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Um Congresso não se encerra nos debates e diálogos que se produzem durante 
sua realização. A produção científica e técnica que se apresenta no evento 
precisa ecoar pelos “quatro cantos da aldeia”. A publicação eletrônica que ora 

se apresenta, on line, cumpre essa finalidade.  A divulgação de saberes e a democratização 
do acesso ao conhecimento apresentado no evento é parte do compromisso da ABRASCO.

Os trabalhos aqui compilados e organizados em eixos temáticos foram apresentados 
durante o Congresso nas modalidades de comunicação coordenada e pôsteres interativos 
após prévia avaliação, cega, por pares, seguida de aprovação pela Comissão Científica do 
Congresso. 

A consulta ao conjunto dos trabalhos é reveladora da diversidade e pluralidade de 
assuntos e abordagens explorados no campo de conhecimento da área do Congresso e 
sinalizadora dos interesses de investigação que movem os estudiosos e profissionais que 
atuam no SUS e nos espaços acadêmicos. 

A análise de experiências na implementação de políticas, a avaliação dos processos 
de planejamento e gestão e das práticas de atenção, somadas aos estudos sobre a gestão 
do trabalho no SUS e às iniciativas de educação na saúde são indicativas das motivações 
dos investigadores com a qualificação do Sistema de Saúde. 

Para além dos textos “frios” que se apresentam nos resumos contidos nestes anais 
reportamos o efeito instigador que esses trabalhos produziram nos espaços de debate em 
que foram apresentados no Congresso, sejam nas seções de Comunicações coordenadas, 
sejam nas rodas de debates em torno dos posters que contribuiram para vivificar o diálogo 
e possibilitar interações dialógicas entre   os participantes do Congresso. 

O interesse e a preocupação com as ameaças e os riscos que pairam sobre o Sistema 
de Saúde, conquistado na Constituição de 1.988, deram a tônica dos debates nas mesas 
redondas, painéis e demais espaços de discussão coletiva que aconteceram durante o 
evento, e ajudaram no processo de mobilização e organização dos atores e sujeitos sociais 
para o enfrentamento dos desafios do presente e do futuro na defesa do direito à saúde e 
da democracia. 

Esperamos que o acesso aos relatos aqui apresentados produza novas possibilidades 
de interlocução entre os autores e junto aos sujeitos que atuam nessa nossa “aldeia 
global” da Saúde Coletiva e do SUS. 

Cipriano Maia de Vasconcelos  
Presidente do Congresso

Alcides Miranda  
Coordenador da Comissão de Política, Planejamento e Gestão - ABRASCO
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13Seção I - CoMUNICAçÕeS CooRDeNADAS

1. ESTADO, POLÍTICAS SOCIAIS E DE SAÚDE

13190 A INSERÇÃO DE ESTABELECIMENTOS 
HOSPITALARES NO PROCESSO DE FINANCEIRIZAÇÃO: 
DESAFIOS PARA O SUS NO SÉCULO XXI – (CNPQ Nº 
405077/2013-0)

Introdução A partir dos anos 2000, hospitais brasileiros passa-
ram a captar empréstimos e investimentos de fundos e ban-
cos não comerciais. Processo que ocorreu simultaneamente à 
retração de recursos federais para o SUS (Piola et alli, 2012). 
Tais tendências divergentes podem ser compreendidas como 
reflexo do padrão de inserção dos hospitais no regime de 
acumulação financeirizado (Braga, 2013). A análise de hospi-
tais e grupos hospitalares filantrópicos e privados evidencia a 
diversificação de suas estratégias de expansão, atividades de 
financiamento, recrutamento de analistas e investidores para 
a gestão. Os resultados da investigação sinalizam a reorienta-
ção de estabelecimentos hospitalares em direção aos investi-
mentos financeiros e aproximação da racionalidade do mer-
cado e não a das necessidades de saúde. Embora a expansão 
dos mercados financeiros no país e a comercialização e priva-
tização dos hospitais não sejam recentes, ao longo do tempo 
houve alteração da escala e escopo do financiamento, seja 
por meio de debêntures seja mediante investimentos de fun-
dos de investimentos de participação que trazem motivações 
eminentemente rentistas para a área assistencial de saúde no 
Brasil. Objetivos Analisar a inserção de hospitais e grupos hos-
pitalares privados no processo de financeirização da econo-
mia, identificando suas principais estratégias de investimen-
tos e mecanismos de interação com os demais componentes 
do setor e consequências para o SUS. Mapear hospitais priva-
dos no Brasil, identificar os principais grupos e a dinâmica de 
investimentos, e analisar as políticas de expansão consideran-
do créditos, empréstimos, deduções e isenções fiscais, e refi-
nanciamento de dívidas públicas. Metodologia O estudo tem 
como unidade de observação grupos e hospitais filantrópicos 
e privados no Brasil. Referencial teórico foi delineado median-
te revisão bibliográfica da literatura internacional e nacional 
sobre hospitais e grupos hospitalares extraída das bases Web 
of Science e seleção de textos seminais sobre financeirização. 
Para a operacionalização do conceito de financeirização re-
correu-se aos trabalhos de referência de autores nacionais e 
internacionais. A construção da base empírica foi organizada 
mediante pesquisa em fontes documentais e será comple-
mentada por entrevistas e questionários. Os documentos fo-
ram obtidos nas seguintes fontes: registros dos hospitais nas 
juntas comerciais; noticiário na imprensa comercial e especia-
lizada; balanços divulgados e documentos técnicos. Para um 
subgrupo de 10 hospitais e 3 grupos hospitalares seleciona-
dos serão realizadas entrevistas abertas com dirigentes e pro-
prietários. O trabalho cumpre os cuidados éticos previstos na 
Resolução CNS 466/2012. Resultados e Discussão A natureza 
jurídica dos maiores grupos e hospitais no Brasil é hibrida. Os 
privados mantêm organizações filantrópicas e os filantrópicos 
instituíram empresas privadas que funcionam sob um envol-

tório beneficiente. A maioria localiza-se nas regiões sudeste 
e sul, embora identifique-se unidades de maior porte no Pará, 
Bahia, Pernambuco e Distrito Federal. As atividades desenvol-
vidas incluem assistência para pacientes internados e unida-
des de diagnóstico para pacientes ambulatoriais e em muitos 
casos ensino, e ainda gestão de unidades públicas (por meio 
de Organizações Sociais). Os grupos e hospitais alteraram o 
padrão de financiamento tradicional, preservando, no entan-
to, empréstimos bancários, isenção de impostos e créditos 
governamentais, sendo acrescidos investimentos nacionais e 
estrangeiros de fundos de investimentos. Os novos aportes 
foram utilizados para realizar aquisições, reformas e expansão 
da capacidade instalada. Tais investimentos alteraram o pano-
rama setorial até o início dos anos 2.000, quando hospitais 
e grupos hospitalares não constavam nos primeiros lugares 
dos rankings empresariais. Atualmente participam destacada-
mente nos principais fóruns empresariais do país. Conclusões/
Considerações Finais A ampliação dos espaços financeiros e 
políticos ocupados pelos grupos e hospitais filantrópicos e pri-
vados afeta o SUS, pois parte dos processos de decisão sobre 
inovação e incorporação de tecnologias assistenciais decorre 
de definições de investidores privados pautados pela busca 
de maiores retornos no curto prazo e não nas necessidades 
de saúde. O padrão de competição estabelecido em torno de 
preços e não escala, especialização e qualidade não é compa-
tível com um sistema universal de saúde. As internações em 
unidades autoproclamadas de excelência estabelecem um pa-
tamar propositalmente inalcançável para a maioria da popu-
lação. Executivos de hospitais e grupos hospitalares têm sido 
protagonistas da definição de políticas públicas. Observa-se 
também a presença de uma porta giratória com característi-
cas singulares: secretários de saúde assumiram postos na di-
retoria de grupos privados e um diretor de hospital filantrópi-
co tornou-se presidente de empresa americana de planos de 
saúde. Referências AHA (American Hospital Association). Fast 
Facts. Disponivel em http://www.aha.org/content/00-10/fast-
facts.pdf. Acesso em 03 de abril de 2016. Bahia, L. A Démar-
che do Privado e Público no Sistema de Atenção à Saúde no 
Brasil em Tempos de Democracia e Ajuste Fiscal - 1998-2008. 
In: Matta, GC, Lima, JCF (org). Estado, sociedade e formação 
profissional em saúde: contradições e desafios em 20 anos de 
SUS. Rio de Janeiro: Fiocruz/EPSJV, 2008. p.123-185. Braga, J.C. 
Qual conceito de financeirização compreende o capitalismo 
contemporâneo? In Barroso, S.A. e Souza, R. A grande crise 
capitalista global 2007-2013: gênese conexões e tendências. 
São Paulo: Anita Garibaldi, 2013. Cordeiro, H. As empresas mé-
dicas: as transformações capitalistas da prática médica. Rio 
de Janeiro: Graal, 1984. Menicucci, TMG. Público e privado na 
política de assistência à saúde no Brasil: atores, processos e 
trajetória. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007.

Daniela Tranches de Melo; Milton Santos Martins da Silva; 
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de de lidar com o público, capacidade de lidar com situações 
adversas, capacidade de agir e pensar sob pressão, coragem, 
disciplina e equilíbrio emocional (BARALDI, SOUSA e SANTOS, 
2009). Contudo, características peculiares da profissão podem 
trazer consequências físicas e mentais e com isso afetar o de-
sempenho profissional dos policiais. Nesse sentido, investi-
gamos o nível de stress dos policiais militares integrantes da 
rádio patrulha do 4º batalhão, distribuídos nas companhias 
Alfa, Bravo e Charlie da cidade do Natal/RN. Objetivos Objetivo 
Geral: Analisar os níveis de estresse dos policiais militares de 
Natal - RN integrantes da Rádio Patrulha do 4° BPM. Objetivos 
específicos: Verificar as fases do estresse dos policiais militares 
de Natal - RN integrantes da Rádio Patrulha do 4° BPM, distri-
buídos nas companhias Alfa, Bravo e Charlie; Identificar qual 
a sintomatologia do stress mais prevalente, se psicológicas, 
psicológicas com componentes depressivos ou reações psi-
cofisiológicas. Metodologia A pesquisa é caracterizada como 
estudo transversal de amostra por conveniência do tipo des-
critivo. A população estudada foi composta por 52 policiais dis-
tribuídos nas companhias Alfa, Bravo e Charlie. Como critério 
de inclusão utilizamos ser efetivo do quadro das praças (Subte-
nente, Sargentos, cabos e soldados); fazer parte da RP no ser-
viço de ronda ostensiva (externo) e como critério de exclusão 
ser Oficial, serviço administrativo e praças que trabalhem com 
oficiais responsáveis pelo serviço diário. Para coleta de dados 
utilizamos o Inventário de Sintomas de Stress – ISS de Lipp 
(2006). Para todas as variáveis categóricas foram apresenta-
das a frequência absoluta e relativa. O teste qui-quadrado foi 
utilizado, com correção de Yates, para testar as proporções en-
tre as companhias de acordo com as variáveis de classificação 
e sintomatologia. Para essa análise foi utilizado o programa 
SPSS (SPSS inc. Chicago. IL), versão 20 e o foi adotado nível 
de significância inferior a 5%. Resultados e Discussão Analisa-
mos os dados fornecidos pelos dados do ISS-L aplicados em 
52 policiais militares do RN integrantes da Rádio Patrulha do 
4° BPM distribuídos nas companhia Alpha (n=12), Bravo (n=22) 
e Charlie (n=18). A maioria dos indivíduos avaliados (51,9%) foi 
classificada com estresse. Embora sem diferenças significati-
vas entre as companhias, a Bravo foi aquela com maior nível de 
estresse, totalizando 63,6% dos indivíduos já com algum nível 
de estresse. Por outro lado, entre os indivíduos da companhia 
Charlie, apenas 44,4% foram classificados com estresse. A fase 
de Resistência é dominante em todas as companhias (32,7%) e 
mais evidente na companhia Alfa com 41,7% dos policiais com 
stress. A sintomatologia mais frequente entre os policiais mi-
litares integrantes da rádio patrulha do 4º BPM de Natal foi o 
Físico (48,1%). Embora sem diferenças estatisticamente signi-
ficativas, a companhia Bravo com 54,1% foi a que apresentou 
maior prevalência número de casos dentro da sintomatologia 
física, seguida pela companhia Charlie com 44,4% e, por último, 
a companhia Alfa com 41,7%. Conclusões/Considerações Finais 
Segundo Silva e Vieira (2012), esta atividade profissional devi-
do ao seu envolvimento em situações de magnitudes variadas 
(acidentes, assaltos, confrontos armados entre outros) acar-
reta um enorme desgaste físico, mental e emocional ao indi-
víduo. A resposta do stress deve ser entendida como sendo 
um processo e não como uma reação estática e independente, 
pois no momento em que ela se inicia um longo processo bio-
químico se instala. (LIPP e MALAGRIS, 2011). Para Marques e 

Abreu (2008), o stress pode ou não levar a um desgaste geral 
do organismo dependendo da sua intensidade, do tempo de 
duração, da vulnerabilidade do indivíduo e da habilidade de 
manejá-lo Assim, a partir das observações e comparações rea-
lizadas neste estudo, conclui-se que existem níveis elevados de 
estresse nos policiais militares integrantes da Rádio Patrulha 
do 4º BPM, sendo a fase de resistência o nível mais presente e 
os efeitos físicos a sintomatologia que mais afeta os soldados. 
Referências LIPP, M.N. Inventário de Sintomas de Stress. Ma-
nual. Casa do Psicologo, 2006. LIPP, M.N. & MALAGRIS, L.N. 
Manejo do estresse. Livro Pleno. PUC – Campinas, 2011. MAR-
QUES, V.; ABREU, J. A. Estresse ocupacional, conceitos funda-
mentais para o seu gerenciamento. Psico v. 39, 2008. SILVA, M. 
B.; VIEIRA S. B. O processo de trabalho do militar estadual e a 
saúde mental. Revista de Saúde Coletiva, v. 21, n. 4, p. 217, 2012.

Paulo Francisco de Almeida Neto; Thaísa Lucas Filgueira Souza 
Dantas; Marcelo Onorio Rodrigues; Misailton da Silva Barbosa; 
Matheus Jancy Bezerra Dantas;

13245 DIREITO À SAÚDE: O SUS ESTÁ EM RISCO?

Introdução O Brasil vive o impasse da consolidação de po-
líticas socias de cidadania ou a volta ao caráter residual das 
políticas assistenciais. Com quase 30 anos de construção do 
Sistema Único de Saúde (SUS), debatemos sobre o quê fazer 
para lograr o sonho do direito à saúde, de todos e para todos. 
A adesão do Brasil às políticas de austeridade fiscal aprofunda 
os desafios políticos para a superação das contradições de um 
sistema de saúde híbrido. Essa perspectiva procura desfazer 
políticas sociais sob o argumento da insustentabilidade fiscal, 
negando o caráter redistributivo e gerador de demanda do Es-
tado Social para a economia. Existe um cenário preocupante 
para a sustentabilidade do SUS frente à contra-reforma neoli-
beral. Frente a esse cenário, decidimos agir em nosso universo 
de atuação e propor o Seminário “Direito à Saúde: o SUS está 
em risco?”, realizado na Faculdade de Ciências Médicas – FCM 
da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP por nos-
so grupo de pesquisa, o Coletivo de Estudos e Apoio Paideia 
em 2015. Objetivos Nosso objetivo principal tem sido ampliar 
o diálogo com os diversos atores que constroem o SUS para 
fortalecer uma política pública e universal na saúde. Apresen-
taremos neste relato de experiência os principais pontos de 
discussão e consenso do seminário. Discutimos, concomitan-
temente, a situação do SUS na atual conjuntura do país e, prin-
cipalmente, como construir coletivamente propostas para 
lograr o Direito à Saúde financiado por impostos, de todos 
para todos. Metodologia Mobilizamos, como estratégia para 
a condução dos trabalhos, o Apoio Paideia. O método Paideia 
propõe aumentar a capacidade de compreensão e de inter-
venção das pessoas sobre o contexto, sobre os outros e sobre 
si mesmas. Dividimos o seminário em quatro momentos: no 
primeiro, com todos presentes no auditório, realizou-se uma 
mesa sobre os desafios atuais do SUS. Na segunda etapa, os 
participantes foram alocados em 11 pequenos grupos, nos 
quais se propôs duas questões disparadoras: 1) desafios, es-
tratégias e caminhos para o enfrentamento da crise do SUS; 
2) Papel dos trabalhadores, gestores e usuários na defesa do 
SUS. Cada grupo contou com um(a) Apoiador(a) Paideia que 
colaborou com os grupos na síntese das propostas. Ao final 

13225 A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA CONTRAMÃO 
DO RESSENTIMENTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM 
APOIADOR INSTITUCIONAL DE SAÚDE PRISIONAL NA 
CAPITAL DO FREVO

Introdução Trata-se do relato de experiência de um apoiador 
institucional de saúde prisional, lotado em um presídio do 
Recife, estado de Pernambuco. Esta modalidade de apoio, 
pioneira no país, tem como objetivo auxiliar a implantação 
da Atenção Primária à Saúde (APS) nos espaços de encarce-
ramento dos “transgressores” das leis do Estado. A APS é 
compreendida como porta de entrada e organizadora dos sis-
temas de saúde em vários países, porém, o sistema prisional 
impõe desafios para a sua materialização. Entende-se que os 
equipamentos prisionais são atravessados pela lógica puniti-
va onde o ressentimento e o desejo de vingança – de acordo 
com a filosofia nietzschiana – são quase sempre travestidos 
em justiça. Nesse cenário, o apoio institucional apresenta-se 
como ferramenta de planejamento e gestão em saúde, consi-
derando sua capacidade de instaurar arranjos assistenciais. Os 
quais, por sua vez, visam garantir o direito à saúde da pessoa 
privada de liberdade, conforme versa a Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade 
no Sistema Prisional (PNAISP). Assim, a experiência relatada 
no texto busca discutir os entraves e os avanços para o SUS 
no contexto prisional. Objetivos - Discorrer sobre o lugar da 
APS diante dos desafios impostos pelo fenômeno da violência 
que perpassa o contexto prisional; - Apresentar indicadores 
que retratam os entraves e avanços do Apoio Institucional 
em Saúde Prisional para a implantação da APS e da PNAISP 
em um presídio do Recife/Pernambuco; - Articular os con-
ceitos de ressentimento/vingança e de biopoder presentes, 
respectivamente, nas obras de Friedrich Nietzsche e Michel 
Foucault para discutir a “crise” no sistema prisional brasilei-
ro. Metodologia A metodologia adotada para o alcance dos 
objetivos propostos tem como base: - A explanação tanto 
de conceitos sobre APS à luz dos tratados de Bárbara Star-
field como dos princípios balizadores da Política Nacional de 
Atenção Básica (PNAB) e da PNAISP, além dos impactos da 
violência no campo da saúde pública a partir das análises de 
Maria Cecília Minayo; - O relato do cotidiano de uma unidade 
prisional do Recife. Exposição sobre a função e dos desafios 
e dos avanços do Apoio Institucional ofertado às Equipes de 
Atenção Básica prisional (EABp) visando a mudança na lógica 
de gestão e cuidado; - A apresentação de conceitos filosófi-
cos de Friedrich Nietzche e Michel Foucault que possibilitam 
uma análise sobre o atual cenário do sistema prisional do país 
e seu impacto nas políticas destinadas às pessoas privadas 
de liberdade. Ressalta-se que o relato de experiência se dará 
somente a partir de comunicação oral, ou seja, não contará 
com recursos audiovisuais. Resultados e Discussão A APS pos-
sui atributos que devem ser encarnados por gestores e por 
profissionais. Para Starfield (2002), os atributos essenciais e 
derivados da APS seriam: atenção ao primeiro contato, a lon-
gitudinalidade, integralidade e coordenação, além da orien-
tação familiar e comunitária e competência cultural, respec-
tivamente. Todavia, como vivenciá-los no contexto prisional, 
onde há várias formas de violência que interferem no cuidado 
em saúde ofertado? Segundo Minayo (2005), a violência é um 

fenômeno complexo, presente em realidades distintas, e que 
não pode ser reduzida a um único conceito. Hoje, o sistema 
prisional de Pernambuco possui Apoiadores Institucionais de 
Saúde Prisional vinculados à Secretaria Estadual de Saúde, 
com a função de auxiliar o processo de trabalho das EABp, 
acompanhando e avaliando indicadores de saúde. Contudo, 
a APS também se depara com o reforço dos sentimentos 
de vingança e de ressentimento que circula no tecido social. 
Tais sentimentos legitimam a violência institucional de assu-
jeitamento e controle dos corpos das pessoas privadas de li-
berdade, (re)produzindo a torpe visão de que estas não têm 
direitos, nem mesmo o de viver. Conclusões/Considerações 
Finais Diante do cenário da suposta crise do sistema prisional 
brasileiro, torna-se premente fortalecer políticas públicas de 
saúde voltadas às pessoas privadas de liberdade. Por se tratar 
de um campo multifacetado, que congrega uma significativa 
população em situação de vulnerabilidade, o SUS ainda carece 
de instrumentos que garantam o direito à saúde para homens 
e mulheres que superlotam os presídios brasileiros. A implan-
tação da APS no contexto prisional do estado de Pernambuco 
tem sido possível graças ao papel do Apoio Institucional em 
Saúde Prisional que visa mudanças no saber-fazer de gestão 
e de cuidado oferecidos. Mesmo com os efeitos nefastos do 
fenômeno da violência institucional, que reforçam o controle 
punitivo dos corpos e também o sentimento de vingança, é 
possível apostar na potência de uma APS que está na contra-
mão do ressentimento. Assim, a pessoa privada de liberdade 
passa a ser vista não como lixo da sociedade, mas sim como 
sujeito de direitos. Referências BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Política Nacional de Atenção Básica - Brasília: Ministé-
rio da Saúde, 2011. Legislação em Saúde no Sistema Prisional / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departa-
mento de Ações Programáticas Estratégicas, Coordenação de 
Saúde no Sistema Prisional. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 
FERREIRA, A. Introdução à Filosofia de Nietzsche. Estudo Filo-
sófico, 2010. FOUCAULT, M. Vigiar e Punir: Nascimento da pri-
são. Petrópolis: Vozes, 1977. MINAYO, M. C. S. (Org.). Impacto 
da Violência na Saúde dos Brasileiros. 1a.. ed. Brasília: Editora 
do Ministério da Saúde, 2005. v. 1. 340p. STARFIELD, B. Aten-
ção Primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços 
e tecnologia. Unesco, Ministério da Saúde, Brasília, 2002.

Antonio Carlos de Lima;

13237 NÍVEL DE STRESS DOS POLICIAIS MILITARES 
INTEGRANTES DA RÁDIO PATRULHA DO 4º BATALHÃO DA 
CIDADE DO NATAL/RN

Introdução A Constituição Federal de 1988 determina que: Se-
gurança Pública é dever do Estado, assegurando ao cidadão, 
o respeito à sua integridade física e patrimonial. Para cumprir 
essa função, o Estado tem à sua disposição os órgãos de se-
gurança pública que contam com a colaboração dos policiais 
militares. Cabe ressaltar que a carreira policial é diferenciada. 
Por requerer ampla cultura, técnica, treinamento específico, 
pois sua operacionalização é realizada em condições especiais 
de pressão psíquica. Com isso, para exercer essa profissão são 
exigidos alguns requisitos, tais como: boa condição física, boa 
saúde, capacidade de comunicação, autocontrole, capacida-



AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde16 17Seção I - CoMUNICAçÕeS CooRDeNADAS

ção e financiamento multiplica-se em estados e municípios. 
Conclusões/Considerações Finais Embora o foco deste estu-
do não tenha sido a realização de um levantamento histórico 
exaustivo sobre o processo de debate e aprovação do Regime 
Jurídico Único em 1990, é plausível supor que a inclusão dos 
benefícios de assistência médica, inclusive por meio de ser-
viços contratados no setor privado, tenha se orientado pela 
atualização de normas pretéritas de estatutos do funcionalis-
mo, principalmente o de 1952. Assim, acepções seminais da 
Constituição de 1988, como seguridade social, direito à saúde 
e SUS, teriam sido reinterpretadas, submetidas a um processo 
de ajuste. Certamente, as demandas por atenção à saúde de 
servidores públicos, encaradas como mercado para planos de 
saúde, foram canalizadas para determinadas empresas, que 
por seu turno expandiram-se ao atendê-las. Essas articulações 
que podem envolver partidos políticos, entidades sindicais, 
corretoras e empresas de planos de saúde politizam a ativida-
de de compra e venda de planos de saúde. Referências BAHIA, 
L. Seguros e planos de saúde uma “saída” à brasileira: estudo 
da organização da oferta a partir de noções das teorias de se-
guros. 1999. Tese (Doutorado) - Escola Nacional de Saúde Pú-
blica, Fundação Oswaldo Cruz, 1999. BRASIL. Lei nº 1.711, de 28 
de outubro de 1952. Dispõe sôbre o Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1711.htm>. Acesso em: 10 mar. 
2015. BRASIL. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe 
sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, 
das autarquias e das fundações públicas federais. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8112cons.
htm>. Acesso em: 10 mar. 2015. MENICUCCI, T. M. G. Público 
e privado na política de assistência à saúde no Brasil: atores, 
processos e trajetórias. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007.

Calos Leonardo Figueiredo Cunha; Ligia Bahia; Ronir Raggio 
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13433 DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES DE PESQUISA: A 
EXPERIENCIA DA EDIÇÃO 2015/2016 DO PROGRAMA DE 
PESQUISAS PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA - 
PPSUS

Introdução O objeto desse trabalho consistiu na análise do pro-
cesso de seleção de prioridades de pesquisa para Edição PPSUS 
2015/2016. A etapa de definição de prioridades de pesquisas é 
considerada relevante por garantir que sejam contratados es-
tudos que contribuam para o aperfeiçoamento das políticas do 
SUS. Assim, o objetivo central é direcionar o desenvolvimento 
de pesquisas atreladas às necessidades de saúde loco-regio-
nais visando contribuir para melhoria da saúde da população. 
Para definir as prioridades, além dos critérios de magnitude, 
gravidade e insuficiência de conhecimento no tema para solu-
ção do problema de saúde, são consideradas as competência 
técnico-científicas e de infraestrutura de pesquisa, estágio do 
conhecimento existente, perfis epidemiológicos, perfil demo-
gráfico e diversidade regional. O processo é referendado pela 
Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa (ANPPS) compos-
ta por 24 subagenda de pesquisa e pactuada com gestores, 
pesquisadores e Controle Social. Objetivos Analisar o processo 
de definição das prioridades de pesquisa dos 20 estados parti-
cipantes da Edição PPSUS 2015/2016. Os objetivos específicos 

consistiram em identificar as prioridades definidas por cada es-
tado, analisar e comparar entre as macrorregiões, classificar as 
linhas prioritárias por subagenda da ANPPS e comparar entre 
as unidades federadas, identificar subagendas mais frequentes 
e destacar as não priorizadas. Metodologia As fontes de dados 
foram os relatórios dessas oficinas em cada unidade federa-
da. Inicialmente, foram sistematizados todos os eixos e linhas 
priorizadas nos 20 estados. A partir do consolidado, definiu-se 
as seguintes categorias de análise: sistematização geral por li-
nhas e Subagendas da ANPPS, distribuição dos eixos, segundo 
Edição PPSUS 2015-2016. Resultados e Discussão No conjunto, 
foram definidas 102 linhas de prioridades de pesquisa. Deve-
se considerar que algumas linhas se repetiram em um ou mais 
estado. Dentre as linhas de pesquisas mais priorizadas pelos 
estados, destacam-se: Atenção, Gestão e Política em Saúde 
(33), Vigilância em Saúde (14), Gestão do trabalho e educação 
em saúde (14). Essas 3 linhas representaram 56% de total das 
linhas priorizadas. Cabendo 44% para as demais: Tecnologias e 
Inovação em Saúde (5), Promoção da Saúde (4), Violência, Aci-
dentes e Trauma (4), Doenças Transmissíveis (4), Doenças Não 
transmissíveis (4), Epidemiologia (3), Saúde da Mulher (3), As-
sistência Farmacêutica (2), Saúde, ambiente, trabalho e bios-
segurança (2). Quanto ao enquadramento na ANPPS, as suba-
gendas mais frequentes correspondem a: Sistemas e Políticas 
de Saúde (31), Promoção da Saúde (18), Gestão do Trabalho 
e Educação em Saúde (9), Complexo Produtivo da Saúde (6), 
Epidemiologia (6), Doenças Não-Transmissíveis (5), Doenças 
Transmissíveis (5), Saúde da Mulher (4) e Violência, Acidentes 
e Trauma (4). No total, a priorização resultante dos processos 
de 20 estados, indicaram 102 linhas de pesquisas enquadradas 
em 17 subagenda da ANPPS. Conclusões/Considerações Finais 
Os resultados demonstram a maturidade dos estados para 
definir suas prioridades de pesquisas, a partir de um processo 
participativo e com resultados consistentes e coerentes com 
as diversidades regionais. É inegável que o avanço do progra-
ma contribuiu para a redução das desigualdades regionais em 
C&T e exerceu importante papel na consolidação de uma cul-
tura científica nacional. Cabe destaque para grande adesão às 
linhas dedicadas ao aperfeiçoamento de políticas, como a su-
bagenda Sistemas e Políticas de Saúde e Promoção da Saúde 
pelo conjunto das regiões. A subagenda Gestão do trabalho e 
Educação em Saúde foi elencado por todas as regiões, exceto 
região Sudeste, com predominância na região Nordeste. As 
diferenças regionais ficaram evidenciadas, enquanto o Sul e 
o Sudeste priorizaram Sistemas e Políticas, as Regiões Norte 
e Nordeste definiram as subagenda violências e políticas de 
ciclo de vida e gênero, além dos sistemas e políticas. Referên-
cias 1. BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Pesquisa para 
o SUS: gestão compartilhada em saúde – Diretrizes Técnicas. 
5. Ed. Brasília : Ministério da Saúde, 2014. 2. BRASIL. Ministé-
rio da Saúde. Agenda nacional de prioridades de pesquisa em 
saúde. 2. ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2008. 3. 
http://pesquisasaude.saude.gov.br/pesquisas.xhtm - captura 
novembro de 2016 4. http://dgp.cnpq.br/buscagrupo/acesso 
em 28/10/2016 5. http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/le-
gislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.508-2011?OpenDocu-
ment 6. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência e 
Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Ciência 
e Tecnologia. Programa Pesquisa para o SUS: gestão comparti-

das discussões nos pequenos grupos, reunimos os apoiadores 
de sorte a sintetizar o que foi debatido para que fosse apre-
sentado, no terceiro momento, ao coletivo da audiência. No 
quarto e último momento, debatemos as propostas em uma 
plenária. Resultados e Discussão As propostas discutidas nos 
grupos do seminário foram categorizadas pelos apoiadores 
em cinco eixos. 1) Mostrar o SUS de qualidade e humaniza-
do à sociedade: Vislumbramos o aprofundamento do diálogo 
com a sociedade, para (re)construir o SUS de qualidade para 
todos. 2) Gestão Participativa e Democrática: Cremos na re-
ligação entre a técnica e a política com a participação popu-
lar para buscar uma agenda comum ao Movimento Sanitário 
Brasileiro pela reinvenção da aliança entre trabalhadores, 
gestores e as comunidades. 3) Formação do trabalhador e 
política de pessoal: Reafirmamos a importancia da Educação 
Permanente na formação de trabalhadores para o SUS. De-
batemos sobre o Plano de Carreira Nacional do SUS como 
proposta para sua sustentabilidade e valorização do trabalha-
dor. Financiamento: Para o coletivo, não basta só aumentar 
o financiamento, mas também tornar claro quais políticas e 
regiões deverão receber esses recursos, de sorte a priorizar 
a Atenção Básica. Política: A participação política dos atores 
do SUS foi uma das mais importantes análises do seminário. 
Discutimos a proposta do SUS Brasil, uma autarquia tripartite 
com autonomia administrativa e financeira. Conclusões/Con-
siderações Finais A experiência do seminário contribuiu para 
ampliar nossa compreensão da potencialidade das ações no 
plano micro. A abertura dos grupos de pesquisa para uma dis-
cussão com outros atores sociais pode fortalecer propostas 
concretas para a luta pelo SUS, pelo direito universal à saúde 
e pela reconstituição dos saberes e práticas em saúde. A ques-
tão da transposição do terreno técnico-científico para o da po-
lítica foi evidente em todos os eixos. A construção de novos 
consensos (internos e externos ao SUS) vêm à esteira da luta 
política pelo SUS. Novos arranjos que visem garantir a susten-
tabilidade do SUS devem ser discutidos. A paralisia diante de 
estruturas que foram programadas para perpetuar interesses 
mercantis e patrimonialistas deve sofrer o escrutínio demo-
crático e ser discernida em relação aos fins que o SUS propõe. 
Referências Campos GWS, Cunha GT, Figueiredo MD. Práxis 
e Formação Paideia. Apoio e cogestão em saúde. São Paulo: 
Hucitec Editora, 2013. Campos GWS. Um Método para Análi-
se e Co-gestão de Coletivos. 3a ed. São Paulo: Hucitec, 2007. 
Marshall TH. Cidadania, Classe e Status. Rio de Janeiro: Zahar 
Editores; 1967. 220p. Paim JS. A Constituição Cidadã e os 25 
anos do Sistema Único de Saúde (SUS). Cad. Saúde Pública 
2013;29(10):1927-1953. Piketti T. O Capital no Século XXI. Rio de 
Janeiro: Intrínseca; 2014. 672p. Rawls J. Uma teoria da Justiça. 
Lisboa: Editora Presença; 1993. 441p.
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13294 ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR AOS SERVIDORES 
PÚBLICOS E MILITARES NO BRASIL: DOS ESQUEMAS 
CORPORATIVOS TRADICIONAIS AO MERCADO 
SUBSIDIADO

Introdução Os servidores públicos e suas instituições confor-
mam um dos importantes núcleos de organização de deman-
das e ofertas de esquemas assistenciais de saúde no Brasil. 
Apesar que a Constituição de 1988 assegure a Saúde como 
um direito constitucional, a incoerência da burocracia públi-
ca, conservou a distinção de atendimento aos servidores. Ao 
longo dos anos, vêm sendo estabelecidos de modo crescente 
marcos institucionais e regulatórios e normas políticas, que 
criaram modelos cumulativos públicos de atenção à saúde e 
esquemas suplementares destinados a esse público. A hipó-
tese que orientou esta pesquisa é a de que a assistência su-
plementar à saúde de servidores públicos civis e militares no 
Brasil constitui-se, simultaneamente, como um importante 
vetor para privatização e organização de demandas e ofertas 
de planos privados de saúde no Brasil. Ou seja, a diversidade 
de esquemas assistenciais, arranjos institucionais, modalida-
des de oferta e prestação de assistência suplementar para 
o funcionalismo representam, por um lado, a fragilidade e a 
incoerência da burocracia pública e, por outro, a resistência 
à adesão aos formatos menos mutualistas. Objetivos Para 
responder a essas indagações buscou-se sistematizar a evo-
lução histórica e identificar os principais marcos da oferta de 
esquemas assistenciais aos servidores públicos e militares e 
situar a assistência suplementar de servidores públicos civis 
e militares no mercado de planos privados de saúde. Meto-
dologia Trata-se de um estudo exploratório, baseado funda-
mentalmente na análise documental e complementado por 
outras abordagens quantitativas e qualitativas, realizado no 
período de agosto de 2012 a julho de 2016. Foram utilizados os 
seguintes métodos de pesquisa exploratória: revisão biblio-
gráfica; pesquisa documental; levantamento, processamento 
e análise de dados secundários (bibliográfico, documental, de 
estatísticas e de pesquisas prévias); entrevistas semiestrutu-
radas, individuais, utilizando a técnica do informante-chave 
(Key-informant technique); e levantamento de opinião de 
especialista (Expert-opinion survey). Esses esforços permiti-
ram elaborar um quadro sinótico, contendo a descrição dos 
principais esquemas assistenciais e dos arranjos institucionais 
e políticos que dinamizam a assistência suplementar à saúde 
de servidores públicos civis e militares no Brasil. Resultados e 
Discussão Observa-se que, entre 1990 e 2007, houve mudan-
ças profundas na legislação. As normas legais que regulamen-
tam a atenção à saúde dos servidores públicos da União incor-
poram termos utilizados pelo mercado privado de planos de 
saúde, como: autogestão, contratos e operadoras. De um pa-
drão convenial passou-se aos contratos privados, realizados, 
inicialmente, fundamentados nas modalidades mutualistas 
(desconto em folha e pagamento pelo empregador), para as 
da individualização do risco (pagamento de valores definidos 
pelo governo) e para a adesão a planos comercializados por 
empresas privadas. A diferenciação dos benefícios que envol-
vem atenção à saúde para servidores públicos pode ocorrer 
no interior de cada instituição, mediante a compra de planos 
privados ou a oferta pela própria empresa empregadora ou 
sindicatos/associações de planos diferenciados por preços e 
abrangência da rede credenciada ou entre órgãos públicos. A 
prodigalidade dos esquemas assistenciais para os servidores 
de órgãos do Poder Legislativo e Judiciário não se estende às 
instituições do Poder Executivo. Esse padrão de diferencia-
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13456 ESTRUTURA DO ESPAÇO SOCIAL DE PRODUÇÃO 
DO SEGURO DE SAÚDE NA COLÔMBIA APÓS A LEI 100, 
1993-2013

Introdução A Colômbia, no começo dos anos 1990, passou 
pelo processo Constituinte e por processos de restrutura-
ção neoliberal que reconfiguraram o espaço social da saúde 
e criaram novas instituições no setor. Nesse período de re-
forma institucional do Estado, incorporou-se o pluralismo 
estructurado. A Lei 100 de 1993 estabeleceu uma reforma do 
Sistema de Saúde na Colômbia que regulamentou o mercado 
do cuidado médico na forma de seguro de saúde. Assim, fo-
ram redefinidas as funções do Estado e da empresa privada. 
Foram criadas empresas seguradoras de diferentes tipos e os 
prestadores de serviços públicos e privados se transformaram 
para conformar um novo espaço social. Este estudo analisou 
o espaço social do seguro de saúde de 1993 até 2013 e as re-
lações entre os agentes do espaço do seguro de saúde, assim 
como, os conflitos e disputas que existem desde a gênese da 
Lei 100 e que têm se prolongado ao longo de sua implementa-
ção e reformas contínuas. Objetivos 1. Analisar a gênese da Lei 
100/1993 e as transformações do espaço social de produção 
do seguro de saúde na Colômbia, no período de 1993 a 2013. 
2. Caracterizar a estrutura do espaço social de produção do 
seguro de saúde na Colômbia após a formulação da Lei 100 
3. Identificar transformações no espaço social de produção 
do seguro de saúde, ganhos e perdas de poder dos agentes 
e suas repercussões na estrutura deste espaço social ao final 
do período Metodologia O referencial teórico-metodológico 
baseou-se nos conceitos de Pierre Bourdieu de campo, dispo-
sição, tomada de posição e Estado como metacampo e das 
contribuições de Patrice Pinell na análise sociológica das po-
líticas de saúde. Foi realizada uma análise documental e vinte 
seis entrevistas com agentes chave no processo de imple-
mentação e reconfiguração do espaço do seguro de saúde. 
Após a revisão de literatura e exploração realizada através da 
Internet, foram analisadas pesquisas sobre a reforma de saú-
de na Colômbia, sobre a implementação da Lei 100, sobre o 
sistema de saúde colombiano e sobre as principais políticas 
que modificaram aspectos relevantes do sistema de saúde 
no período analisado. Foram realizadas 26 entrevistas com 
agentes dos campos acadêmico, burocrático, econômico, 
médico e dos movimentos sociais. Resultados e Discussão O 
espaço de produção do seguro de saúde na Colômbia, cons-
tituído desde 1993, caracteriza-se por ser um espaço de dis-
puta pelo recurso econômico que favoreceu o crescimento 
do mercado de serviços privados relacionados com a saúde 
e pela luta pela garantia do direito à saúde. Toda ação de saú-
de desenvolvida nesse espaço passou a ser cobrada, a ter um 
comprador e um vendedor. Neste sentido, multiplicaram-se 
as possibilidades de negócios para o mercado, com domina-
ção do campo econômico e suas regras, como a primazia das 
trocas econômicas sobre todos os demais tipos de trocas. Do 
ponto de vista institucional, os agentes que aumentaram seu 
capital e poder foram as seguradoras privadas que dominam 
o subsistema contributivo, as Empresas Sociais de Saúde que 
dominam o subsistema subsidiado e as empresas de insumos 
médicos, em especial as empresas farmacêuticas. Prestado-
ras públicas e privadas perderam capital e poder no período e 

apresentam graves problemas econômicos, sendo o polo do-
minado. Conclusões/Considerações Finais O espaço social res-
truturado a partir da formulação da Lei 100 caracteriza-se pelo 
fortalecimento das seguradoras privadas, em detrimento das 
demais seguradoras e das prestadoras públicas e privadas. 
Nesse processo o Estado, enquanto regulador, mostrou-se 
ineficaz na sua função de garantir o direito à saúde forçando a 
intervenção do campo jurídico. Duas décadas após sua imple-
mentação, a saúde continua na agenda e em disputa. A crise 
permanente do setor é gerada, em parte, pela contradição 
entre a garantia do direito à saúde e o fortalecimento do mer-
cado, com lógica focada no lucro dificultando a concretização 
de princípios de universalização e equidade. Referências 1. 
BOURDIEU, P. Razões práticas: sobre a teoria da ação. Campi-
nas, SP: Papirus. 1996. 224 p. 2. BOURDIEU, P. Making the eco-
nomic habitus: Algerian workers revisited. Ethnography Vol 1 
(1) 17-41. 2000. 3. BOURDIEU, P. Las estructuras sociales de la 
economía. Buenos Aires: Manatial. 2001.271p. 4. BOURDIEU, 
P. Sur L‘État, Cours ao Collège de France 1989-1992. Paris: Édi-
tions Raisons d‘agir/Éditions du Seuil, janvier 2012. 5. PINELL, 
P. Análise Sociológica das Políticas de Saúde. Rio de Janeiro; 
Fiocruz; 2010, 252p.
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13468 PROGRAMA MAIS MÉDICOS – APERFEIÇOANDO 
O SUS E DEMOCRATIZANDO A SAÚDE: UM BALANÇO 
ANALÍTICO DO PROGRAMA

Introdução O trabalho visa analisar o Programa Mais Médicos 
(PMM) através de sua descrição e um balanço de seu desem-
penho, trazendo à luz, entre outros aspectos, à discrepância 
entre os resultados concretos e a crescente oposição da clas-
se médica em relação ao programa. Além disso, procuramos 
focar o PMM a partir do ciclo de políticas públicas, com espe-
cial ênfase nas etapas de formulação e implementação, devi-
do aos aspectos interessantes para um olhar analítico e para 
os aprendizados que o caso pode gerar ao campo de políticas 
públicas. No tocante à formulação, procura-se demonstrar 
como um programa gestado nos bastidores do Ministério da 
Saúde, valendo-se do insulamento burocrático, aproveita-se 
da janela de oportunidades relacionada às Jornadas de Junho 
de 2013 para ser lançado por meio de Decreto Presidencial em 
julho, e com apoio do Legislativo torna-se lei em outubro do 
mesmo ano. Quanto à implementação, o sucesso verificado 
no PMM, por meio de uma série de dados, permite discutir 
perspectivas que alertam para os recorrentes problemas en-
tre formulação e implementação (ARRETCHE, 2001), sobretu-
do pelas diferentes visões e contextos existentes entre atores 
ligados a cada uma dessas etapas. Objetivos O objetivo geral 
deste trabalho é analisar o Programa Mais Médicos (PMM) 
como parte da política pública de saúde do Brasil. Os objetivos 
específicos são: 1) contextualizar, no ciclo das políticas públi-
cas, a entrada do tema na agenda pública; 2) identificar os ato-
res envolvidos nos processos de formulação e implementação 
do PMM; e 3) analisar seus avanços e desafios, principalmen-
te quanto aos resultados concretos e a resistência de alguns 
atores em relação ao programa. Metodologia Este trabalho 
consistiu numa pesquisa descritiva-analítica, a fim de obter in-
formações acerca do Programa Mais Médicos; do processo de 
formulação e implementação; dos atores envolvidos; e seus 

lhada em saúde: diretrizes técnicas. 4a Edição. Brasília, 2011. 64 
p. 7. GLOBAL FORUM FOR HEALTH RESEARCH. The Combined 
Approach Matrix: a priority – setting tool for health research. 
Geneva, 2004. 68p
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13445 UMA ANÁLISE DA POLÍTICA DE SAÚDE E 
SEGURANÇA DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - PASS- 
COM FOCO NA EQUIPE MULTIPROFISSIONALL

Introdução A Constituição Cidadã com atenção integral e uni-
versal,superou as limitações dos direitos tradicionais e o mo-
vimento da Reforma Sanitária com a edição da Lei n°8080/90 
(SUS), contribuiu para a superação hegemônica da dicotomia 
histórica entre direitos trabalhista e previdenciário das condi-
ções de vida e saúde no trabalho. A APF teve regulação com o 
RJU pela Lei n°8112/90, mas não foram contempladas as rela-
ções de trabalho e saúde. Somente medidas periciais,remune-
ratórias/compensatórias de exposição à riscos e de seguridade 
foram incluídas, sem parâmetros de melhoria das condições 
de trabalho e do ambiente,malgrado demandas dos servido-
res nas Conferências Nacionais de Saúde do Trabalhador. A 
PASS é inédita. O decreto-lei n.º6.833 de 29/4/2009, instituiu o 
Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor-SIASS 
com três eixos: Promoção e Vigilância em Saúde, Perícia em 
Saúde e Assistência estruturados em informação, inter-rela-
ção entre os eixos, equipes multidisciplinares e avaliações dos 
ambientes e relações de trabalho. Apresenta desafios na sua 
implementação podendo favorecer a construção de novo pa-
radigma da relação entre saúde e trabalho no serviço público 
brasileiro Objetivos Realizar uma análise da implementação 
da PASS/SIASS no estado do Rio de Janeiro, com foco na equi-
pe multiprofissional identificando conhecimentos e concep-
ções dos profissionais da equipe multiprofissional sobre as 
bases conceituais; objetivos e ações sua inter-relação; pontos 
de tensão; e as possíveis relações entre o PASS e a Política 
Nacional de Saúde e Segurança no Trabalho- PNSST e a Políti-
ca Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora- PNSTT 
Metodologia Investigamos duas unidades do SIASS- RJ,lócus 
operacionalizador da PASS. Uma no Ministério da Saúde e 
outra do Ministério da Previdência Social – INSS. Esta opção 
por órgãos diferentes se justificou porque, tendo em vista as 
diferenças no processo de inserção histórico-política e atuais 
competências nas relações saúde e trabalho para os dois mi-
nistérios, pressupomos que encontraríamos concepções dis-
tintas ou complementares. O campo foi realizado entre outu-
bro e dezembro de 2014 e utilizamos aplicação de entrevista 
semiestruturada a 23 servidores, sendo 8 no INSS e 15 no M. S. 
Realizamos ainda observação participante de duas atividades 
de campanhas de prevenção e uma reunião de equipe, ambas 
na Unidade M.S. Os dados foram organizados e classificados 
em unidades de registro segundo núcleos de sentido, agrupa-
dos em categorias temáticas criadas e nomeadas a posteriori 
e submetidos a procedimentos de análise de conteúdo atra-
vés de interpretação e articulação com os referenciais teóri-
cos Resultados e Discussão A pesquisa evidenciou predomínio 

do conceito da Saúde Ocupacional, e mesmo com um enfoque 
humanizado agregado pode denotar a persistência de um pa-
radigma teórico-conceitual que se caracteriza como um retro-
cesso. Andrade (2009) concluiu, ainda que com ressalvas, que 
as propostas de formulação e um acompanhamento do pro-
cesso de implementação da política à luz dos eixos do modelo 
de Sistema Integral de Saúde do trabalhador apresentaram, à 
época, indícios de alinhamento com o conceito de Saúde do 
Trabalhador. Constatamos total e clara fragmentação estru-
tural das unidades e das ações desenvolvidas, além da falta 
de definição metodológica. Apesar das tentativas pontuais 
de integração e da boa ambiência relatada temos fragilidade 
das ações, indefinição de diretrizes, inexistência de espaços 
internos coletivos de planejamento e avaliação, e indefinição 
de coordenação local. Evidenciamos o predomínio prático dos 
procedimentos médicos periciais e incipiência ou ausência de 
multiprofissionalidade. Caracterizamos assim, embora sem 
generalizações, a permanência da posição central da perícia 
médica em seu isolamento homologatório, o que corrobo-
ra a interpretação de Cavalcanti & Olivar (2011) Conclusões/
Considerações Finais Evidenciou-se entre outros pontos, que 
a PASS opera de maneira fragmentada, com ascendência dos 
procedimentos médicos periciais e alinhada simultaneamente 
— porém em graus diferenciados — a conceitos da Medicina 
do Trabalho, Saúde Ocupacional (hegemonicamente) e Saúde 
do Trabalhador (de forma incipiente), o que julgamos com-
patível com seu ineditismo e pouco tempo de implantação. 
Constitui-se desafio à sua implementação e campo para novas 
investigações. Neste sentido, os fóruns de Saúde do Trabalha-
dor da APF do RJ/ SIASS – RJ, existentes desde 2010, emergem 
como espaço estratégico mais adequado para a identificação 
e superação dos entraves e fortalecimento do campo da saú-
de do trabalhador. Este espaço conforma-se numa rede de 
discussão e atuação entre todos os atores participantes. O 
fórum tem percurso histórico curto, assim como o da PASS/
SIASS, porém possui um potencial fecundo, não perdendo 
de vista a atenção à saúde no SIASS nem o desafio da linha 
conceitual da Saúde do Trabalhador. Referências ANDRADE, 
E.T. O processo de implementação da Política de Atenção à 
Saúde do Trabalhador em instituições públicas federais: o de-
safio da integralidade. 2009. Dissertação Mestrado;. E N SP 
Sergio Arouca. RJ: Fiocruz, 2009. ______; MARTINS, M.I.C.; 
MACHADO, J.H. O processo de construção da política de 
saúde do trabalhador no Brasil para o setor público. Revista 
Configurações, n.10, p.212 – Instituto de Ciências Sociais, Uni-
versidade do Minho. Portugal, 2012 . MPOG;SRH. Política de 
Atenção a Saúde do Servidor Público Federal – Um projeto em 
construção coletiva. Brasília/DF, out. 2008 Decreto n.º6.833 
de 29/4/2009. Institui o Subsistema Integrado de Atenção à 
Saúde do Servidor Público Federal - SIASS, e o Comitê Gestor 
de Atenção à Saúde do Servidor. D.O.; DF, 30/4/2009 CAVAL-
CANTI, C.P.N & OLIVAR, M. Breves reflexões sobre a saúde do 
trabalhador no serviço público e a recente Política de Atenção 
à Saúde do Servidor do SIASS. 2011, p.207-217 CD-ROM
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rápido à novas tecnologias e não fragilizar a integridade do 
NHS (CILUS et al, 2015; HAWKES, 2014; TOWSE, 2010; MAN-
NING, 2011; O‘NEILL; DEVLIN, 2010, RAGUPATHY, 2010). Já no 
Brasil, os problemas envolvem não só questões relacionadas 
à incoporação de novos medicamentos pelo SUS mas, prin-
cipalmente, as dificuldades enfrentadas pelos usuários para 
obter acesso a medicamentos já cobertos. O acesso a medi-
camentos por meio do SUS não passa de 60% de cobertura da 
população assistida (MENGUE et al, 2016; FARIAS et al, 2016; 
COSTA et al, 2016a; 2016b; MONTEIRO et al, 2016; BALDONI et 
al, 2014; BOING et al 2013; AZIZ et al, 2011; PANIZ et al, 2010; 
BERTOLDI et al, 2009). Assim, os usuários tem buscado uma 
nova forma para tentar obter seus medicamentos, os proces-
sos judiciais (GOMES; AMADOR, 2015). Conclusões/Considera-
ções Finais Existem diferenças entre os dos dois sistemas de 
saúde analisados que influenciam no acesso a medicamentos. 
O NHS é um sistema exclusivo na Inglaterra e de qualidade 
reconhecida. O financiamento e os investimentos públicos em 
saúde são maciços e a racionalidade econômica é importante 
para a sustentabilidade do sistema. É justamente a questão da 
incorporação de novas tecnologias, como medicamentos, que 
está no centro das preocupações do sistema inglês. Eles vêm 
tentando cumprir a difícil tarefa de conciliar a justiça social 
com a sustentabilidade econômica do sistema. O Brasil convi-
ve com dois grandes problemas, como dar acesso ao que já é 
padronizado pelo sistema e semelhante aos ingleses, como in-
corporar novos medicamentos eficazes e com viabilidade eco-
nômica. Soma-se a isso a questão da judicialização da saúde, 
um fenômeno complexo que resulta da fragilidade pública na 
organização, financiamento, consolidação, regulamentação, 
fiscalização e controle do SUS. Referências AZIZ, M.M. et al. 
Prevalência e fatores associados ao acesso a medicamentos 
pela população idosa. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.27, 
n.10. p.1939-1950, 2011. BALDONI, et al. Dificuldades de aces-
so aos serviços farmacêuticos pelos idosos. Rev Ciênc Farm 
Básica Apl., 2014, v.35, n.4, p.615-621. BERTOLDI, et. al. Medi-
cine access and utilization in a population covered by primary 
health care in Brazil. Health Police, n. 89, p. 295–302, 2009. 
BOING, A et al. Acesso a medicamentos no setor público. Cad. 
Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 29, n.4, p.691-701, 2013.CHAN-
TAL, M.; MCGRUIRE, A.; MOSSIOLOS, E., The level of income 
appears to have no consistent bearing on pharmaceutical 
prices across countries. Health Aff (Millwood), v. 30, n.8. p. 
1545-52, 2011.CILUS, J.; et al. United Kingdom: Health System 
Review. Health Syst Transit, v. 17, n.5, p. 1-126, 2015.

Luciane Cristina Feltrin de Oliveira; Maria Angela Alves do 
Nascimento; Isabel Maria Sampaio Oliveira Lima;

13598 O APARENTE PARADOXO DA SAÚDE NAS 
ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DOS EUA E CAMINHOS PARA A 
LUTA POR DIREITOS SOCIAIS

Introdução O presente trabalho buscou analisar as razões para 
o aparente paradoxo das eleições americanas no que tange à 
luta pelo direito a saúde. Pesquisas de opinião apontam que a 
maioria dos americanos são favoráveis a um sistema universal 
com um único pagador (single payer), o Estado. Entretanto, 
nas eleições presidenciais dos EUA em 2015, a população ame-
ricana elegeu, ainda que no colégio eleitoral e não através do 
voto popular, Donald Trump, que prometeu durante a campa-

nha acabar com o chamado Obamacare, ou Affortable Care 
Act. Esse aparente paradoxo é compreendido quando analisa-
mos a trajetória dos principais candidatos que participaram do 
processo eleitoral. Assim, analisamos a campanha de Trump, 
discutindo como ela significou em diversos aspectos uma rup-
tura com a ortodoxia do partido republicano, em contraponto 
às posições adotadas pela candidata democrata, Hillary Clin-
ton, que derrotou o candidato independente, Bernie Sanders, 
nas primárias, representante de uma esquerda progressista 
que vem crescendo gradativamente nos EUA. Objetivos Ana-
lisar as eleições americanas, em especial as candidaturas de 
Trump (republicano), Hillary Clinton (democrata) buscando 
identificar suas posições com relação aos movimentos que lu-
tam pelo Direito à Saúde. Analisar a trajetória da candidatura 
de Sanders e do movimento progressista do qual ele faz parte, 
buscando identificar se este sinaliza possíveis caminhos para 
os movimentos que lutam pelo direito a saúde. Metodologia 
Tomamos como ponto de partida para compreender as elei-
ções americanas e o paradoxo com as pesquisas de opinião, 
o trabalho de Martin Gilens e Benjamin Page da Universidade 
de Princeton “Testing Theories of American Politics: Elites, 
Interest Groups, and Average Citizens”. As informações rela-
tivas ao discurso dos candidatos foram extraídas de jornais 
digitais, mídia alternativa, e outras fontes, como entrevistas 
concedidas a programas da TV americana que acompanharam 
o processo eleitoral. A análise das informações coletadas arti-
cula as narrativas da campanha dos candidatos com notícias 
referentes às suas posições, seja em relação ao Obamacare, 
direito a saúde, seja em relação a direitos sociais em geral. A 
fim de analisar a trajetória de Sanders recorremos ao trabalho 
de Laclau e Mouffe “Hegemonia y estratégia socialista. Hacia 
uma radicalização de La democracia”, considerando que San-
ders realizou na prática, em boa medida, a estratégia defen-
dida por esses autores. Resultados e Discussão Grande parte 
da população americana viu no populismo de direita de Trump 
uma alternativa à crise econômica que o país enfrenta espe-
cialmente o aumento das taxas de desemprego da população 
branca. Esse segmento populacional foi majoritariamente con-
trário aos acordos comerciais apoiados tanto pelos democra-
tas quanto pelos republicanos. Nesse aspecto a campanha de 
Trump aproximou-se das propostas de Sanders, que também 
se posicionou contra o Nafta, o TPP e o poder das grandes cor-
porações, embora Sanders seja muito mais confiável devido à 
sua carreira política prévia. Sanders foi em parte impulsionado 
pelo movimento Occupy Wall Street e forjou alianças com di-
versos movimentos progressistas em torno de uma bandeira 
unificada contrária ao processo de concentração de riqueza e 
poder por parte das grandes corporações, e a favor da amplia-
ção do financiamento dos direitos sociais que incluiu a defesa 
do direito universal à saúde. O movimento que surgiu em tor-
no de Sanders mostra um caminho para as lutas de movimen-
tos progressistas que tem na garantia dos direitos sociais um 
dos seus principais horizontes, caso contrário, os riscos de um 
populismo de direita, nacionalista, são bem reais. Conclusões/
Considerações Finais A vitória de Donald Trump é um alerta 
para o avanço de uma direita populista, que combina xenofo-
bia, nacionalismo, com eventuais medidas altamente popula-
res, como investimento em infraestrutura, rompendo com a 
ortodoxia liberal no que tange os acordos comerciais de livre 

resultados obtidos durante o funcionamento do PMM. Para 
isso, foram realizadas revisões bibliográficas considerando ar-
tigos indexados em periódicos científicos, livros, reportagens 
e documentos do Ministério da Saúde (MS). Foram consulta-
das também publicações produzidas por instituições como o 
Conselho Federal de Medicina (CFM) e Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA). Resultados e Discussão A entrada 
do Programa Mais Médicos na agenda remete ao fato de que 
em 2011, o Governo Federal verificou um déficit de profissio-
nais na Atenção Básica de Saúde (ABS), além de identificar di-
ficuldades em proporcionar atratividade e fixação para estes 
profissionais em municípios pobres. Duas iniciativas paliativas 
foram realizadas na tentativa de solucionar o problema. A pri-
meira foi proporcionar descontos aos estudantes de medicina 
financiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), 
que atuassem em locais carentes pré-determinados pelo MS. 
A segunda correspondeu à criação do Programa de Valoriza-
ção do Profissional da Atenção Básica (Provab), no qual os 
profissionais que atuassem em determinadas áreas, recebe-
riam bolsas de estudos e pontuação extra nos concursos de 
residência médica (PINTO et al., 2014). As iniciativas não sur-
tiram efeitos satisfatórios. Neste trabalho, levanta-se como 
hipótese que as Jornadas de Junho/2013, que entre outras 
demandas reivindicava por “saúde”, tenha criado uma “janela 
de oportunidade” para o Estado responder aos anseios dos ci-
dadãos através da implementação do PMM, que vinha sendo 
formulado nos bastidores de forma insulada. Conclusões/Con-
siderações Finais Neste trabalho, apresentou-se o Programa 
Mais Médicos, o papel dos atores na formulação e implemen-
tação do PMM, e posteriormente realizamos uma análise da 
política com os dados divulgados pelo Governo Federal, onde 
foi possível observar que todos os objetivos propostos pelo 
programa estão obtendo resultados satisfatórios. De acordo 
com Secchi (2015, p. 66), “As avaliações servem para superar 
debates simplistas e maniqueístas (bom versus ruim, “copo 
meio cheio” versus “copo meio vazio”), em que a avaliação 
de desempenho da política pública é vitimada pela retórica 
política”. A partir da visão de Secchi e dos interesses classistas 
envolvidos durante o processo de implementação do PMM, 
podemos concluir que a análise e avaliação das políticas pú-
blicas possuem um papel de extrema importância, tanto para 
desmistificar questões que se tornaram polêmicas ao longo 
da implementação do PMM, quanto sob uma perspectiva de 
accountability, com o Estado prestando contas de suas ações 
aos cidadãos. Referências ARRETCHE, M. Uma contribuição 
para fazermos avaliações menos ingênuas. In: BARREIRA. M. 
C. R. N.; CARVALHO, M. C. B. (Orgs.). Tendências e perspecti-
vas na avaliação de políticas e programas sociais. São Paulo: 
IEE/PUC-SP, 2001. p. 43-56. BAPTISTA, T. W. de F.; REZENDE, 
M. A ideia de ciclo de políticas públicas. In: MATTOS, R. A. & 
BAPTISTA, T. W. F. (Orgs.) Caminhos para análise das Políticas 
de Saúde, 2011 (versão online). MINISTÉRIO DA SAÚDE. Pro-
grama Mais Médicos – dois anos: Mais Saúde para os brasi-
leiros. 2015. Disponível em: http://migre.me/vJtaf Acesso em 
15/12/2016. PINTO, H. A.; SALES; M. J. T.; OLIVEIRA, F. P.; BRI-
ZOLARA, R.; FIGUEIREDO, A. M.; SANTOS, J. T. O Programa 
Mais Médicos e o fortalecimento da atenção básica. Divulga-
ção em saúde para debate 2014; (51): p 105-120. SECCHI, L. Polí-

ticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 
2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015, 168 p.
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13498 ACESSO A MEDICAMENTOS EM SISTEMAS 
UNIVERSAIS: AS EXPERIÊNCIAS DA INGLATERRA E DO 
BRASIL

Introdução O Direito à Saúde é um dos direitos fundamentais 
do ser humano, estando subentendido o direito de acesso a 
medicamentos. O acesso a medicamentos de maneira racio-
nal é um desafio enfrentado por diversas nações do mun-
do, principalmente diante do panorama de crise econômica 
mundial (CHANTAL; MCGRUIRE; MOSSIOLOS, 2011). Para os 
Sistemas Universais de Saúde o desafio é maior pois é preci-
so permitir o acesso à saúde e, ao mesmo tempo, proteger 
a sustentabilidade econômica (MANNING, 2011). No âmbito 
dos Sistemas Universais, existem países em desenvolvimento 
como o Brasil, que possui um sistema de saúde fragmentado 
formado por um subsistema público e universal o Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), um subsistema privado e um subsistema 
de saúde suplementar, que convivem lado a lado não harmo-
nicamente (PAIM et al., 2011). Por outro lado, países como a 
Inglaterra que possui um Sistema Nacional de Saúde, o Na-
tional Health Service (NHS), de caráter universal, exclusivo e 
financiado com recursos públicos provenientes de impostos, 
enfrenta o desafio de expandir o acesso a novos tratamen-
tos, mantendo a relação custo-eficácia para manter a aces-
sibilidade e a sustentabilidade do sistema (MANNING, 2011). 
Objetivos Analisar o acesso a medicamentos em dois sistemas 
universais de saúde quais sejam o sistema da Inglaterra e o 
sistema do Brasil, sob a perspectiva da dimensão econômica 
do acesso por meio de publicações científicas indexadas nas 
bases de dados Scielo, Lilacs e Medline, no período de 2007 a 
2017. Metodologia Estudo tipo Revisão Integrativa, que tem a 
capacidade de determinar o conhecimento atual sobre uma 
temática específica, resume o passado da literatura empírica 
ou teórica e fornece compreensão mais abrangente de um fe-
nômeno particular (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). Foram 
utilizados artigos indexados nas bases de dados Scielo, Lilacs 
e Medline, com os descritores Universal Access to medicines; 
Medicine access; Drug access, publicados no período entre 
os anos de 2007 a 2017. Após a aplicação dos filtros e leitura 
dos resumos foram analisados 31 artigos, 23 na língua inglesa 
e 8 em português. Quanto ao país de origem da publicação 9 
foram produzidos na Inglaterra, 19 no Brasil e 1 na Nova Ze-
lândia. Para a análise dos dados usamos o método análise de 
conteúdo, considerando como categoria analítica a dimensão 
econômica do acesso, definida por Giovanella e Fleury (1995) 
como aquela que estão inseridos os investimentos na rede e 
as barreiras econômicas para a obtenção do acesso à saúde. 
Resultados e Discussão Na Inglaterra a grande preocupação 
sobre o acesso a medicamentos está relacionada à incorpora-
ção de novas tecnologias. Nos trabalhos analisados é explícita 
a preocupação da Inglaterra em expandir o acesso a novos 
tratamentos, mantendo a relação custo-eficácia como critério 
fundamental para garantir a acessibilidade e a sustentabilida-
de do sistema de saúde, ao mesmo tempo permitir o acesso 
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13654 OS TRABALHADORES E O SEGURO PRIVADO 
DE SAÚDE: UM PARALELO ENTRE AS EXPERIÊNCIAS 
HISTÓRICAS DOS ESTADOS UNIDOS E DO BRASIL

Introdução De acordo com Esping-Andersen (1990) e Eley 
(2005), a natureza da mobilização dos trabalhadores consti-
tui um dos fatores centrais na formação dos sistemas de pro-
teção social. No Brasil, a despolitização trabalhista em torno 
do tema da saúde é evidenciada por uma “tendência histó-
rica dos sindicatos optarem por convênios médicos privados 
em processos negociais” (PINA et al, 2006: 842). Em 2015, 
segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
66,96% dos 50,2 milhões de clientes de seguros privados de 
saúde no país tinham planos do tipo “coletivo empresarial”, 
ou seja, patrocinados integral ou parcialmente pelos empre-
gadores (ANS, 2015). Esse trabalho busca reunir elementos 
históricos da introdução do seguro privado de saúde como 
benefício aos trabalhadores em dois países, Brasil e Estados 
Unidos (EUA). Para isso, foram analisados aspectos das rela-
ções entre Estado e sindicatos nos EUA no período imedia-
tamente após a Segunda Guerra Mundial, a disputa entre o 
público e o privado na saúde norte-americana e as implicações 
da Guerra Fria nesse processo. Por fim, são discutidas as con-
sequências da Guerra Fria no Brasil e a atração dos trabalha-
dores para os planos de saúde privados. Objetivos O trabalho 
teve como objetivo identificar novos elementos históricos 
que contribuam para compreender o frágil apoio ao SUS en-
tre os movimentos organizados dos trabalhadores no Brasil, 
fazendo um paralelo entre os processos históricos brasileiro 
e norte-americano de formação e desenvolvimento do seguro 
privado de saúde e das relações deste com os trabalhadores, 
sobretudo, durante o período da Guerra Fria. Metodologia 
O estudo foi realizado a partir do levantamento e análise de 
material bibliográfico e documental, incluindo artigos, livros e 
documentos oficiais acerca das políticas de incentivo à adesão 
dos trabalhadores aos seguros privados de saúde e também 
sobre as políticas desenvolvidas no contexto da Guerra Fria. 
Resultados e Discussão Em ambas experiências, os respecti-
vos Estados nacionais tiveram papel decisivo no combate às 
correntes de esquerda no meio sindical, acarretando uma 
descontinuidade histórica do mesmo. As ações estatais to-
madas nos dois países estiveram relacionadas à estratégia de 
Guerra Fria conduzida pelos EUA contra a União Soviética, na 
qual o Brasil foi envolvido pelo golpe militar de 1964. Além do 
combate à influência da esquerda nos movimentos dos tra-
balhadores, outro elemento que pode ter contribuído para o 
afastamento dos trabalhadores da defesa da universalização 
da saúde foi o estabelecimento de novos benefícios para os 
mesmos, dentre eles, a assistência médica. Nos EUA, o “Tra-
tado de Detroit”, firmado entre a General Motors e o United 
Auto Workers, em 1950, configurou o evento chave (PANITCH 
e GINDIN, 2013). No Brasil, o processo foi mais gradual, mas 
também teve início na indústria automobilística, quando, em 
1957, a empresa norte-americana Willys Overland introduziu 
o seguro de saúde entre os benefícios a seus empregados 
(HUMPHREY, 1982). Outro fator chave para a expansão dos 
seguros privados de saúde comum entre os casos norte ame-
ricano e brasileiro foi a oferta de subsídio fiscal. Conclusões/
Considerações Finais No Brasil, mesmo depois da criação do 

SUS, em 1988, a despeito da defesa do sistema público de 
saúde pelas principais centrais sindicais (Pina, et al., 2006), a 
incorporação da demanda por seguros privados de saúde ne-
gociações coletivas e a oferta pelos empregadores de seguros 
privados de saúde continuou a crescer nas décadas de 1990 
e 2000. Os dois maiores mercados do mundo para o seguro 
privado de saúde, atualmente, são o norte-americano e o bra-
sileiro e, em ambos, a maior fatia do mercado é ocupada pe-
los planos ou seguros privados de saúde patrocinados pelos 
empregadores e pelos subsídios do Estado. São diversas, as 
coincidências entre as duas experiências históricas abordadas 
nesse trabalho. O desenvolvimento de novas pesquisas sobre 
o contexto nacional e internacional da introdução de seguros 
privados de saúde como benefício de empresas aos trabalha-
dores podem contribuir para uma melhor compreensão do 
processo da mercantilização da saúde no Brasil. Referências 
ANS. Beneficiários, Assistência médica por tipo de contrata-
ção segundo competência. Disponível em: http://www.ans.
gov.br; Acesso em: 09/08/15 ELEY, G. Forjando a democracia: a 
história da esquerda na Europa, 1850-2000. São Paulo: Editora 
Fundação Perseu Abramo, 2005. ESPING-ANDERSEN, G. Three 
Worlds of Welfare Capitalism. Princeton: Princeton University 
Press, 1990. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Census Bureau. 
Number and percentage of people by health insurance status: 
2013. Disponível: www.census.gov/hhes/www/hlthins/data/in-
cpovhlth/2013/figure1.pdf; Acesso em: 09/08/15. HUMPHREY, 
J. Controle capitalista e luta operária na indústria automobi-
lística brasileira. Petrópolis/São Paulo: Vozes/ CEBRAP, 1982. 
PANITCH, L; and GINDIN, S. The making of global capitalism, 
the political economy of American empire. London: Verso, 
2013. PINA, JA; CASTRO, HA.; ANDREAZZI, MFA. Sindicalismo, 
SUS e planos de saúde. Ciência & Saúde Coletiva v. 11, n. 3, p. 
837–846, set. 2006.
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13703 APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: 
SINERGIAS E CONFLITOS A PARTIR DAS COMPREENSÕES 
DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA E DAS 
EQUIPES APOIADAS

Introdução No Brasil, a Atenção Primária Saúde (APS) é basea-
da na compreensão ampliada de saúde e propõem-se a viabi-
lizar o acesso universal e contínuo aos serviços de saúde. Tem 
como perspectiva desenvolver um conjunto de práticas inte-
grais em saúde, contemplando às necessidades individuais e 
coletivas (BRASIL, 2012). Com o intuito de ampliar o escopo 
e a resolutividade da APS foram criados os Núcleos de Apoio 
à Saúde da Família (NASF). Esses núcleos, são constituídos 
por profissionais de diferentes formações. Atuam de maneira 
integrada às Equipes de Saúde da Família (EqSF), sob a lógi-
ca de apoio matricial, de maneira a viabilizar suporte técnico 
pedagógico, educação popular e permanente em saúde, tra-
balho no território, fortalecimento da rede, além de prestar a 
retaguarda especializada às equipes apoiadas (BRASIL, 2014; 
CAMPOS; et al., 2014). Por constituir uma dinâmica de traba-
lho inovadora, a metodologia do Apoio Matricial (AM), destoa 
dos formatos tradicionais do fazer em saúde. Diante disso, 
apresenta desafios relacionados à compreensão e estrutura-

comercio, combinação que deu viabilidade eleitoral a Trump. 
Existem na Europa, em diversos países, demonstrações que 
esses riscos, de um novo fascismo, estão presentes. Simulta-
neamente, a candidatura de Sanders, e a colaboração entre 
sua equipe e a mídia alternativa progressista, mostram a possi-
bilidade de uma articulação progressista assumir o controle do 
Partido Democrata, com uma agenda muito mais aceita pela 
maioria da população americana. Muitos paralelos podem ser 
traçados com a realidade brasileira, e embora, façamos isso 
apenas no final, eles são centrais para se entender o fracasso 
recente de partidos identificados historicamente com causas 
da esquerda, e como essas causas podem se renovar. Referên-
cias Laclau, E.& Mouffe, C. Hegemonia y estratégia socialista. 
Hacia uma radicalização de La democracia. Tercera edición–
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2010, p.191-239. 
Gilens, M. Page, B I, Perspectives on Politics, Volume 12, Issue 
3, September 2014, pp. 564-581 https://www.cambridge.org/
core/journals/perspectives-on-politics/article/div-classtitletes-
ting-theories-of-american-politics-elites-interest-groups-and-a-
verage-citizensdiv/62327F513959D0A304D4893B382B992B/
core-reader http://www.bbc.com/news/blogs-echocham-
bers-27074746 http://www.sanders.senate.gov/about http://
www.gallup.com/poll/191504/majority-support-idea-fed-fun-
ded-healthcare-system.aspx http://www.huffingtonpost.com/
entry/donald-trump-trade_us_582350ade4b0aac62488a5f2 
https://www.youtube.com/watch?v=YgQyAAGaqw0 (Secular 
Talk) https://www.youtube.com/watch?v=lOTsK_WGNAc&-
t=621s (The Young Turks)

André Teixeira Jacobina; Carmen Fontes de Souza Teixeira;

13648 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 
PARA O BRASIL: VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO DE UM 
INSTRUMENTO

Introdução O Programa Mais Médicos é uma iniciativa do 
governo brasileiro para minimizar a escassez de médicos em 
locais de prioridade. E composto pelos eixos de ampliação 
do número de vagas em cursos de graduação, de residência 
médica e provimento emergencial de médicos por chamada 
pública. Apenas a contratação dos médicos cubanos é inter-
mediada pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). 
Além do Brasil, diversos países têm adotado estratégias para 
atração e fixação de médicos de modo a ampliar a cobertura 
em áreas vulneráveis. Estas medidas perpassam por regula-
ção e serviço obrigatório; incentivos monetários; incentivos 
não monetários, como extensão de visto de permanência 
para estrangeiros e ofertas educacionais. O modelo austra-
liano combina incentivos educacionais e financeiros e rígido 
controle do exercício profissional, enquanto os Estados Uni-
dos, além dos incentivos financeiros possibilitam o visto de 
permanência. Na América Latina, vários países recorrem ao 
serviço social obrigatório. Na Venezuela foi criado em 2004 
um convênio de cooperação com Cuba: Misión Barrio Aden-
tro. Na Europa priorizam-se a estrutura curricular e educação 
continuada com ações nas condições de trabalho. Objetivos 
O objetivo do trabalho foi elaborar e validar o conteúdo dos 
indicadores para avaliação da efetividade do componente de 
provimento emergencial de médicos para a Atenção Primária 
à Saúde, um dos eixos do PMM. Metodologia O estudo foi 

metodológico, realizado em Natal, Brasil, entre março e ju-
lho de 2016. A amostra foi de 10 especialistas em avaliação de 
Atenção Primária à Saúde; e de 9 profissionais do programa, 
com 6 médicos de diferentes nacionalidades, 2 supervisores 
e 1 tutor. A técnica de validação foi Delphi em 3 etapas e com 
uso de escala psicométrica 0 a 10 para relevância atribuída a 
cada item, com cálculo da média das opiniões e desvio padrão 
para o grau de consenso entre os especialistas. Os pontos de 
corte foram Média ≥ 7 e Desvio Padrão ≤ 1. Para verificar a 
compreensão e clareza do instrumento, realizou-se o estudo 
piloto em cidade próxima. Resultados e Discussão A validação 
de conteúdo possibilitou ratificar os elementos característi-
cos do PMM no eixo do provimento emergencial contidos nas 
dimensões relativas à “Motivação, Fixação e Inovação”; “Pro-
cesso de Trabalho”; “Gestão, Especialização, Supervisão, Tu-
toria, Facilidades e Dificuldades”. A conjugação de incentivos 
financeiros e ofertas educacionais caracteriza uma dimensão 
que permitirá avaliar um diferencial de iniciativas brasileiras 
em comparação com mecanismos utilizados em outros paí-
ses como Austrália. A dimensão “Processo de trabalho” está 
diretamente relacionada aos atributos da APS. O mecanismo 
de captação com ofertas educacionais do tipo de “Especializa-
ção, Supervisão e Tutoria”, embora não inédito no país, adqui-
re uma conotação expressiva na combinação com incentivos 
monetários. Analisando as diferentes dimensões pode-se afir-
mar que o roteiro reflete os conceitos e a teoria que orientam 
o PMM. A amostra de profissionais envolveu os diferentes 
atores do programa, permitindo uma visão mais abrangente 
sobre a adequação das dimensões da avaliação. Conclusões/
Considerações Finais O instrumento “Avaliação da Efetividade 
do Programa Mais Médicos para o Brasil” foi validado através 
de procedimentos quantitativos e qualitativos, fator determi-
nante à credibilidade das conclusões e possibilitando genera-
lizações teóricas ao estudo de caso. Apresentou-se como uma 
alternativa de fácil compreensão e aplicação para avaliação 
das potencialidades e desafios do PMM. Poderá ofertar sub-
sídios às decisões embasadas de gestores, médicos e outros 
profissionais de saúde sobre o programa. A generalização da 
aplicação do instrumento, com extrapolação ao estudo de 
caso, requer outros tipos de validação, como a de critério para 
a finalidade a qual o instrumento se destina e de construto, 
acerca das relações entre as variáveis a serem medidas. Re-
ferências ARAÚJO, E.; MAEDA, A. How to recruit and retain 
health workers in rural and remote areas in developing coun-
tries. USA: World Bank, 2013 CAMPOS, F.E.: MACHADO, M.P.; 
GIRARDI, S.N. A Fixação de Profissionais de Saúde em Regiões 
de Necessidades. Saúde para Debate. n.44, 2009. DAL POZ, 
M.R. A crise da força de trabalho em saúde. Caderno de Saúde 
Pública. v.29, n.10, 2013 HERNÁNDEZ, T.; ORTIZ GÓMEZ, Y. La 
migración de médicos en Venezuela. Rev Panam Salud Pública, 
v. 30, 2011 JONES, J.; HUNTER, D. Usando o Delfos e a técnica 
do grupo nominal na pesquisa em serviços de saúde. In: POPE, 
C.; MAYS, N. organizadores. Pesquisa qualitativa na atenção 
à saúde. Porto Alegre: Editora Artmed; 2005 OLIVEIRA, F. P.; 
VANNI, T.; PINTO, H. A.; SANTOS, J. T. R.; FIGUEIREDO, A. M.; 
ARAÚJO, S. Q.; Matos, M. F. M.; CYRINO, E. G. Mais Médicos: 
um programa brasileiro em uma perspectiva internacional. In-
terface (Botucatu), 2015.

Juliana Ferreira Lemos; Severina Alice da Costa Uchoa;
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rio de devolutiva com informações em CD-ROM e na internet. 
Resultados e Discussão Há desigualdades no acesso à água 
potável para o consumo humano e para esfera produtiva. His-
toricamente, em Goiana, a água nunca faltou para a irrigação 
da cana de açúcar. Para os representantes dos assentamentos 
rurais o acesso à água permanece difícil: “apesar da disponibi-
lidade de água não se tem estrutura de captação para a pro-
dução e nem para beber”. Os achados indicam como os traba-
lhadores do município estão expostos a velhos e novos riscos 
à saúde decorrentes do modelo de desenvolvimento recente 
e dos processos produtivos tradicionais. Ademais, as comu-
nidades identificam como problemas a prostituição infantil, 
agravada com o fluxo de trabalhadores temporários, o cres-
cimento da drogadição e do consumo de álcool e a violência. 
Evidenciou-se impactos das atividades produtivas, como a car-
cinocultura, a monocultura e a extração mineral, que geram 
conflitos socioambientais. Para os pescadores da pesca arte-
sanal o impacto de tais atividades têm reduzido a produção da 
pesca, além da agressão aos manguezais. Já os grupos cultu-
rais demonstraram preocupação com o crescimento econômi-
co e a possível supremacia dos interesses das empresas sobre 
os bens culturais. Conclusões/Considerações Finais Partindo 
do reconhecimento de que toda ciência é comprometida, a 
perspectiva política do desenho da pesquisa ora apresentada 
foi de fortalecer a capacidade dos atores sociais locais na iden-
tificação e apreensão da realidade, de forma analítica e crítica. 
Os achados evidenciaram as inquietações e, particularmente, 
a consciência que os atores sociais locais têm sobre os proble-
mas atuais e a perspectiva de seu agravamento, assim como 
os novos problemas potenciais diante do processo de rápido 
crescimento vivenciado pelo município. Pôde-se concluir que 
as novas dinâmicas econômicas implantadas no território não 
veem se traduzindo na conservação dos recursos naturais, na 
melhoria das condições de vida da população e no respeito à 
cultura local. Há, portanto, o risco de o município de Goiana 
reproduzir experiências negativas de crescimento econômico 
sem desenvolvimento com sustentabilidade. Referências PÉ-
REZ, M. S.; GONÇALVES, C. U. Desenvolvimento e conflito ter-
ritorial – primeiras reflexões sobre as comunidades atingidas 
pelo complexo industrial portuário de Suape-PE, Brasil. Re-
vista de Geografia (UFPE), Recife, v. 29, n. 2, p. 166-179, 2012; 
CRUZ, J. L. V da. Grandes investimentos e reestruturação do 
espaço regional no Norte Fluminense. In: CIRCUITO DE DE-
BATES ACADÊMICOS DO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔ-
MICAS APLICADAS, 1., Anais...; Brasília: IPEA, 2011.Disponível 
em: http://pt.scribd.com/doc/78527675/Anais-do-I-Circuito-de-
Debates-Academicos- Sumario-II-CODE-Ipea-2011. Acesso em: 
05 maio 2014; SANTANA, J. S; GUEDES, C. A. M; VILLELA, L. E: 
Desenvolvimento territorial sustentável e desafios postos por 
megaempreendimentos: o caso do município de Itaguaí- RJ. 
Cad. EBAPE.BR, São Paulo, v. 9, n. 3, p. 846-867, 2011.

Maria do Socorro Veloso de Albuquerque; Tereza Maciel Lyra; 
Anselmo César Vasconcelos Bezerra;

13908 COMPREENDENDO A CLÍNICA DO DENTISTA 
NA ATENÇÃO BÁSICA: SENTIDOS E SIGNIFICADOS DA 
PRÁTICA A PARTIR DO DISCURSO PROFISSIONAL, UM 
ESTUDO QUALITATIVO

Introdução O presente trabalho qualitativo se propôs a in-
vestigar os sentidos e significados atribuídos pelos dentistas 
de Unidades de Saúde da Família às suas experiências sobre 
a terapêutica a partir do tema da cárie dentária. Esse estudo 
ocupou-se da problematização acerca dos limites da clínica 
hegemônica desse profissional no âmbito do SUS. A Política 
Nacional de Saúde Bucal (2004) fomentou a inserção das Equi-
pes de Saúde Bucal na ESF(1). O dentista, que tradicionalmen-
te atuava a partir de uma prática derivada da odontologia de 
mercado, depara-se então com demandas singulares do mo-
delo de Saúde da Família(2). As diretrizes da PNSB trazem a 
intenção de reformar o processo de trabalho em saúde bucal 
a partir de uma configuração de tecnologias de produção do 
cuidado em contraposição a uma prática restauradora, técni-
ca e mecanicista, ineficaz clínica e socialmente(1, 3). Os estu-
dos disponíveis denunciam a dificuldade de avanços, a prática 
odontológica parece não se desgarrar de seu núcleo duro tec-
nicista(4-8). Além disso, pouco se sabe sobre como o dentista 
desenvolve seu trabalho em seu caráter mais privado, que na 
realidade é onde se materializam as diretrizes sob a forma do 
cuidado(5). Objetivos Gerais: compreender os sentidos e sig-
nificados que os dentistas atribuíram à terapêutica a partir do 
tema da cárie dentária. Específicos: descrever os ambientes 
de trabalho das ESB na ESF, descrever as percepções sobre o 
estilo de atendimento clínico nesse setting, compreender as 
formas de pensar dos dentistas sobre a terapêutica a partir 
da cárie dentária, compreender as forma de intervenção so-
bre essa doença e compreender os pontos de dificuldades 
dos profissionais. Metodologia Estudo qualitativo de enfoque 
humanístico particularizado pelo método Clínico-Qualitativo. 
Utilizou a técnica da entrevista semidirigida de questões aber-
tas em profundidade. Em campo, o pesquisador desenvolveu 
a etapa de aculturação, onde vivenciou o ambiente real de tra-
balho das equipes, observando e anotando aspectos gerais, 
deixando-se impregnar por impressões que colaboraram para 
a Análise Qualitativa de Conteúdo e estabelecendo um vínculo 
de confiança com os sujeitos. Em seguida foram entrevistados 
os dentistas a partir de roteiro. A amostra (n=10) foi compos-
ta por todos os cirurgiões dentistas das Unidades de Saúde 
da Família do município de Piracicaba/SP enquadrados den-
tro dos critérios de inclusão. As entrevistas foram gravadas, 
transcritas e tratadas segundo a técnica da Análise Qualitati-
va de Conteúdo. Resultados e Discussão Foram construídas 
10 categorias que evidenciaram barreiras e oportunidades 
na interrelação dentista-paciente no contexto clínico da AB, 
destacando-se questões relativas ao choque de perspectivas 
populares versus profissionais, à configuração do poder, à 
comunicação, fragilidades conceituais sobre a cárie, e opor-
tunidades proporcionadas pelo novo modelo assistencial. As 
barreiras são oriundas do modus operandi explicado pela iden-
tidade profissional marcada pela autonomização da boca(10), 
desconsiderando as determinações sociais, coadunando com 
concepções liberais de saúde enquanto mercadoria(9). Disso 
decorre a falta de habilidades comunicacionais, o desejo de 
onipotência frente à terapêutica, a discriminação de classe e a 
inexorabilidade da resposta mecânico-cirúrgica às demandas. 
As oportunidades são consequências da inserção no modelo 
de SF. A aproximação ao paciente e a criatividade/reflexão 
na educação em saúde são oportunizadas pela adscrição de 

ção das práticas a partir dos pressupostos do AM (GONÇAL-
VES; et al, 2015; MATINEZ; et al, 2016). Objetivos O estudo tem 
o propósito analisar a compreensão a respeito do trabalho do 
NASF, na perspectiva dos profissionais dos núcleos de apoio 
e das EqSF, e as influências dessas compreensões na organi-
zação do processo de trabalho da APS. Metodologia Trata-se 
de uma pesquisa de abordagem qualitativa, desenvolvida no 
período de junho de 2014 a fevereiro de 2015. O cenário da 
investigação foi composto por seis municípios da macrorre-
gião Sudoeste da Bahia: Vitória da Conquista, Poções, Barra 
do Choça, Belo Campo, Brumado e Guanambi. Os sujeitos que 
compuseram o estudo fazem parte de dois grupos: 1) Profis-
sionais do NASF; e 2) Profissionais das EqSF (Médico e Enfer-
meiro). As informações foram obtidas por meio de entrevistas 
semiestruturadas com um total de 81 profissionais, sendo 43 
profissionais do NASF e 40 da EqSF com atuação superior a 
seis meses em suas respectivas equipes. Para a análise dos 
dados utilizou-se a Técnica de Análise de Conteúdo temática, 
com a identificação de categorias e subcategorias (GIBBS, 
2009). A pesquisa foi apreciada e aprovada pelo Comitê de 
Ética e Pesquisa do IMS-UFBA (parecer 377.448/2013). Resul-
tados e Discussão Os resultados evidenciaram existir polari-
dade sobre a compreensão do AM, com o desencadeamento 
de expectativas frustradas e interferências na articulação en-
tre os profissionais do NASF e das EqSF. Observou-se diver-
gência no entendimento entre os dois tipos de equipes. De 
um lado, entre a equipe do NASF predominou a concepção 
de que o trabalho deve ser desenvolvimento quase que ex-
clusivamente mediante atividades coletivas e de cunho edu-
cativo. Em alguns casos, houve a negativa da possibilidade 
de atendimento individual. Por outro lado, entre as EqSF pre-
dominou a compreensão que o trabalho do NASF deveria ser 
voltado para o atendimento clínico individualizado no âmbito 
da saúde da família. Essas interpretações dicotômicas desve-
lam a dificuldade de se trabalhar ações curativo reabilitadoras 
conjuntamente com as ações de promoção da saúde. Assim, 
essa dualidade entre as visões, bem como, as compreensões 
distorcidas por ambas as equipes, sobre o desenvolvimento 
das ações de apoio matricial, trazem implicações e expecta-
tivas conflitantes que limita o desenvolvimento do trabalho 
conjunto e constituem relevantes desafios para que a prática 
de apoio matricial se efetive. Conclusões/Considerações Finais 
A proposta do AM constitui uma nova forma de produção do 
cuidado e, portanto, pressupõe que os profissionais devam 
compreender a sua lógica de trabalho. Porém, os achados da 
pesquisa evidenciaram existir uma dualidade de compreen-
sões a respeito do trabalho do NASF e a sua forma de atua-
ção. Neste contexto, é pertinente refletir sobre a necessidade 
de superação das visões fragmentadas sobre o trabalho do 
NASF, demonstradas por ambas as equipes. Importante refle-
tir que as atribuições das equipes de apoio perpassam tanto 
em aspectos promocionais e preventivos, como na atuação 
clínico individualizada, quando se fizer necessário. Com o pro-
pósito de favorecer a superação de tais fragilidades, sugere-
se o fortalecimento de mecanismos da educação permanente 
em saúde que contemplem o processo de trabalho do NASF 
e a metodologia do apoio matricial. Desta forma, espera-se 
contribuir para a reorientação das práticas de trabalho no âm-
bito da APS. Referências BRASIL. Política Nacional de Atenção 

Básica. Brasília: Ministério da Saúde; 2012. BRASIL. Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (Cadernos da Atenção Básica, 39). 
Vol 1. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. CAMPOS, G.W.S. et 
al. A aplicação da metodologia Paideia no apoio institucional, 
no apoio matricial e na clínica ampliada. Interface - Comuni-
cação, Saúde, Educação, v. 18, n.1 Supl, p. 983-995, 2014. GI-
BBS, G. Análise de Dados Qualitativos. Porto Alegre: Artmed, 
2009. GONÇALVES, R.; LANCMAN, S.; SZNELWAR L.I.; CORDO-
NE, N.G.; BARROS, J. D.O. Estado do trabalho em Núcleos de 
Apoio à saúde da Família ( NASF), São Paulo, Brasil. Revista 
Brasileira de Saúde Ocupacional. 2015; 40:59-74. MARTINEZ, 
J.F.N.; SILVA, M.S., SILVA A.M. O Núcleo de Apio à Saúde da 
Família em Goiânia (GO): percepção dos profissionais e gesto-
res. Saúde em Debate. 2016:40:95-106.

Maricelia Braga Rocha; Diane Costa Moreira; Dayane de 
Madureira Silva; José Patrício Bispo Júnior;

13759 DESENVOLVIMENTO PARA QUEM? UMA ANÁLISE 
A PARTIR DOS ATORES SOCIAIS LOCAIS DE GOIANA, 
PERNAMBUCO-BRASIL

Introdução O discurso dominante sobre a necessidade do 
desenvolvimento com vistas à redução das desigualdades 
sociais, equidade no acesso a bens e serviços e melhoria da 
qualidade de vida das populações, foi difundido em todo o 
mundo, especialmente nos países pobres. Em paralelo a esse 
momento, surge a crítica conceitual ao que se entende por 
desenvolvimento e os questionamentos sobre a efetividade 
desse processo na garantia dos benefícios sociais e econômi-
cos ao mundo não desenvolvido e também à parcela excluí-
da do mundo desenvolvido. Em 2010 o governo do estado de 
Pernambuco, em parceria com atores privados, deslocou in-
vestimentos para a Zona da Mata Norte, especialmente para 
o município de Goiana com a implantação do polo farmaco-
químico e automotivo. Até o início do século XXI, a estrutura 
econômica de Goiana era fundamentada na monocultura ca-
navieira em grandes extensões de terra. A presente pesquisa 
parte do questionamento sobre as contradições desse mo-
delo de desenvolvimento, já experimentado em outros polos 
no Brasil (PÉREZ; GONÇALVES, 2012; CRUZ, 2011; SANTANA; 
GUEDES; VILLELA, 2011) e coloca em cena a perspectiva do 
atores sociais locais. Objetivos Analisar como os atores locais 
percebem o atual modelo de desenvolvimento implantado no 
município de Goiana-Pernambuco e problematizam suas de-
mandas, a partir da identificação dos problemas socioambien-
tais. Metodologia Trata-se de um estudo qualitativo, baseado 
em metodologias participativas com triangulação de dados 
(análise documental, leitura de paisagem, autodiagnostico 
das comunidades e oficinas temáticas). Utilizou-se a técnica 
de autodiagnóstico por meio de oficinas por núcleo territorial 
e também oficinas temáticas, uma vez que essa expressa uma 
modalidade do fazer e que tem o sentido de experiência par-
tilhada e de reflexão coletiva. Trabalhou-se com triangulação 
de fontes de dados, por meio das técnicas de autodiagnóstico 
produzido pelas comunidades dos núcleos territoriais e o au-
todiagnóstico da juventude; os dados da leitura de paisagem 
coletados pelos pesquisadores e atores sociais locais e as ofici-
nas temáticas. Realizou-se um seminário de apresentação dos 
resultados parciais com o intuito de partilhar a interpretação 
com os participantes. Nos resultados finais teve-se um seminá-



AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde26 27Seção I - CoMUNICAçÕeS CooRDeNADAS

O critério para escolha foram as unidades de APS com maior 
número de famílias cadastradas no PBF. Para conformar os 
sujeitos, foram utilizados quatro grupos de representação: I) 
04 gestores do PBF; II) 05 profissionais de saúde de nível su-
perior; III) 29 ACS; IV) 20 beneficiários do PBF. Nos grupos I, II 
e IV foram realizadas entrevistas semiestruturadas e no grupo 
III, três grupos focais. A coleta de dados ocorreu no período 
de abril de 2015 a fevereiro de 2016. A interpretação dos dados 
foi orientada pela análise de “conteúdo temática” (MINAYO, 
2007). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesqui-
sa da Universidade Federal da Bahia, Instituto Multidisciplinar 
em Saúde, Campus Anísio Teixeira (Parecer: nº 1.001.227). Re-
sultados e Discussão O PBF representava um complemento 
ou único rendimento monetário, constituindo condição real 
para suprimento de bens imediatos e de primeira necessida-
de, ainda que não fossem apenas gêneros alimentícios, tais 
como produtos de higiene e material escolar. O livre arbítrio 
de escolher com o que gastar não pareceu ter relação com 
descuido com a família, até porque, segundo as mulheres que 
recebiam o dinheiro, o principal gasto era com alimentação 
e os demais itens adquiridos não deixavam de ser importan-
tes para melhorar o cotidiano das famílias e sua qualidade de 
vida. Porém, ACS apontaram como “desvio de conduta” e 
culpabilizavam os beneficiários por adquirem “bens” que não 
são “preconizados” pelo PBF, havendo, inclusive, julgamento 
moral. Com a mulher sendo responsável pelo recurso, consta-
tou-se que ao geri-lo, conseguia atender às necessidades da 
família, mesmo sendo insuficiente na erradicação da pobreza. 
Além disso, o maior acesso aos serviços de saúde e às infor-
mações sobre saúde sexual e reprodutiva (condicionalidade 
“saúde” do PBF) pareceu colaborar nesse contínuo processo 
de construção social da autonomia das mulheres. Conclusões/
Considerações Finais O PBF constitui-se como uma estratégia 
para operar mudanças sociais na vida dos beneficiários. As pe-
quenas fendas abertas no rígido tecido social que oprime as 
mulheres, ainda são insuficientes para geração de mudança e 
mobilidade social, sobretudo por se tratarem de mulheres em 
situação com grande vulnerabilidade social, o que acaba por 
impor consequências mais estruturais pelo sistema patriarcal. 
Assim, a implementação eficiente do PBF (não apenas pela 
transferência de renda) pode permitir um acesso de qualidade 
aos serviços de saúde, informações de cuidado integral à saú-
de da mulher, qualificação e inserção no mercado de trabalho, 
contribuindo, dessa forma, com o empoderamento feminino. 
Referências ALVES, H. J. Programa Bolsa Família, Saúde da Fa-
mília e processos de exclusão e inclusão social: um estudo de 
caso no município de Silva Jardim (RJ). Rio de Janeiro, julho 
de 2013. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Fiocruz, 2013; 
BURLANDY, L. Transferência condicionada de renda e segu-
rança alimentar e nutricional. Ciência & Saúde Coletiva, Rio 
de Janeiro, v. 12, n. 6, 2007; MINAYO, M. C. S. O desafio do 
conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 10. Ed. – São 
Paulo: Hucitec, 2007; REGO, W., PINZANI, A. Vozes do Bolsa 
Família, Autonomia, dinheiro e cidadania. 2.ed. Rio de Janei-
ro: UNESP, 2014; SANTOS, C. R. B.; MAGALHAES, R. Pobreza e 
Política Social: a implementação de programas complementa-
res do Programa Bolsa Família. Ciênc. saúde coletiva [online], 
vol.17, n.5, 2012

Noêmia Fernanda Santos Fernandes; Thaís Fernanda Fernandes 
Amorim; Raylane Marques de Barros Cruz; Jaqueline Kluge; 
Adriano Maia dos Santos;

14103 AVALIAÇÃO DO ESCOPO DE PRÁTICA DE 
MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 
E FATORES ASSOCIADOS

Introdução O termo “escopo de prática” é utilizado para des-
crever o conjunto de atividades, funções e ações que um pro-
fissional pode exercer com segurança, segundo sua forma-
ção, treinamento e competência profissional (FSMB, 2005). 
Na área da saúde, um profissional com escopo de prática limi-
tado pode aumentar as taxas de referência para redes secun-
dárias e, consequentemente, aumentar os custos de saúde, 
além de restringir o acesso dos usuários aos serviços (WONG 
& STEWART, 2010) Por outro lado, um escopo de prática am-
pliado pode contribuir para melhorar o acesso aos serviços 
de saúde (DILL, et. Al., 2013). Dessa forma, a maneira como 
o escopo de prática é estabelecido impacta diretamente na 
composição e produtividade da força de trabalho e, portanto, 
na qualidade e no custo dos serviços de saúde. Objetivos O 
objetivo deste estudo foi caracterizar o escopo de prática de 
médicos inseridos na Atenção Primária em Saúde (APS), par-
ticipantes do Programa Mais Médicos (PMM) e investigar os 
fatores associados à execução de maior número de atividades 
clínicas. Metodologia Trata-se de estudo exploratório, de cor-
te transversal, realizado entre os meses de janeiro e março 
de 2016, por meio de um questionário autoaplicável, enviado 
por via eletrônica para uma amostra de médicos participantes 
do Programa Mais Médicos. O questionário abrangia atém de 
dados sociodemograficos, uma lista de 49 procedimentos e 
atividades em que os participantes foram solicitados a indicar 
se realizam na Unidade Básica de Saúde (UBS) em que atuam 
e em caso negativo se sabem realizar. Um total de 3.568 mé-
dicos respondeu ao questionário, dos quais 1.241 foram con-
siderados elegíveis para compor a amostra. Os dados socio-
demográficos e os referentes aos escopos de prática foram 
descritos segundo a distribuição de frequências e medidas de 
tendência central. Para comparação de variáveis contínuas foi 
utilizado o teste não paramétrico de Mann Whitney. As análi-
ses estatísticas foram feitas utilizando-se o software SPSS 19 
(SPSS Inc., Chicago, Estados Unidos) Resultados e Discussão 
Os resultados revelam que, de uma maneira geral, os respon-
dentes relatam saber fazer mais procedimentos, atividades e 
ações (22,8 ± 8,2) do que realmente realizam nas UBS onde 
atuam (39,0 ± 9,1; p < 0,001), o que indica a possibilidade de 
um escopo de prática reduzido. Este fenômeno tem sido iden-
tificado em outros estudos internacionais (PETERSON et al, 
2015; CHE, et. al. 2006; TONG, et al, 2012). Fatores associados 
à realização de maior número de procedimentos foram sexo 
masculino, menor tempo de graduação, dois anos ou menos 
de atuação na UBS, atuar na região geográfica Norte ou Sul, 
em municípios de pequeno porte e mais distantes da sede da 
região de saúde. A relação entre um escopo de prática amplia-
do e a atuação em áreas rurais e remotas tem sido apontada 
em diversos estudos internacionais (BINDMAN, et al, 2007; 
MYHRE et al, 2015; PETERSON et al, 2015) . Já com relação aos 
procedimentos que os médicos declararam saber fazer, foi 

clientela e longitudinalidade, que permitem um senso de re-
sultado sobre as intervenções e alguns dentistas demonstram 
satisfação em exercer um trabalho dinâmico proporcionado 
pela rotina movimentada naquele contexto social turbulento. 
Conclusões/Considerações Finais Os sentidos e significados 
atribuídos pelos dentistas à terapêutica puderam ser com-
preendidos, sinalizando os limites odontológicos de atuação 
num contexto de promoção de saúde. Os ambientes de tra-
balho das ESB coincidem com o estilo de atendimento clíni-
co nesse setting, predominantemente tecnificado, vazio de 
diálogos e prescritivo, ainda que seu contexto, inserido numa 
equipe multiprofissional e no seio da comunidade tenha pro-
porcionado oportunidades de ampliação da atuação. A práti-
ca clínica dos dentistas domina o ato técnico, porém lidar com 
o humano que “acompanha” os dentes durante o tratamento 
constitui-se em sua principal limitação. Existe demanda por 
outro modelo teórico-metodológico para atuação do den-
tista nesse contexto que supere os limites epistemológicos 
da ciência odontológica, no entanto incorporando-a critica-
mente a partir de um ordenamento coletivista. Referências 
1-BRASIL. MS. DAB. CNSB. Diretrizes da PNSB. Brasília, 2004. 
2-Narvai PC. Saúde bucal coletiva: caminhos da odontologia 
sanitária à bucalidade. Rev Saude Pub 2006 3-BRASIL. MS. 
SB. Cadernos de AB, n 17, Brasília 2006 4-Scherer CI, Scherer 
MD. Advances and challenges in oral health after a decade of 
the “Smiling Brazil” Program. Rev Saude Pub 2015 5-Reis WG, 
Scherer MDdA, Carcereri DL. O trabalho do Cirurgião-Dentista 
na Atenção Primária à Saúde: entre o prescrito e o real. Saúde 
em Debate 2015 6-Aquilante AG, Aciole GG. Oral health care af-
ter the National Policy on Oral Health - “Smiling Brazil”: a case 
study. Cien Saude Colet 2015 7-Mattos GCM, Ferreira EFe, Leite 
ICG, Greco RM. A inclusão da equipe de saúde bucal na Estra-
tégia Saúde da Família: entraves, avanços e desafios. Cien Sau 
Colet 2014 8-Barros RS, Botazzo C. Subjectivity and a clinical 
approach in primary healthcare: narratives, life histories and 
social reality. Cien Sau Colet 2011

Pedro Augusto Thiene Leme; Rodrigo Almeida Bastos; Egberto 
Ribeiro Turato; Marcelo de Castro Meneghim;

13993 INDÚSTRIA FARMACÊUTICA BRASILEIRA: 
DESAFIOS E CAMINHOS PARA POLÍTICAS DE SUPERAÇÃO 
EM TEMPOS DE SUBORDINAÇÃO

Introdução O Brasil é um dos principais mercados de medi-
camento, porém apresenta uma situação complexa no setor 
farmacêutico restringindo políticas de produção e acesso. 
Dentre os pressupostos envolvidos estão: políticas na área 
conectadas a conjuntura internacional; e desde os anos 1990 
uma situação de subordinação que limita o desenvolvimento 
industrial promovendo vulnerabilidade econômica e sanitá-
ria. Objetivos Este estudo apresenta um levantamento sobre 
a evolução da indústria farmacêutica brasileira entre 1996 e 
2014 e repercussões sobre a balança comercial; analisando 
e discutindo a política industrial considerando a conjuntura 
nacional e internacional. Metodologia Os dados foram extraí-
dos da Pesquisa Industrial Anual, do IBGE tendo por base a 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Foram se-
lecionados: produtos químicos; adubos e fertilizantes; defen-
sivos agrícolas; produtos farmoquímicos e farmacêuticos; e 

as classes de medicamentos para uso veterinário e humano. 
Desses, observou-se variáveis que proporcionaram um dimen-
sionamento do setor e influências de outros considerados 
prioritários no país. Os dados da balança comercial do Siste-
ma de Análise denominado AliceWeb2 foram extraídos em 
dólar, Free on Board; e os valores envolvidos corrigidos para 
dezembro de 2014, de acordo com a literatura. Resultados e 
Discussão A receita líquida de vendas e o valor da transforma-
ção industrial demonstraram maior crescimento nas empre-
sas de fabricação ligadas ao agronegócio. Enquanto o menor 
crescimento foi de empresas de fabricação de produtos far-
moquímicos, principal base para a indústria farmacêutica. Os 
resultados apontaram um crescimento nas classes associadas 
ao perfil econômico centrado na produção de commodities, 
prioridade no Brasil; ao passo que o menor crescimento ocor-
reu nas empresas que impactam no setor farmacêutico. Sobre 
a balança comercial, encontrou-se grande e crescente deficit 
comercial tanto para medicamentos acabados não prontos 
para a venda, quanto de medicamentos acabados prontos 
para a venda. Conclusões/Considerações Finais A ocorrência 
do encolhimento do setor farmoquímicos, e crescimento das 
indústrias ligadas à produção de insumos para o agronegócio 
confirmam a tendência à reprimarização das exportações e a 
vulnerabilidade crescente das importações de IFA e produtos 
farmacêuticos acabados. Diante disso, apontou-se reflexões e 
propostas de políticas voltadas à área.

Roberta Dorneles Ferreira da Costa; Catalina Kiss; Dércio 
Santiago da Silva Junior; Danielle Furtado Oliveira; Paulo 
Henrique Almeida Rodrigues;

14055 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E AS LINHAS DE 
FUGA NO RÍGIDO TECIDO SOCIAL QUE OPRIME AS 
MULHERES

Introdução O Programa Bolsa Família (PBF) tem produzido 
mudanças significativas na vida das famílias beneficiadas, com 
atenuação da pobreza extrema, acesso regular aos serviços 
de saúde e um olhar mais atento de gestores e profissionais 
de saúde para populações excluídas. O programa é uma estra-
tégia que impacta na qualidade de vida das famílias, sobretu-
do de mulheres, possibilitando provê-las com bens materiais 
básicos, além do valor simbólico de superar a caridade (AL-
VES, 2013; SANTOS; MAGALHÃES, 2012). As mulheres, a partir 
do recebimento do provento monetário, muitas vezes o único 
a que têm acesso, assumem certa capacidade financeira, pas-
sando a escolher e adquirir bens de consumo (alimentar ou 
não) para sua família. Tal questão tem viabilizado a libertação 
de mulheres da opressão conjugal (pela dependência finan-
ceira), aumentando sua autoestima. Ainda que esta emanci-
pação seja sutil e frágil, devido a particularidades do sistema 
patriarcal (REGO; PINZANI, 2014; BURLANDY, 2007), mulheres 
podem projetar sonhos e construir linhas de fuga no rígido 
tecido social que as oprime. Objetivos Analisar as transforma-
ções operadas pelo Programa Bolsa Família (PBF) na realidade 
social das famílias assistidas e o empoderamento feminino, a 
partir da administração do benefício. Metodologia O estudo é 
qualitativo e foi realizado na Unidade de Saúde da Família Jar-
dim Valéria (2 equipes) e na Policlínica da Atenção Básica do 
Panorama (1 equipe), ambas em Vitória da Conquista-Bahia. 
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adecuada la relación público-privada en los sistema de salud 
estudiados. Referências Bahia L. O sistema de saúde brasileiro 
entre normas e fatos: universalização mitigada e estratifica-
ção subsidiada. Cien Saude Colet 2009; 14:753-762. Bambra 
C. Worlds of Welfare and the Health Care Discrepancy. Social 
Policy and Society 2005; 4: 31-4.1 Kiil A. What characterises the 
privately insured in universal health care systems? A review of 
the empirical evidence.Health Policy. 2012: 106, 60-75. Maarse 
H. The Privatization of Health Care in Europe: An Eight-Coun-
try Analysis. Journal of Health Politics, Policy and Law 2006; 
3:981-1014. Marmor T, Wendt C. Conceptual frameworks for 
comparing healthcare politics and policy. Healh Policy 2012; 
107: 11-20. Saltman RB. Melting public-private boundaries in 
European health systems. European Journal of Public Health 
2003,13:24-9. Starr P. The meaning of Privatization.Yale Law 
and Policy Review 1989; 6:6-41.
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14198 A IMPORTÂNCIA DA PERSPECTIVA HISTÓRICA 
PARA O PENSAMENTO SOCIAL EM SAÚDE: A 
CONTRIBUIÇÃO DE MADEL LUZ E EMERSON MERHY

Introdução O trabalho, problematiza o uso da perspectiva his-
tórica em estudos que hoje compõem o pensamento social 
em saúde no Brasil. Parte do pressuposto de que o campo 
de conhecimento da saúde coletiva se apoia nas contribui-
ções teórico-metodológicas que compreendem o princípio do 
processo saúde/doença e a dimensão do acesso aos serviços 
de saúde como fenômenos de produção social e histórica. A 
perspectiva histórica aqui referida diz respeito a tomar o ob-
jeto de estudo em sua relação com um contexto mais amplo 
em seu tempo histórico, ou seja, com a sociedade, a cultura e 
a nação. O objeto de reflexão é parte dos resultados da pes-
quisa intitulada Reflexões sobre o pensamento social em saú-
de, um estudo teórico acerca da produção da Saúde Coletiva, 
CNPQ, , cujo foco foi a produção teórica original do campo da 
Saúde Coletiva entre os anos de 1970-1980 , que apresentam 
abordagens de matrizes sociológica, da história social e da 
economia política. Objetivos Refletir no contexto acima sobre 
as obras, Medicina e ordem política brasileira: políticas e ins-
tituições de saúde(1982) e As instituições médicas no Brasil: 
instituição e estratégia de hegemonia (1986) de Madel Luz e, 
Capitalismo e Saúde Pública: a emergência das práticas sani-
tárias no estado de São Paulo (1986) e A Saúde Pública como 
política: os movimentos sanitários, São Paulo, 1920-1948. Os 
modelos tecno-assistencialistas e a formação das políticas 
governamentais (1992) de Emerson Merhy. Metodologia Os 
autores estudados partem de referenciais teóricos distintos, 
mas compartilharam a ideia de conflito de classes nas po-
líticas de assistência à saúde e de repressão às demandas a 
ela. Procurou-se discutir o que tais obras representaram no 
período em que vieram a público e qual era o diálogo que se 
predispunham realizar com a dimensão política e social da re-
lação saúde e estado. Partimos da perspectiva de Gildo Bran-
dão (2005) que indica que a leitura dos clássicos é importante 
porque suas proposições e bases empíricas são, na qualida-
de de testemunhos do seu tempo, fonte de problemas e de 
questões teóricas para a investigação científica na atualidade. 
Os clássicos, segundo ele, apresentam também uma ênfase 

analítica na descrição das formas de pensar subjacentes (1) 
às estruturas intelectuais, (2) às categorias teóricas a partir 
das quais a realidade é percebida, (3) à experiência prática 
elaborada e também subjacentes à (4) ação política organi-
zada. Resultados e Discussão Verificamos nos autores da pes-
quisa o compromisso, com a questão democrática do direito 
à saúde nas diferentes narrativas analíticas: o direito à saúde 
diante da singularidade da formação social brasileira, a saúde 
e o modo de produção capitalista em sua dimensão histórico-
social brasileira, a dimensão técnica do trabalho médico e sua 
centralidade nas políticas públicas de saúde e a centralidade 
do Estado na garantia do acesso à saúde. A perspectiva histó-
rica foi, para muitos destes denominados clássicos da Saúde 
Coletiva, a base analítica dos trabalhos, como o caso de Madel 
Luz e Emerson Merhy, considerando que os temas específicos 
de suas pesquisas foram ancorados em conceitos centrais do 
campo disciplinar da história, como contexto, temporalidade, 
formação social e conjuntura. Somados a outras produções 
no período estudado, as produções teóricas destes autores 
foram pioneiras no campo na reflexão do argumento histó-
rico crítico para a compreensão da produção social política 
das estratégias sanitárias, da intervenção no corpo social na 
formação do Brasil contemporâneo e suas singularidades. 
Conclusões/Considerações Finais As obras analisadas, aten-
dem apontamentos de Brandão (2005): possuem estilos 
determinados, persistem como obras de referência, modos 
intelectuais de se relacionar com o objeto de estudo, estabe-
lecendo problemáticas e continuidades que permitem situar e 
referenciar caminhos analíticos para questões atuais no cam-
po. Com crítica e sem repetição o rastro da tradição do pen-
samento social, possibilitou encontrar identidade, linhagens, 
rupturas e permanências tanto no objeto de estudo como nas 
matizes teóricas percorridas. A perspectiva histórica presente 
nos trabalhos resulta de opções teóricas que apresentaram a 
agenda da Saúde Pública, instituições, intervenções sanitárias 
e adoecimento como objetos de análise dialética. O enfrenta-
mento de temas atuais da saúde com o arcabouço metodo-
lógico da história social e crítica, pode permitir uma agenda 
de reflexão que paute como centralidade as nossas respostas 
políticas aos processos de viver e adoecer em uma sociedade 
que permanece desigual e cindida. Referências BRANDÃO, Gil. 
Linhagens do pensamento político brasileiro. Dados, vol. 48, 
n.2, p. 231-269. 2005. LUZ, Madel. Medicina e ordem política 
brasileira: políticas e instituições de saúde (1850-1930). Rio de 
Janeiro: Edições Graal, 1982. LUZ, Madel. As instituições médi-
cas no Brasil. Porto Alegre: Rede Unida, 2013. MERHY, Emer-
son. Capitalismo e saúde pública: a emergência das práticas 
sanitárias no estado de São Paulo. Porto Alegre: Rede Unida, 
2014. MERHY, Emerson. A saúde pública como política: os mo-
vimentos sanitários: São Paulo, 1920-1948: os modelos tecno-
-assistencialistas e a formação das políticas governamentais. 
São Paulo: Hucitec, 1992. HOCHMAN, Gilberto. A era do sa-
neamento: as bases da política de saúde pública no Brasil. São 
Paulo: Hucitec; Anpocs, 1998. HOCHMAN, Gilberto. História e 
políticas. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 22, n. 64, 
p.153-156. 2007.

Aquilas Mendes; Aurea Maria Zöllner Ianni; Rafael Mantovani;

relatado saber fazer maior número de procedimentos médi-
cos cubanos e de outras nacionalidades, formados no exte-
rior, que possuem título de especialistas, que tinham maior 
tempo de atuação na APS e que atuavam nas regiões Norte 
e Sudeste do país. Conclusões/Considerações Finais Este es-
tudo identificou diferentes fatores que estão associados a 
um escopo de prática mais ampliado dos participantes, como 
o sexo masculino e o menor tempo de graduação, além de 
fatores geográficos, como localização, distância e porte dos 
municípios onde atuam os médicos. Destaca-se, ainda, que 
os médicos integrantes do Programa Mais Médicos realizam 
um menor número de procedimentos, atividades e ações do 
que relatam saber fazer, principalmente devido à falta de ma-
teriais e à infraestrutura inadequada das unidades básicas de 
saúde. Desta forma, o uso das competências dos profissionais 
pode ser otimizado a partir da estruturação das unidades de 
saúde e da disponibilização de materiais. A revisão dos esco-
pos de prática de profissionais de saúde tem sido destaca-
da como ferramenta para a ampliação da potencialidade do 
cuidado em saúde na atenção primária Referências Bindman 
AB, et. al. Diagnostic scope of and exposure to primary care 
physicians in Australia, New Zealand, and the United States: 
cross sectional analysis of results from three national surveys. 
BMJ 2007. Dill MJ, et al. Survey Shows Consumers Opens to a 
Greater Role for Physician Assistants and Nurse Practioners. 
Health Affairs 2013. Federation of State Medical Boards of the 
United States. Assessing Scope of Practice in Health Care De-
livery: Critical Questions in Assuring Public Access and Safety. 
2005. Myhre DL, et. al. Determinants of an urban origin stu-
dent choosing rural practice: a scoping review. Rural Remote 
Health 2015. Peterson LE, et. al. Family Physicians’ Scope of 
Practice and American Board of Family Medicine Recertifica-
tion Examination Performance. J Am Board Fam Med 2015. 
Wong E, Stewart M. Predicting the scope of practice of family 
physicians. Can Fam Physician 2010.
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14150 LAS FRONTERAS DINÁMICAS Y DIFUSAS DE LOS 
SISTEMAS DE SALUD DE AMÉRICA LATINA: ANÁLISIS DE 
LAS POLÍTICAS DE PRIVATIZACIÓN EN 4 PAÍSES

Introdução El estudio se centró en el análisis de la relación 
público-privada en los sistemas de salud de Argentina, Bra-
sil, Chile y Colombia con el propósito de reflexionar sobre la 
adecuación de diversas perspectivas o propuestas teórico-
metodológicas y evidencias empíricas utilizadas. Para ello 
fueron consideradas dos vertientes analíticas. Por un lado, la 
literatura internacional centrada en comprender la dinámica 
de las empresas de planes y seguros de salud y, por otro lado, 
la producción de estudios dedicados al análisis de los sistemas 
de salud desde una perspectiva comparada y enfocados en el 
desarrollo de indicadores para dimensionar la participación 
del sector privado de la salud y la relación público-privada. De 
este modo, buscamos problematizar los límites y las potencia-
lidades de los mismos en el estudio de los procesos de privati-
zación. Nuestro desafío fue romper con algunas explicaciones 
lineales o ausentes de contradicciones. Desde esa perspecti-

va, cuestionar categorías o tipologías que se han utilizado de 
manera recurrente precisan ser discutidas y repensadas para 
poder avanzar en una comprensión más rigurosa de nuestras 
realidades. Objetivos El objetivo fue realizar una revisión bi-
bliográfica sobre estudios comparados en políticas y sistemas 
de salud para identificar los principales aportes de los mismos 
en el análisis de la privatización, especialmente el papel de las 
organizaciones que comercializan planes y seguros de salud 
en países de América Latina. Metodologia El trabajo se estruc-
turó en una revisión bibliográfica organizada en dos vertien-
tes. La primera concentrada en la búsqueda intencional en la 
literatura regional e internacional de bases conceptuales para 
subsidiar una reflexión sobre la evaluación de los contextos , 
el origen de las políticas públicas privatizantes, la implementa-
ción de las normas legales y sus resultados. En dicha literatura 
predomina una comprensión crítica del análisis comparativo 
y de los procesos de privatización. La segunda vertiente de la 
revisión se conformó a partir de la consulta de trabajos de in-
vestigadores latinoamericanos sobre reformas y sistemas de 
salud, considerando aquellos más citados. Por último, la revi-
sión fue complementada con el relevamiento de datos secun-
darios sobre Argentina, Brasil, Chile y Colombia. La elección de 
los casos fue motivada por la fuerte presencia del componen-
te privado como por la singular participación en cada uno de 
los sistemas de salud de los países estudiados. Resultados e 
Discussão Documentos oficiales y una parte considerable de la 
producción técnico-científica describen los sistemas de salud 
de países de América del Sur a partir de categorías que reafir-
man tipologías especialmente aquellas basadas en dicotomías 
como unitario/dual, integrado/fragmentado, público/privado, 
público o privado. La ruptura de las díadas ocurre cuando se 
toma en consideración el origen de las demandas a partir de 
las cuales deriva la inclusión de una tercera categoría como 
la de obra social, especialmente para designar la existencia 
de tres sectores (público, privado y seguro social) en el caso 
de Argentina. Para los países cuyos sistemas son clasificados 
como público y privados tales conceptos designan fenómenos 
similares, pero no idénticos. Nótese, por lo tanto, que las es-
tadísticas tampoco revelan la naturaleza más o menos pública 
de los sistemas de salud, especialmente en lo que se refiere a 
la inserción de las empresas de planes privados de salud. No 
obstante ello, es importante observar que tales informacio-
nes son útiles para interrogar las etiquetas de clasificación de 
los sistemas de salud. Conclusões/Considerações Finais Una 
mirada más atenta en la dinámica de la relación público/pri-
vada, considerando la existencia de múltiples límites, puede 
contribuir a identificar aquellos elementos que estimulan y 
han estimulado los procesos de privatización como aquellos 
que han actuado como barreras a los mismos. El análisis com-
parado del gasto en salud, la propiedad de la infraestructura, 
la participación de las organizaciones que comercializan pla-
nes y seguros de salud en los sistemas de salud, nos permitió 
identificar matices, contradicciones que se encuentran en los 
sistemas respecto a la relación público/privada así como cues-
tionar el límite del uso de clasificaciones tradicionales sobre 
los mismos. Sin embargo, también pudimos observar la persis-
tencia de cierta dificultad de algunos indicadores menciona-
dos; como el gasto público y privado en salud, la distribución 
de camas según subsector; ya que no proyectan de manera 
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ria de Saúde da Universidade Federal da Bahia e a biblioteca 
da Escola Estadual de Saúde Pública da Bahia. Nestes locais, 
coletaram-se os seguintes tipos de documentos: extratos de 
revistas e jornais; imagens fotográficas; documentos oficiais 
(leis, decretos, relatórios de gestão, regulamentos) e traba-
lhos acadêmicos (dissertações, teses e livros). As evidências 
históricas foram organizadas em um corpus documental e a 
síntese final foi construída com base no referencial teórico 
adotado. Resultados e Discussão A implantação da política de 
saúde baiana entre 1925 e 1930 teve como produtos imediatos 
a criação da Subsecretaria da Saúde e Assistência Pública e a 
publicação do primeiro Código Sanitário estadual, ambos os 
fatos ocorridos em 1925. Esses fatos sinalizam um progresso 
na legislação sanitária estadual e um melhor aparelhamento 
institucional. Ademais, observou-se que a política de saúde 
baiana no período 1925-1930 possibilitou ao Estado ampliar 
sua presença em território baiano e sua responsabilidade para 
com os problemas de saúde da coletividade, bem como uni-
formizar as práticas de saúde pública e operacionalizar o con-
trole social com base na ideologia higienista da época. Con-
clusões/Considerações Finais No período 1925-1930, a Bahia 
foi diretamente afetada pela política nacional de saúde. Neste 
momento, a implantação da política estadual de saúde pos-
sibilitou uma modernização institucional do campo da saúde 
pública e maior controle do Estado baiano sobre o seu territó-
rio e sobre a vida das pessoas, particularmente de mulheres 
e crianças.

Nildo Batista Mascarenhas; Lívia Angeli Silva;

14252 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E ATENÇÃO 
PRIMÁRIA NOS SISTEMA DE SAÚDE DO BRASIL E 
INGLATERRA: UMA ANÁLISE COMPARADA

Introdução Apesar viverem realidades socioeconômicas dis-
tintas, os sistemas de saúde de Brasil e Inglaterra guardam 
certas similaridades. Inspirados na concepção de seguridade 
social, o Sistema Único de Saúde (SUS) e o National Health 
Service (NHS) tem em comum o caráter universal, o acesso 
igualitário, o financiamento a partir de impostos e a respon-
sabilidade por ações curativas e preventivas[1]. Em ambos a 
atenção primária (AP) é central na organização do sistema e 
coordenação do cuidado. Considerando a assistência farma-
cêutica (AF) como parte integrante e indissociável dos siste-
mas de saúde e da AP, a análise comparada da organização 
e funcionamento do acesso à medicamentos pode fornecer 
subsídios para avaliação das virtudes e deficiências de cada 
modelo. Nesse sentido, Brasil e Inglaterra tem seguido ca-
minhos distintos. No primeiro a obtenção de medicamentos 
pode ocorrer gratuitamente nas unidades básicas de saúde 
(UBS) ligadas à atenção primária ou através de desembolso 
direto e copagamento (Programa Farmácia Popular do Brasil 
- PFPB) nas farmácias privadas[2]. Já no segundo todo acesso 
ocorre nas farmácias privadas através de desembolso direto, 
copagamento ou de forma gratuita[3]. Objetivos O objetivo 
geral do trabalho foi descrever a AF no âmbito da atenção 
primária no Brasil e na Inglaterra. Os objetivos específicos fo-
ram: (A) caracterizar a AF nos dois países quanto à regulação, 
fiscalização, financiamento, pagamento nos diferentes esta-
belecimentos; (B) caracterizar a AF nos dois países quanto à 
utilização e serviços ofertados; (C) discutir a relação entre AF, 

atenção primária e o sistema de saúde no Brasil e Inglaterra. 
Metodologia Trata-se de uma revisão bibliográfica e docu-
mental narrativa, que teve como fontes de dados a literatura 
científica, legislações, documentos e sites oficiais. A busca, 
centrada na oferta de medicamentos a nível ambulatorial, 
teve como focos as legislações e normas que regulamentam 
as atividades e dados secundários que permitissem a carac-
terização dos dois países. As seis categorias utilizadas, adap-
tadas de trabalhos anteriores [2,3], foram: características e 
distribuição dos estabelecimentos; regulação e fiscalização; 
elenco de medicamentos; financiamento e pagamento; aces-
so, cobertura e utilização; vinculação ao sistema de saúde e 
serviços farmacêuticos. Os resultados foram organizados de 
maneira comparada em uma tabela contendo três dimensões, 
relativas ao tipo de estabelecimento onde o medicamento 
pode ser obtido em cada país: farmácias comunitárias (Ingla-
terra); farmácias comunitárias e PFPB (Brasil) e assistência 
farmacêutica na atenção primária (Brasil). Resultados e Dis-
cussão O Brasil possui mais que o dobro de farmácias por ha-
bitantes, principalmente devido ao grande número de farmá-
cias privadas. As normas para abertura de farmácias privadas 
são relativamente parecidas, sem limitação de propriedade, 
sendo que o convênio de farmácias ao NHS é condicionada às 
necessidades de saúde. No SUS a abertura de novas farmácias 
está relacionada à abertura de novas UBS. O elenco de medi-
camentos financiados pelo NHS é de 2748 itens; pelo PFPB 152 
e nas UBS 885. Nas farmácias inglesas o copagamento ocorre 
através taxas fixas por dispensação com gratuidade para al-
guns e no PFPB através do pagamento de porcentagem so-
bre valor referência pelos usuários, sendo que para algumas 
doenças há gratuidade. Nas UBS, os medicamentos são gra-
tuitos. No caso inglês, cerca de 92% dos medicamentos são dis-
pensados em farmácias bem distribuídas por todo território. 
No Brasil as UBS são responsáveis por maior parte do acesso à 
medicamentos para doenças crônicas, tem maior abrangência 
e melhor distribuição territorial que o PFPB. Na Inglaterra os 
serviços farmacêuticos são bem difundidos e financiados pelo 
NHS, enquanto que no Brasil as políticas focam na distribuição 
do insumo. Conclusões/Considerações Finais O Brasil possui 
um número proporcionalmente maior de farmácias, porém o 
modelo inglês parece garantir de maneira mais ampla o aces-
so à medicamentos, com vinculação das farmácias privadas ao 
sistema e à AP, maior qualidade no cuidado e proteção aos 
gastos privados. Isso pode ser explicado em parte pelo tipo de 
regulação, que condiciona a abertura de farmácias às necessi-
dades, e também ao peso econômico que os medicamentos e 
serviços farmacêuticos financiados pelo NHS tem para as far-
mácias, o que permite ao setor público maior controle sobre 
às tendências mercadológicas do setor. No Brasil, o peso do 
desembolso direto para as farmácias é bem maior e do PFPB 
menor, e as regulações vigentes mantém o distanciamento 
destes estabelecimentos de seu papel sanitário. Entre as po-
líticas públicas do modelo brasileiro, a AF na AB, que não se 
relaciona com as farmácias privadas e está ligada diretamen-
te à AP, pode ser considerada mais abrangente, integrada ao 
sistema e com melhores resultados. Referências 1. FLEURY, S; 
OUVERNEY, AM. Política de Saúde: uma Política Social. In: Po-
líticas e Sistema de Saúde no Brasil. Giovanella et al. (orgs). 2ª 
Edição. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2012. 2. MATTOS, LV. 

14199 IMPACTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NA 
REDUÇÃO DA ESCASSEZ DE MÉDICOS EM ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE

Introdução O Programa Mais Médicos (PMM) foi lançado, 
baseado em evidências que apontavam para um cenário de 
escassez de médicos no país, sobretudo na Atenção Primária 
à Saúde. Essas evidências apontavam para um número insu-
ficiente de médicos por habitante, má distribuição no terri-
tório brasileiro, dificuldade de atração e fixação de médicos 
em regiões de necessidade. O problema da escassez de mé-
dicos veio se agravando ao longo dos anos em todo o mun-
do. Cerca de 50% da população mundial vive em áreas rurais 
e remotas, que por sua vez são servidas por menos de 25% da 
força de trabalho médica. À escassez de médicos se somam 
as dificuldades de retenção destes profissionais nas regiões 
mais isoladas, pobres e vulneráveis e vários estudos atestam 
o constante esforço dos países em investigar o problema e 
propor estratégias para sua solução. A realidade é que mesmo 
diante das diversas estratégias adotadas, o problema nunca 
se vê completamente erradicado. No Brasil, antes do PMM, 
20% dos municípios apresentavam escassez de médicos, prin-
cipalmente naqueles de menor porte, mais distantes e com 
maior dificuldade de acesso. Objetivos O presente estudo 
tem por objetivo analisar o impacto da provisão de médicos 
do PMM, na redução da escassez de médicos em APS nos mu-
nicípios brasileiros. Pretende-se demostrar que ocorreu um 
substantivo aumento na oferta de médicos entre 2013 e 2015, 
sobretudo em áreas identificadas com escassez, o que contri-
buiu para diminuir as iniquidades de distribuição entre os mu-
nicípios. Metodologia Este estudo utilizou-se de um indicador 
criado pela Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado (2010) 
e é denominado “Índice de Escassez de Médicos em Atenção 
Primária à Saúde”, que permite caracterizar a oferta de médi-
cos para além do critério de razão de médicos por habitantes. 
Assim, a esta razão são adicionados indicadores relativos às 
carências socioeconômicas, altas necessidade de saúde e bar-
reiras de acesso a serviços de saúde, permitindo caracterizar 
situações de insegurança assistencial permanente e estados 
de privação. Em suma, identificam-se não só a insuficiência de 
profissionais médicos, mas também aquelas em que, mesmo 
com parâmetros adequados de oferta, são vulneráveis em 
termos socioeconômicos, de altas necessidades de saúde e 
de acesso a seus serviços. Por meio da análise deste indica-
dor, em dois pontos do tempo, verificamos em que medida 
a oferta de médicos do PMM contribuiu para a redução das 
desigualdades regionais e o alívio de situações de escassez. 
Resultados e Discussão Houve um incremento absoluto de 
12.652 médicos entre março de 2013 e setembro de 2015. Esse 
incremento foi menor do que o número de médicos do PMM 
que estavam ativos em setembro de 2015, permitindo afirmar 
que ocorreu um déficit de 1.649 profissionais na oferta regular 
feita pelos municípios. A região Nordeste foi a que recebeu 
o maior número de médicos do programa, 4.849, seguida do 
Sudeste, com 4.372. Apesar disso, o impacto relativo foi maior 
na primeira região, com uma participação de 18,1% em relação 
ao total de médicos em APS, contra 8,7% da segunda. A região 
Norte, mesmo recebendo um provimento inferior, de 1.715, 
era a que apresentava a maior participação de médicos do 

programa, 23,7%, destacando o efeito do direcionamento do 
provimento para as áreas de maior necessidade. No que diz 
respeito ao porte populacional, os dados evidenciam que os 
municípios entre 20 e 50 mil habitantes e as capitais e regiões 
metropolitanas, foram os que mais receberam médicos do 
PMM em termos absolutos, 3.078 e 2.889, respectivamente. 
Já o impacto relativo foi maior em municípios com até 10 mil 
habitantes, nos quais os 1.899 profissionais recebidos corres-
ponderam a 22,2% do total. Conclusões/Considerações Finais 
Os dados aqui analisados corroboram as evidências positivas 
do Programa Mais Médicos, sobretudo no que se refere ao 
cenário de escassez de médicos em APS. Os dados sugerem 
que houve uma ampliação significativa da cobertura de mé-
dicos em municípios localizados nas regiões Norte e Nordes-
te e de pequeno porte, os quais apresentavam as maiores 
proporções de escassez anteriormente ao lançamento do 
programa e, portanto, exigiam intervenções imediatas por 
meio de políticas públicas federais de provimento. No entan-
to, é nestas regiões e portes que as chances dos municípios 
apresentarem escassez continuam sendo superiores e onde 
ocorreram expressivas substituições de médicos da oferta 
regular das prefeituras pelo provimento do programa. O pro-
grama contribuiu também na redução da intensidade da es-
cassez: aqueles municípios que apresentavam os piores níveis 
e situações limítrofes à privação essencial diminuíram quase 
que pela metade. Referências Pinto HA, Sales MJT, Oliveira 
FP, Brizolara R, Figueiredo AM, Santos JT. O Programa Mais 
Médicos e o fortalecimento da Atenção Básica. Divulg. saú-
de debate 2014; 51:105-120 Estação de Pesquisa em Sinais de 
Mercado (EPSM). Construção do índice de escassez de profis-
sionais de saúde para apoio à Política Nacional de Promoção 
da Segurança Assistencial em Saúde. Belo Horizonte: EPSM/
NESCON/FM/UFMG. 2010. [acessado 2016 mar 01]. Disponível 
em: http://epsm.nescon.medicina.ufmg.br Araujo E, Maeda A. 
How to recruit and retain health workers in rural and remote 
areas in developing countries: A Guidance Note. Washington 
D.C: The Work Bank, 2013. Oliveira FP, et al. “Mais Médicos”: 
a Brazilian program in an international perspective. Interface 
2015; 19(54):623-34. Santos LMP, Costas AM, Girardi SN. Pro-
grama Mais Médicos: uma ação efetiva para reduzir iniquida-
des em saúde. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2015, vol.20, n.11, 
pp.3547-3552. ISSN 1678-4561.

Sabado Nicolau Girardi; Ana Cristina de Sousa van Stralen; 
Joana Natalia Cella; Lucas Wan Der Maas; Cristiana Leite 
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14250 ESTADO E POLÍTICA DE SAÚDE NA BAHIA (1925-
1930)

Introdução Historicamente, os anos 1920 são um marco para 
a saúde pública brasileira, pois foi a partir desta década que 
a saúde foi transformada em uma questão social. Neste mo-
mento, o Estado brasileiro implementou as primeiras políticas 
de saúde de escopo nacional e a Bahia, além de ter sua política 
de saúde reformulada, foi escolhida para ser um caso exem-
plar da intervenção federal no interior do Brasil. Objetivos 
Analisar a relação entre Estado e política de saúde na Bahia 
entre 1925 e 1930 Metodologia Trata-se de um estudo quali-
tativo, de natureza histórica. Os acervos consultados foram a 
Biblioteca Pública do Estado da Bahia, a Biblioteca Universitá-
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maneira significativa para a elaboração e implementação de 
políticas públicas. Objetivos Este artigo tem como objetivo 
analisar de que forma o referencial dos direitos humanos, em 
especial do DHAES, pode ser mobilizado para fortalecer a pro-
moção da saúde de populações vulneráveis. Metodologia O 
artigo faz uma reflexão teórica sobre o DHAES e a promoção 
da saúde de populações vulneráveis. Para isso inicia fazendo 
a articulação entre os princípios dos direitos humanos e o 
conceito de promoção da saúde, mostrando como o uso do 
referencial dos direitos humanos transforma ações baseadas 
em caridade e assistencialismo em atividades de promoção e 
realização de direitos. Em seguida, discute como o conceito 
de vulnerabilidade social é uma abordagem baseada em direi-
tos uma vez que reconhece qualquer indivíduo como sujeito 
de direito, além de dialogar diretamente com o conceito de 
promoção da saúde ao buscar compreender e transformar os 
determinantes sociais. Finaliza estabelecendo a relação entre 
o DHAES e a promoção da saúde de populações vulneráveis, 
por meio dos princípios dos direitos humanos. Resultados e 
Discussão A articulação entre saúde e direitos humanos visa 
a conquista de um padrão elevado de saúde, baseado em 
justiça, equidade e dignidade, para todas as populações, sem 
discriminação, de forma transparente, estimulando a parti-
cipação da comunidade e indicando os responsáveis. Além 
disso, o referencial de direitos humanos ajuda a identificar 
potenciais situações de vulnerabilidade social.O conceito de 
vulnerabilidade reconhece o individuo como um sujeito de di-
reito, e reconhece, também, a responsabilidade do governo 
em garantir que todos, sem discriminação, tenham acesso aos 
recursos que possam garantir um padrão adequado de saúde. 
Assim, onde há maior violação de diretos há maior vulnerabi-
lidade aos problemas de saúde. Intervenções para melhorar 
o acesso à água e ao esgotamento sanitário, baseadas nos di-
reitos humanos, sem discriminação, com participação social, 
transparência e responsabilidade, podem fazer diferença na 
vida e na saúde das populações vulneráveis, principalmente 
mulheres e crianças, resultando em melhora do bem-estar, re-
dução da mortalidade infantil, redução da desigualdade de gê-
nero, melhora no acesso à educação, melhora da qualidade de 
vida e redução da pobreza. Conclusões/Considerações Finais 
A adoção do referencial dos Direitos Humanos, neste caso do 
DHAES, pode ser instrumento primordial para a promoção da 
saúde de populações vulneráveis, uma vez que pode propiciar 
mudanças estruturantes nos determinantes sociais do proces-
so saúde-doença-cuidado tendo como base os princípios dos 
direitos humanos garantindo a justiça, a dignidade e a equida-
de.Assim, ao considerar o acesso à água como direito huma-
no, a comunidade, principalmente as populações vulneráveis, 
em princípio as que mais têm seus direitos violados, podem 
reivindicá-lo, utilizando para isso, caso necessário, o aparato 
jurídico. Sendo a participação social um princípio importante 
do referencial dos Direitos Humanos, as populações vulnerá-
veis passam a ter direito a participar dos processos de toma-
das de decisão, tendo suas demandas e necessidades ouvidas 
e valorizadas. Referências Ayres JR, Paiva V, França-Jr I. Con-
ceitos e práticas de prevenção: da historia natural da doença 
ao quadro de vulnerabilidade e direitos humanos. In: Paiva V, 
Ayres JR, Buchalla CM, organizadores. Vulnerabilidade e direi-
tos humanos – prevenção e promoção da saúde: da doença à 

cidadania. Curitiba: Juruá; 2012. p-77-94. Mann J. Health and 
human rights: Protecting human rights is essential for promo-
ting health. BMJ 1996; (312):924-925. Office of the High Com-
missioner for Human Rights (OHCHR). General Comment No. 
15: The Right to Water (Arts. 11 and 12 of the Covenant). Gene-
va: OHCHR; 2010. Brown C, Neves-Silva P, Heller L. The human 
right to water and sanitation: a new perspective for public po-
licies. Ciênc. saúde coletiva 2016; 21(3):661-670.
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14291 POLÍTICA DE AIDS: ACESSO AOS MEDICAMENTOS 
OU MEDICALIZAÇÃO DA AIDS?

Introdução A Aids é um dos mais complexos problemas de 
saúde pública. O controle de sua letalidade ocorreu, espe-
cialmente, pelo acesso aos Antirretrovirais, que possibilita-
ram melhor qualidade de vida às Pessoas Vivendo com HIV/
Aids. Contemporâneo ao surgimento dos primeiros casos no 
Brasil, constituiu-se o Sistema Único de Saúde, contribuindo 
para o controle da epidemia, com legitimação dos direitos hu-
manos, participação da sociedade civil e garantia do acesso 
ao tratamento. A partir de 1990 ampliou-se o enfoque das di-
mensões estruturais e sociais como principais determinantes 
da vulnerabilidade ao HIV, repercutindo em amplas respostas 
e estabilização dos casos. Atualmente o cenário político de 
ataques aos direitos humanos e sociais e ao sistema de saú-
de impactam na Política de Aids. Soma-se a essa realidade um 
forte ideário medicamentoso como reposta, fortalecendo o 
eixo biomédico e secundarizando o debate estrutural. Em que 
pese a ampla abordagem medicamentosa, a incidência conti-
nua elevada e aumenta o número de mortes. Os componentes 
sociais, o estigma, discriminação e o ideário moral ligado à epi-
demia não se desfizeram. Estamos afastados da política social 
que marcou nossa história? Objetivos Discutir os elementos 
que compõem a Política de Aids no Brasil, considerando as 
forças que se aplicam às respostas medicamentosa e estrutu-
ral da epidemia, por meio da revisão sistemática da literatura 
científica. Metodologia Trata-se de uma Revisão Sistemática 
da Literatura, com busca realizada nas bases de dados e ban-
cos de dados nacionais e internacionais (PubMed, Bireme, DE-
DALUS, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) da 
CAPES, portal de Teses da USP). A questão norteadora para a 
busca se deu pela discussão dos caminhos da política de Aids 
na atualidade. Há um acesso à medicação ou a medicalização 
da Aids? Foram considerando estudos publicados entre 1996 
e 2016, por compreender os anos em que vigora a Lei 9313/96, 
que garante ao acesso universal ao tratamento da Aids no Bra-
sil, e utilizados os descritores HIV/Aids and Política or Respos-
ta e Tratamento. Como critérios de inclusão, foram conside-
rados aqueles que possibilitassem a discussão das respostas 
globais para controle da epidemia e as estratégias brasileiras 
em diferentes períodos históricos. Após aplicados os critérios 
e verificado o rigor metodológico dos estudos, foram cate-
gorizados 20 estudos para análise. Resultados e Discussão A 
base de dados que recuperou o maior número de publicações 
foi PubMed, seguida da Bireme e DEDALUS. 50% das publica-
ções foram realizadas internacionalmente e publicadas pós 
2011, quando a política global do uso dos antirretrovirais como 
prevenção se torna mundialmente debatida. Os estudos na-

Assistência farmacêutica na atenção básica e programa far-
mácia popular do Brasil: uma análise crítica das políticas pú-
blicas de provisão de medicamentos ambulatoriais no Brasil. 
[Dissertação]. Rio de Janeiro: ENSP/Fiocruz, 2015 3. VOGLER, 
S. HABIMANA, K. ARTS, D. Does deregulation in community 
pharmacy impact accessibility of medicines, quality of phar-
macy services and costs? Evidence from nine European coun-
tries. Health Policy. 2014; 117(3)
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14272 ENTRE SAÚDE, POLÍTICAS SOCIAIS, DIREITOS 
HUMANOS: UM DESAFIO INTERDISCIPLINAR PARA 
ENFRENTAMENTO DAS VIOLÊNCIAS NO SUL DA BAHIA

Introdução A Universidade Federal do Sul da Bahia, com um 
projeto científico, pedagógico e de extensão orientado para o 
desenvolvimento social da região tem realizado seminários e 
debates e estabelecido parcerias em saúde, educação e políti-
cas sociais. Na perspectiva da Saúde Coletiva, a equipe do Ba-
charelado Interdisciplinar em Saúde (BIS) atua em projetos de 
intervenção locais articulados com o SUS e as comunidades. 
Em seus quase três anos de funcionamento, a UFSB vem es-
tabelecendo redes acadêmicas e interinstitucionais de produ-
ção de sociabilidade com comunidades indígenas, quilombo-
las e camponesas em condições de vulnerabilidade, propondo 
ações de enfrentamento às formas de violência epistêmica 
e tecnológica que acompanham as limitações no acesso às 
políticas sociais e de saúde, bem como ao saber científico e 
tecnológico. Neste processo ocorre, em diferentes contex-
tos, o compartilhamento e produção de conhecimentos por 
pesquisadores, estudantes e grupos de cidadãos que serve de 
base à criação de comunidades epistêmicas mais amplas que 
convertem a Universidade num espaço público, no qual cida-
dãos e grupos sociais se assumem como produtores ativos de 
conhecimento e de políticas sociais. Objetivos Promover diá-
logos entre saberes científicos ou humanísticos, leigos, popu-
lares, tradicionais, camponeses, indígenas e quilombolas que 
contribuam para o conhecimento da situação de saúde destas 
populações e na construção de políticas sociais voltada para 
o enfrentamento das violências e o fortalecimento dos direi-
tos humanos no sul da Bahia. Metodologia A Metodologia se 
utiliza da Pesquisa-ação/pesquisa-intervenção na perspectiva 
dos pressupostos da Ecologia de Saberes, para introduzir uma 
análise crítica da noção de transição epistemológica de Boa-
ventura de Sousa Santos. A sua proposta de uma ecologia de 
saberes tem sido apropriada, nessa perspectiva, como uma 
forma de extensão “ao contrário”, trazendo para a universi-
dade os coletivos e comunidades que dela têm sido afastados. 
No plano metodológico, torna-se assim possível um aprofun-
damento e enriquecimento da pesquisa-ação e da pesquisa-in-
tervenção, dos seus conceitos, procedimentos, embasamen-
tos teóricos e formas de validação e avaliação. Resultados 
e Discussão 1- Constituição de uma rede interinstitucional e 
acadêmica de pesquisa com parcerias nacionais e internacio-
nais com o tema direitos humanos, saúde, violências e políti-
cas sociais. 2- Estruturação de um Observatório em parceria 
com os serviços de atenção à saúde e com as comunidades 
tradicionais indígenas, quilombolas e camponesas do sul da 
Bahia, tendo como objetivo a construção de estratégias de 

ampliação e consolidação dos direitos humanos e de políticas 
sociais no território. 3- Realização de diagnóstico situacional/
participativo nas comunidades do sul da Bahia para identifica-
ção, atuação e monitoramento de políticas sociais e direitos 
humanos na prevenção de violências e promoção da saúde. 
4- Formação interdisciplinar em direitos humanos, saúde e po-
líticas socais que serão oferecidos nos cursos de graduação e 
pós-graduação na UFSB, em parceria com o CES-Universidade 
de Coimbra, Fiocruz, UnB e UFBA. Conclusões/Considerações 
Finais O projeto Observatório Acadêmico UFSB de pesquisa-a-
ção/intervenção atua nas comunidades, serviços e políticas e 
interage em redes interinstitucionais na perspectiva de inves-
tigar, mobilizar e realizar trabalhos em prevenção de violên-
cias, ratificação dos direitos humanos e mobilização para for-
talecimento das políticas sociais, dignificando a saúde em seu 
contexto sócio-político, epistemologicamente justo e cogniti-
vamente compartilhado. Visa desconstruir os muros que sepa-
ram pessoas de serviços e de direitos e reconhece os saberes 
como parte imprescindível de produção de conhecimento 
que serve ao local-global. Referências MINAYO, M. C. (2006) 
Violência e saúde. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. MOTT, L. 
Bahia: inquisição e sociedade [online]. Salvador: EDUFBA, 
2010. 294p. ISBN 978-85-232-0580-5. Available from SciELO 
Books. http://books.scielo.org NUNES, J.A. (2009) Saúde, 
direito à saúde e justiça sanitária. Revista Crítica de Ciências 
Sociais, (87), 143-169. PORTO, M.F.S. (2012) Uma ecologia po-
lítica dos riscos: princípios para integrarmos o local e o global 
na promoção da saúde e da justiça ambiental. Rio de Janeiro: 
Editora FIOCRUZ, 2ª edição. SANTOS, B. S. (2001). “Para uma 
concepção multicultural dos direitos humanos.” Contexto in-
ternacional 23.1: 7. SANTOS, B. S. Para além do pensamento 
abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. Novos 
estudos-CEBRAP, n. 79, p. 71-94, 2007.

Raquel Siqueira da Silva; Marcio Florentino Pereira; Lina 
Rodrigues de Faria;

14289 O DIREITO HUMANO À ÁGUA E AO 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO COMO INSTRUMENTO PARA A 
PROMOÇÃO DA SAÚDE DE POPULAÇÕES VULNERÁVEIS

Introdução Os direitos humanos são concebidos de modo 
a oferecer uma estrutura para ação e planejamento, assim 
como para oferecer argumentos fortes e convincentes de 
responsabilidade governamental – não só instituir servi-
ços de saúde, como também transformar as condições que 
criam, exacerbam e perpetuam pobreza, marginalização e 
discriminação. Neste sentido, o trabalho em saúde, quando 
articulado com os direitos humanos, aponta os que estão em 
desvantagem, assim como demonstra se a existência de uma 
diferença em um desfecho em saúde resulta de uma injustiça. 
Portanto, o uso do referencial dos direitos humanos pode au-
xiliar a pensar ações mais efetivas e eficazes de lidar com as 
necessidades de saúde, assim como a formular políticas pú-
blicas que respeitem seus princípios, e que atuem com foco 
na saúde das populações vulneráveis.O referencial teórico do 
direito humano à água e ao esgotamento sanitário (DHAES) 
está amparado legalmente em leis internacionais de direitos 
humanos, sendo uma importante ferramenta para regula-
mentar o uso da água em diversos países, contribuindo de 
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a expansão da formação em saúde dificulta a análise, e deve 
servir de estímulo na elaboração de uma agenda de pesquisa 
para que os problemas identificados se tornem prioritários 
na agenda decisória nacional. A avaliação e monitoramento 
dos resultados das políticas de incentivo aos diversos aspec-
tos do desenvolvimento dos RHS, como a sua distribuição e 
fixação, exige a necessidade de verificar a exequibilidade e 
sustentabilidade da abertura de novas escolas de medicina 
e a capacidade destas para formar novos profissionais, arti-
culando ensino e serviço. Referências Bahia, L. et al.Projeto 
CNPq nº 405077/2013-0; Complexo Econômico Industrial da 
Saúde, Inovação e Dinâmica Capitalista:desafios estruturais 
para a construção do Sistema Universal no Brasil. Costa-Couto 
et al.Instituições de ensino superior, processos de inovação e 
desenvolvimento em saúde. In: Costa,LS;Bahia,L;Gadelha,CA-
G(Orgs.)Saúde, Desenvolvimento e Inovação. Rio de Janeiro:-
CEPESC Editora, 2015. Dal Poz, MR.A crise da força de trabalho 
em saúde.Cadernos de Saúde Pública, v.29, 2013. Haddad,AE. 
et al.Formação de profissionais de saúde no Brasil:uma análise 
no período de 1991 a 2008. Revista de Saúde Pública São Pau-
lo, v. 44, n. 3, jun. 2010. Scheffer, MC;Dal Poz, MR.The privati-
zation of medical education in Brazil: trends and challenges. 
Human Resources for Health, 2015. Viana, ALD;Dal Poz,MR. A 
Reforma do Sistema de Saúde no Brasil e o Programa de Saú-
de da Família In: Physis. Revista de Saúde Coletiva. v.8, 1998.

Maria-Helena Costa-Couto; Mario Roberto Dal Poz; Mário Cesar 
Scheffer;

14374 DESIGUALDADES NO ACESSO AO TRANSPLANTE 
DE RIM, DE ACORDO COM A POSSE DE PLANO DE SAÚDE 
PRIVADO, ANALISADA SOB A ÓTICA DA BIOÉTICA DA 
PROTEÇÃO

Introdução No Brasil, o Sistema Nacional de Transplantes 
(SNT) foi criado com a promulgação da Lei 9.434/97. A Porta-
ria 1.600, em 2009, instituiu o Regulamento Técnico, definindo 
os critérios de alocação de órgãos doados para transplante. 
Os planos de saúde privados são obrigados a cobrir os trans-
plantes de rim, desde a edição da Lei 9656/98. Os beneficiá-
rios de planos de saúde não são impedidos de utilizar o SUS, 
e, quando isto ocorrer, os valores deverão ser ressarcidos 
pelas operadoras. No Brasil, existem cerca de 48 milhões de 
beneficiários de planos, o que permite a estes terem direito a 
uma cobertura duplicada de saúde. Nesse estudo foram inves-
tigadas as desigualdades no acesso ao transplante de rim, de 
acordo com a posse de planos de saúde, sob a ótica da Bioé-
tica de Proteção, que preconiza priorizar os suscetíveis e os 
vulnerados. Em um sistema de saúde duplicado, possuir um 
plano de saúde pode dar vantagens tanto para a inscrição no 
Cadastro Técnico de Rim (CTR), bem como ter acesso a todos 
os exames e cuidados em saúde, que possibilitam ao doente 
renal crônico permanecer com status ativo neste cadastro e 
obter o transplante renal mais rapidamente. Objetivos 1- Ava-
liar a equidade de acesso ao transplante renal das pessoas 
vivendo com Insuficiência Renal Crônica Terminal (IRCT) no 
Brasil, de acordo com a posse de plano de saúde privado; 2- 
Descrever os critérios de inscrição no Cadastro Técnico de 
Rim (CTR) e de alocação de um órgão, adotados pelo Sistema 
Nacional de Transplantes do Brasil. 3- Comparar a distribuição 

dos transplantes renais realizados no Brasil de acordo com as 
Regiões Geográficas e com a posse de plano de saúde priva-
do. Metodologia Técnicas de apresentação e análise de dados 
da epidemiologia descritiva, que possibilita fazer um retrato 
da situação de saúde de uma população em um determinado 
momento. Dados sobre transplantes renais foram coletados 
nos diferentes bancos de dados de livre acesso disponíveis 
no Brasil e de sites internacionais: 1- Inscritos no CTR e Nº de 
transplantes por Região e Estado, disponibilizadas pelo SNT/
MS; 2- Acesso ao Tabnet/Datasus, do Ministério da Saúde 
(MS) e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ve-
rificando as internações no SUS de pacientes para a realiza-
ção de transplante renal; 3- Estatísticas de doação de órgãos 
e transplante renal, produzidas pela Associação Brasileira de 
Transplantes de Órgãos (ABTO). 4- Estatísticas de Terapia Re-
nal substitutiva (TRS) produzidas pela Sociedade Brasileira de 
Nefrologia (SBN). 5- Dados de Transplantes de rim consulta-
dos em sites internacionais: ONT da Espanha; GODT da OMS; 
OPTN dos Estados Unidos (EUA); e IRODaT.. Resultados e Dis-
cussão A política de alocação de um recurso escasso, como 
são os órgãos doados, deve respeitar dois princípios gerais: 
efetividade – órgão assignado ao receptor mais compatível; e 
equidade – garantir aos inscritos na lista de espera a mesma 
chance de receber um órgão doado, respeitando os princípios 
bioéticos. O nº de inscritos no CTR vem diminuindo, nos últi-
mos anos. Em 2014, a taxa de doadores efetivos foi de 14,2 
pmp. Existem muitas desigualdades regionais. Metade dos 
transplantes de rim realizados no Brasil, ocorrem na Região 
Sudeste, sendo que 36% são realizados em São Paulo. Foram 
comparadas as taxas de transplantes de rim realizados no Bra-
sil, para a população em geral e para os beneficiários de pla-
nos de saúde, com as taxas da Espanha e dos EUA, em 2013. 
Na Espanha, a taxa foi de 46,1 pmp e, nos EUA, foi de 38,6 
pmp. Dos 4.738 transplantes renais realizados no Brasil, 37,7% 
foram pagos pelo SUS para beneficiários de planos de saúde. 
A taxa de transplantes de rim para a população em geral foi 
de 23,6 pmp e dos beneficiários foi de 36,9 pmp. Estes dados 
demonstram uma grande iniquidade na alocação de um rim 
para transplante, de acordo com a posse de plano de saúde 
privado. Conclusões/Considerações Finais Os motivos prin-
cipais, que dificultam o acesso ao transplante no Brasil, são: 
baixa doação de órgãos; barreiras para inscrição no CTR; di-
ficuldades para permanecer ativo no CTR; dificuldade acesso 
a exames. As decisões de alocação de um órgão não devem 
ser tomadas apenas pelo corpo médico, com base no princí-
pio da efetividade, em que o órgão é assignado àquele com 
mais histocompatibilidade com o doador, pois sabemos que 
a maioria dos doadores têm um determinado perfil: são bran-
cos, com determinado tipo sanguíneo, etc. A percepção dos 
candidatos a transplante e da população, com relação à ética 
da alocação de órgãos, exige que a política escolhida seja vista 
por todos como legítima. A percepção que paira na consciên-
cia pública - se um processo é justo ou não - tem uma grande 
influência na decisão da população em doar órgãos. Os prin-
cípios de base do processo de alocação de órgãos não são os 
únicos importantes: a transparência, com relação aos critérios 
de alocação é também fundamental. Referências BALLESTÉ, 
C. et al. Organ sharing and allocation criteria. In: Manyalich, 
M. & Valero, R. (Org.). Transplant Coordination Manual. Bar-

cionais se destacam por terem sido publicados na última déca-
da e resgatam a história das respostas para enfrentamento da 
aids no Brasil. Os resultados abordam benefícios do tratamen-
to rápido, tais como redução da incidência e melhora na ex-
pectativa de vida e também apontam a necessidade de maior 
aporte financeiro para garantir a política de tratamento. Não 
de forma contrastante, parte dos estudos argumentam que 
o enfrentamento deve ocorrer nos determinantes social e 
estrutural e que o medicamento não deve substituir outras 
formas de prevenção. A legitimação dos Direitos Humanos 
é destacada para justificar as respostas de maior sucesso, e 
que as discussões em torno desta temática perdem espaço 
diante das abordagens biomédicas. Verificou-se uma carência 
e estudos nacionais que abordassem a atual política de aids, o 
enfoque biomédico das respostas, bem como participação so-
cial e descentralização. Conclusões/Considerações Finais Evi-
dências científicas sobre os benefícios do tratamento como 
prevenção contribuíram para uma nova política mundial de 
enfrentamento à Aids. O ideário do fim da epidemia até 2030 
ganha espaço nas políticas locais, que aplicam esforços e re-
cursos nas estratégias biomédicas de prevenção e no aumen-
to de pessoas em tratamento. Porém, o panorama mundial 
e brasileiro ainda é de uma epidemia expressa em realidades 
heterogêneas que continua a atingir populações mais vulne-
ráveis. Necessita-se de políticas de tratamento para todos e 
de prevenção com abordagens sociais, garantia dos Direitos 
Humanos, redução da violência, estigma e discriminação e o 
enfoque na redução das desigualdades como fundamental 
em políticas de direito com foco na equidade. Os achados in-
dicam a urgência de maior debate em torno da realidade bra-
sileira, e que novas estratégias biomédicas são bem vindas, 
desde que não reduzam as dinâmicas sociais e os determinan-
tes sociais envoltos na construção da resposta à epidemia. Re-
ferências ABIA Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. 
Mito e Realidade sobre a resposta brasileira à epidemia de HIV 
e Aids, Julho 2016 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids e Hepatites 
Virais. Boletim Epidemiológico Aids e DST, 2015. BRASIL. Mi-
nistério da Saúde –SVS- DDAHV. Protocolo Clínico e Diretrizes 
Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em adultos, 
2013 Cohen MS, Mc Cauley M, Gamble TR HIV treatment as 
prevention and HPTN 052 Curr opin HIV AIDS 2012, mar 7 (2): 
99-105 PARKER, R, GROTZ, F. O retorno dovírus ideológico. 
Boletim ABIA, nº 60 p. 19-21, julho 2015 UNAIDS Consolidated 
guidelines on HIV Prevention, Diagnosis, treatment and care 
for key populations. July, 2014. UNAIDS. Combination HIV Pre-
vention: Tailoring and Coordinating Biomedical, Behavioural 
and Structural Strategies to Reduce New HIV Infections 10 - A 
UNAIDS Discussion Paper, 2010.

Regiani Nunes de Oliveira; Marília Cristina Prado Louvison;

14370 AS CARACTERÍSTICAS DA AMPLIAÇÃO DO 
MERCADO PRIVADO NO ENSINO SUPERIOR PARA A SAÚDE 
NO BRASIL

Introdução A ordenação da formação profissional na área da 
saúde, definida como uma das atribuições do Sistema Único 
de Saúde, forneceu as bases para algumas iniciativas pro-
gramáticas (Brasil, 1990). Exemplo disso foi a expansão da 

cobertura da atenção à saúde por meio da Estratégia Saúde 
da Família que demonstrou a má distribuição de pessoal, a di-
ficuldade de fixação em áreas geográficas distantes dos gran-
des centros urbanos e a necessidade de mudanças na forma-
ção dos profissionais (Dal Poz, 2013; Haddad et al., 2010; Viana 
& Dal Poz, 1998). Os cursos da área da saúde acompanharam 
a tendência do ensino superior brasileiro, tanto em relação 
ao aumento do número de matrículas quanto no crescimento 
da participação das instituições privadas na oferta de cursos 
e novas vagas. Entre os anos de 1991 e 2013, a proporção de 
cursos privados na área da saúde passou de 51% para 73% e o 
número de vagas de 61% para 86% (Scheffer & Dal Poz, 2015). 
Essa ampliação das instituições de Ensino Superior privadas 
(IESP) foi viabilizada mediante políticas sociais afirmativas, 
financiamento e subsídio estatal, incluindo oferta de novas 
modalidades e formatos de cursos, tal como o ensino a dis-
tância (Costa-Couto et al, 2015). Objetivos Este estudo visa 
identificar, dimensionar e caracterizar os grupos educacionais 
privados no ensino das profissões de saúde no Brasil, com ên-
fase no ensino médico, que vem se expandindo a partir das 
recentes políticas de indução e incentivos específicos, a saber 
o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) e o Programa 
Mais Médicos (PMM) no período de 2000 a 2015. Metodologia 
As informações sobre IESP com cursos para as profissões da 
saúde, iniciando-se pela medicina, estão sendo sistematizada 
segundo três dimensões: a) Patrimonial (sócios e capital) – o 
Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos de Educação Supe-
rior, Receita Federal Brasileira (RFB), Juntas Comerciais, as ba-
ses de dados da Comissão de valores Mobiliários (CVM) e da 
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&-
FBOVESPA S.A.); b) Contábil financeira - relatórios financeiros 
publicados; c) Agenda Política - notícias na mídia especializada 
e comercial; projetos de lei; audiências públicas (Bahia, LG, et 
al. 2013). Resultados e Discussão Foram identificados cinco 
grandes grupos econômicos, a saber Estácio Participações 
S/A, Rede Internacional de Universidades Laureate, ITPAC - 
NRE Educacional, Kroton Educacional S/A e Devry Educacional 
do Brasil S/A. Todos realizaram operações de aporte de capi-
tal seja via abertura de capital, investimentos de Fundos na-
cionais ou transnacionais e obtiveram autorização para abrir 
novas vagas nos editais do PMM. Percebemos a atração de 
novos investidores de outros setores de atividade econômica 
no mercado de Ensino de saúde e em particular nas escolas 
de medicina. A análise mostrou ainda que a despeito das po-
líticas de estímulo à implantação de cursos em outras regiões 
permanece a concentração da oferta de cursos nas regiões 
sul e sudeste. Outra tendência identificada foi a conformação 
de grupos econômicos por meio de intenso processo de fu-
sões e aquisições, capitalização desses grupos via abertura de 
capital na Bolsa de valores, bem como aporte de capital via 
fundos de investimento e participações nacionais e transna-
cionais. Conclusões/Considerações Finais A ampliação do mer-
cado privado no Ensino Superior acirrou a competitividade e a 
conformação de conglomerados empresariais com impactos 
ainda pouco avaliados nos processos de formação e crescen-
tes desafios para as políticas públicas, como nos mecanismos 
regulatórios de redução dos desequilíbrios entre oferta e de-
manda no mercado de trabalho em saúde. A dinâmica da pri-
vatização e a escassez de informação e conhecimento sobre 
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são insuficientes e fragmentados pelos altos índices de sub-
notificação, sendo esta motivada pela dificuldade em lidar 
com a situação, pois ainda prevalece uma moral julgadora da 
vítima3. Considerado um fenômeno agravante dos proble-
mas sociais e de saúde, o tema não pode ser ignorado dada 
à magnitude e vulnerabilidade deste fenômeno. Portanto, 
torna-se fundamental abordar a violência sexual para conhe-
cer sua epidemiologia e contribuir para o estabelecimento de 
políticas públicas de prevenção e o atendimento as vítimas. 
Objetivos Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi in-
vestigar o perfil das mulheres vítimas de violência sexual na 
região Madeira-Mamoré, no estado de Rondônia, no período 
de 2010 a 2015. Metodologia Trata-se de um estudo descritivo, 
retrospectivo com base nos dados secundários notificados no 
Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN) no 
período de janeiro de 2010 a dezembro de 2015, disponibiliza-
dos pela Secretaria Estadual de Saúde (SESAU) de Rondônia. 
As variáveis selecionadas foram idade, escolaridade, local de 
ocorrência, relação com o agressor, recorrência e suspeita 
de uso de álcool. Para tal, considerou-se como critérios de 
inclusão as notificações de mulheres que sofreram violência 
sexual, residentes nos municípios que compõe a região Ma-
deira-Mamoré (Porto Velho, Candeias do Jamari, Itapuã do 
Oeste, Nova Mamoré e Guajará-Mirim). Os dados foram anali-
sados por meio da estatística descritiva. Este estudo atendeu 
aos aspectos éticos da Resolução 466/2012, conforme CAAE 
46586315.9.0000.5300. Resultados e Discussão No período de 
2010 a 2015, foram notificados 796 casos de violência contra 
à mulher na região Madeira-Mamoré, dos quais 395 (49,6%) 
casos foram por violência sexual nas diferentes faixas etárias, 
no entanto, a maioria tinham entre 10 a 19 anos (70,63%), pro-
vavelmente pelas idades estarem sujeitas ao poder exercido 
pelo mais velho. Quanto a raça/cor, 56,96% se autodeclaram 
parda, com escolaridade ≤ 8 anos de estudos (50,89%). O lo-
cal de agressão predominante foi na residência das vítimas 
(59,75%), seja pela ausência de testemunhas e/ ou privacidade 
do lar. Em 23,29% dos casos, o agressor é amigo das vítimas. O 
consumo do álcool é um problema social, utilizado por grande 
parte dos agressores durante o ato de violência sexual4, ainda 
que não tenha ocorrido neste estudo (45,32%) assim como o 
uso da força física (47,09%) como forma de intimidá-las. Dos 
casos analisados, 47,85% das mulheres declararam ter sofrido 
outros episódios de violência e tiveram atendimento imedia-
to nos serviços de saúde (72,15%). Conclusões/Considerações 
Finais Verificou-se a vulnerabilidade do gênero feminino à vio-
lência que, na grande maioria dos casos, não é denunciada, 
embora fiquem marcadas e invisíveis, contribuindo para a per-
petuação de uma cultura violenta e machista. Discutir sobre 
a violência é um passo imprescindível para cooperar com o 
fortalecimento das políticas públicas de atenção as mulheres 
vitimizadas, no intuito de ajudar na qualidade do cuidado e na 
minimização do sofrimento físico, psicológico e moral. Uma 
das limitações deste estudo foi a deficiência das informações 
no SINAN, a qual pode indicar fragilidades no preenchimento 
das fichas de notificação ou de conhecimento das vítimas que 
leva a vítima ao silêncio por medo de se expor, ser julgada e 
relembrar os episódios tão marcantes e carregados de sofri-
mento. Referências 1. BRASIL. Ministério da Saúde. Política 
Nacio¬nal de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. 

Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres Secretaria de Políticas para as Mulheres – Presi-
dência da República. Brasília, 2011. 46p. 2. BRASIL. Ministério 
da Saúde. Secretaria de Políticas para as Mulheres. Relatório 
Anual Socioeconômico da Mulher.1ª Impressão. Brasília: DF, 
181p. 2015. 3. AGUIAR, J. R. V.; SILVA, G. M. E.; MONTE, N. L. 
Estudo sobre a violência sexual em Serviço de Atendimento 
à Mulher. Rev. de Enf. UFPI, v. 3, n. 4, p. 79-87, 2014. 4. VAS-
CONCELOS, M.S.; HOLANDA, V. R.; ALBUQUERQUE, T. T. Perfil 
do agressor e fatores associados à violência contra mulheres. 
Rev. Enf. Cogitare. v. 21, n. 1, p. 01-10, 2016.

Kátia Fernanda Alves Moreira; Nathalia Halax Orfão; Tânia Leal 
Moreira; Bianca Oyola Bicalho; Caio Alves Barbosa de Oliveira; 
Davisson Michetti de Oliveira; Lucas Noronha de Alencar; Elen 
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14447 VIVÊNCIA TRAVESTI NO ACESSO E USO DA 
SAÚDE PRIMÁRIA EM NATAL-RN/BRASIL

Introdução Têm-se constatado que os serviços de saúde se 
apresentam como locais de manutenção e reprodução das 
desigualdades e preconceitos da sociedade, em vez de serem 
locais de acolhimento e promoção de um cuidado humaniza-
do. Por não se sentirem à vontade nesses locais, muitas tra-
vestis só procurem assistência médica em último caso, quan-
do já estão em uma situação muito grave. Tendo como base 
as diretrizes do SUS e a Política Nacional de Humanização, 
cujos princípios de universalidade, integralidade e equidade 
buscam ser efetivados, bem como a inclusão e protagonismo 
dos usuários, temos como objetivo, para este trabalho, Inves-
tigar as dificuldades e/ou facilidades sobre o acesso e o uso de 
serviços de saúde pelas travestis na atenção primária, na ci-
dade de Natal-RN/Brasil, a partir da voz dessas protagonistas. 
Objetivos Investigar as dificuldades e/ou facilidades sobre o 
acesso e o uso de serviços de saúde pelas travestis na atenção 
primária, na cidade de Natal-RN/Brasil, a partir da voz dessas 
protagonistas. Metodologia Os colaboradores foram traves-
tis que já tinham procurado atendimento na saúde básica na 
cidade de Natal. Como estratégias metodológicas utilizamos 
a entrevista em profundidade, com roteiro e oficina com uti-
lização de “cenas”. Garantimos um total de 7 participantes, 
das quais 2 participaram da oficina com cenas. Para análise 
e interpretação das narrativas recorremos à Hermenêuti-
ca-Dialética. Resultados e Discussão Diante das análises, foi 
possível identificar no relato das travestis quatro categorias 
mais recorrentes no que diz respeito às dificuldades encon-
tradas no acesso e uso dos serviços na atenção primária: A 
resistência dos profissionais em chamá-las pelo nome social; 
A associação das travestis ao vírus HIV/aids; A invisibilidade 
das travestis nos locais de saúde, ou a visibilidade rejeitada; 
e a Percepção das travestis sobre a representação que os 
profissionais de saúde possuem delas. Porém, diante das di-
ficuldades foram encontradas também estratégias de acesso 
utilizadas por elas para driblar o preconceito, como: Utilizar 
um modelo de feminilidade entendido por elas como digno de 
respeito; e Utilizar conhecimentos sobre as leis que regem os 
direitos LGBT, gerando um empoderamento diante de situa-
ções discriminatórias. Depois de adentrarmos um pouco na 
vivência das travestis em busca de saúde, podemos perceber 
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14442 O PROCESSO DE IR/ESTAR NA RUA DA 
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

Introdução O processo de redemocratização do Brasil, perío-
do marcante para a sociedade brasileira, gestou o movimento 
da Reforma Sanitária, vislumbrando mudanças nas políticas e 
práticas excludentes em saúde (MENICUCCI, 2014). Esse movi-
mento foi construído na perspectiva de criação de um sistema 
de saúde que gerasse mudança no pensar e fazer em saúde a 
partir de concepções mais justas e democráticas. Entretanto, 
um dos principais desafios para a materialização desse sis-
tema é a garantia da saúde como um princípio de cidadania, 
uma vez que, o atual projeto político-econômico do país tem 
produzindo desigualdades sociais. Este desafio amplia-se ao 
percebermos o número crescente de pessoas que são excluí-
das das estruturas convencionais da sociedade. Trata-se de 
uma população pouco reconhecida, mas que vivem na e da 
rua, e que quando organizadas, preferem a denominação de 
“pessoas em situação de rua”. Embora alguns mecanismos 
busquem garantir o acesso igualitário, integral e equânime 
aos serviços de saúde, em termos práticos, não se vê a exten-
são desse direito a essa população, que vivem à margem dos 
processos de inclusão, enfrentando vulnerabilidade e margi-
nalidade no acesso aos bens e serviço. Objetivos O presente 
estudo objetivou caracterizar a população em situação de rua, 
atendida em uma instituição pública do município de Mossoró 
- RN; bem como identificar os motivos que os fizeram aden-
trar as ruas. Metodologia O presente estudo é de natureza 
qualitativa, já que possibilitará um processo de reflexão e 
análise dos fenômenos em todos os seus aspectos (OLIVEI-
RA, 2007). Para tanto, foram realizadas 10 entrevistas semies-
truturadas com trabalhadores de uma Instituição Pública que 
atende/abriga pessoas em situação de rua (PSR). Além das en-
trevistas, realizamos análise documental dos prontuários da 
PSR arquivados na instituição entre os anos de 2010 (ano de 
fundação da instituição) a 2015 (ano da coleta), totalizando 58 
registros para a análise. A análise dos dados foi realizada em 
um movimento concatenado em que os dados apreendidos 
sofreram leituras sucessivas, para logo após, serem estabe-
lecidas relações e associações entre eles e, assim, passando 
então a combiná-los, separá-los ou reorganizá-los. Esse movi-
mento buscou apreender o objeto em sua essência, conside-
rando a sua especificidade, suas articulações e determinações 
históricas concretas. Resultados e Discussão Através das falas 
dos profissionais, percebemos que a população assistida pela 
instituição caracteriza-se como um grupo diversificado, ou 

seja, composto por pessoas de diferentes realidades sociais, 
características particulares e trajetórias de vidas específicas, 
mas que partilham em comum os modos de viver/trabalhar 
que os fizeram utilizar a rua como espaço de sobrevivência e 
moradia. Essa diversidade também foi corroborada a partir da 
análise dos registros da população assistida pela instituição. 
Percebemos que a PSR é marcada pela heterogeneidade, mas 
apresentam em comum a condição de vulnerabilidade social. 
Dentre os motivos que os fizeram adentrarem ao território 
de rua, os conflitos familiares, desemprego, problemas com 
álcool e/ou drogas e a busca pela família foram os principais. 
Os motivos trazem a marca de uma sociedade capitalista e 
excludente, e que, portanto, não podem ser pensadas numa 
relação causa-efeito, mas como um processo social historica-
mente determinado. Conclusões/Considerações Finais Diante 
da complexidade de vida e trabalho da PSR, não podemos 
caracterizá-la num padrão estereotipado que, por vezes, uni-
formiza as suas múltiplas identidades, mas sim em um grupo 
heterogêneo que traz a marca da exclusão social. Nesse senti-
do, o processo de adentrar as ruas se constitui, contraditoria-
mente, em esperança/sonho e desumanidade/injustiça social. 
Referências BRASIL. PESQUISA NACIONAL SOBRE A POPULA-
ÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, 2008. Decreto-Lei n° 7.053/2009, de 
23 de dezembro de 2009. Política Nacional para a População 
em Situação de Rua. Brasília, 2009. ESCOREL, Sarah. Vivendo 
de teimoso: moradores de rua da cidade do Rio de Janeiro. 
In: BURSZTYN, Marcel (org.). No meio da rua: Nômades, ex-
cluídos e viradores. Brasília: Garamond, p.139-171. 2000. MENI-
CUCCI, Telma Maria Gonçalves. História da reforma sanitária 
brasileira e do Sistema Único de Saúde: mudanças, continuida-
des e a agenda atual. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, 
Rio de Janeiro, v.21, n.1, p.77-92.jan.-mar. 2014. OLIVEIRA, Ma-
ria Marly de. Como fazer pesquisa qualitativa. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2007. ROSA, A.S.; SECCO. M.G.; BRÊTAS, A.C.P. O cui-
dado em situação de rua: revendo o significado do processo 
saúde-doença. RevBrasEnferm, 59(3):331-6. 2006.
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14446 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS MULHERES 
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL NA REGIÃO MADEIRA-
MAMORÉ NO ESTADO DE RONDÔNIA, NO PERÍODO DE 
2010 A 2015

Introdução Não se pode entender a violência contra as mu-
lheres sem considerar a dimensão de gênero, bem como a 
construção social, política e cultural, além das relações hie-
rárquicas típicas da sociedade patriarcal entre homens e 
mulheres1. Na Região Norte, no ano de 2012, mais de 73% das 
vítimas de violência eram mulheres e dentre estas, a maio-
ria dos casos foi por violência sexual2. Este tipo de violência 
anula a autonomia da mulher e emana seu potencial como 
pessoa e membro da sociedade, além de ser uma causa fre-
quente de morbidade provocando aumento do atendimen-
to nos serviços de saúde3. As pesquisas têm negligenciado 
a violência sexual, tendo em vista que os dados disponíveis 
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14619 CULTURA DO MEDO COMO DETERMINANTE 
DA SAUDE DE UMA COMUNIDADE SOCIALMENTE 
VULNERÁVEL

Introdução A determinação social da condição de saúde como 
centro do estudo dos Determinantes Sociais de Saúde (DSS) 
destaca-se como um avanço na compreensão das iniquida-
des em saúde, contribuindo para o entendimento da relação 
entre a maneira como uma sociedade se organiza e como se 
desenvolve, além da visão sobre a situação de saúde de uma 
população (BUSS; PELGRINE FILHO, 2007). Iniquidade social 
pode ser compreendida como a distribuição desigual de re-
cursos sociais em uma determinada população. Atualmente, 
as iniquidades em saúde são consideradas uns dos traços mais 
marcantes da situação de saúde do Brasil e, com isso, emerge 
nas discussões atuais da comunidade científica a necessidade 
de incluir a igualdade no acesso à saúde no centro da política 
nacional, na tentativa de minimizar a ocorrência de desigual-
dades entre grupos populacionais (CRAVEIRO et al., 2015). 
Nesse sentido a percepção de quem experiência um contexto 
social de vulnerabilidade para apontar os fatores sociais que 
têm determinado sua condição de saúde é de fundamental 
importância para o planejamento de ações governamentais 
voltadas para redução das desigualdades e oferta de recur-
sos para a vida. Objetivos Compreender como a “cultura do 
medo” impacta sobre a saúde por uma comunidade em situa-
ção de iniquidade social. Metodologia Pesquisa exploratória e 
descritiva realizada em Fortaleza-Ceará, de janeiro a julho de 
2016, na comunidade do Dendê, área localizada na 6ª Regional 
de Saúde do Munícipio e conhecida por sua vulnerabilidade 
social. Participaram 31 informantes-chave (IC) residentes na 
comunidade, com idades de 18 a 80 anos, sendo 24 mulhe-
res e 7 homens, indicados por nove Agentes Comunitários 
de Saúde atuantes no bairro. Para a coleta de informações 
foram realizadas entrevistas individuais semiestruturadas, e 
dois grupos focais (GF) com 14 IC. Utilizou-se análise de con-
teúdo, tendo emergido fortemente a questão da “cultura do 
medo presente na comunidade do Dendê como determinante 
na saúde”. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética sob o 
Parecer No. 1.146837. Resultados e Discussão Os participan-
tes do estudo relataram a falta de segurança como algo que 
interfere na saúde da coletividade. Um dos participantes de-
finiu a insegurança como a grande “doença” da comunidade, 
sempre acompanhada pelo medo de sair de casa, de deixar 
os filhos frequentarem determinados espaços no território, 
ou de tornarem-se alvo do comando do tráfico de drogas, 
um “terceiro poder” que atua na comunidade podendo ora 
proteger, ou perseguir. Para os participantes, o pouco efetivo 

de policiamento, a ocorrência de eventos violentos, o poder 
das milícias instituído na comunidade, além do tráfico e uso 
de drogas, é o que institui a cultura do medo no local. Esse 
contexto é percebido pelos moradores da comunidade com a 
falta de compromisso do poder público em assegurar direitos 
básicos para a população. Os mesmos citam a necessidade de 
ampliar as políticas públicas voltadas ao enfrentamento de si-
tuações que contribua com a minimização da cultura do medo 
na comunidade, e maximização do esporte, do lazer e da 
cultura nas famílias que lá vivem. Conclusões/Considerações 
Finais Acredita-se que Programas Sociais voltados ao enfren-
tamento da miséria e vulnerabilidade social sejam exemplos 
de alternativas para o enfrentamento das condições desfavo-
ráveis que prejudicam o desenvolvimento integral e saudável 
das futuras gerações, podendo também afastá-los do cenário 
da violência e da cultura do medo, especialmente daqueles 
que vivem em situação de extrema iniquidade social. Com-
preender como a comunidade do Dendê organiza-se interna-
mente, e que percepções as pessoas que lá vivem apresentam 
sobre os determinantes de sua saúde torna-se relevante na 
construção de ações promotoras de saúde e de mudanças so-
ciais. Referências BUSS, Paulo Marchiori; PELLEGRINI FILHO, 
Alberto. A saúde e seus determinantes sociais. Physis, Rio de 
Janeiro, v. 17, n. 1, p. 77-93, abr. 2007. CRAVEIRO, Isabel Maria 
Rodrigues; HORTALE, Virgínia Alonso; OLIVEIRA, Ana Paula 
Cavalcante de; DUSSAULT, Gilles. Desigualdades sociais, polí-
ticas de saúde e formação de médicos, enfermeiros e dentis-
tas no Brasil e em Portugal. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de 
Janeiro, v.20, n.10, p.2985-2998, out. 2015.
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14659 MEDICAMENTOS E O PROBLEMA DA 
FALSIFICAÇÃO NO BRASIL: UM PANORAMA 2006-2016

Introdução A falsificação de medicamentos é uma infração 
sanitária grave que apesar das medidas de combate teve um 
aumento de 800% no número de casos e uma média de 800 
mil mortes nos últimos anos. Prática movida pela alta lucrati-
vidade, chegando a gerar receitas da ordem de U$ 75 bilhões. 
Logo, apresenta-se como problema de saúde pública mundial 
que exige um olhar atento e medidas de combate emergen-
ciais. Objetivos Analisar os dados da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (ANVISA) sobre falsificação de medicamentos 
no Brasil nos últimos 10 anos. Metodologia Esse estudo inte-
gra o Observatório de Análise de Política em Saúde (OAPS) 
do Eixo temático Políticas de Medicamentos, Assistência Far-
macêutica e Vigilância Sanitária. Para este estudo foi realizado 
um levantamento de dados com abordagem quantitativa e 
qualitativa, entre os meses de outubro a dezembro de 2016. 
Foram utilizados os registros de falsificação contidos no site 
da ANVISA dos últimos 10 anos (2006-2016), que posterior-
mente foram compilados em planilhas do Excel e analisadas 
de acordo as variáveis: classe terapêutica do medicamento, 
tipo de falsificação efrequência. Resultados e Discussão Os 
dados levantados no site da ANVISA são publicações em diá-
rio oficial, referente à suspensão e recolhimento de lotes de 

inúmeras dificuldades encontradas nesse percurso. Conclu-
sões/Considerações Finais Muito foi construído para um fun-
cionamento mais digno e respeitoso na nossa saúde pública, e 
muito a de se fazer para operacionalizar de fato os princípios 
do SUS, as diretrizes da PNH, a fim de se ter uma atenção à 
saúde passível de ser chamada de humanizada e integral. A 
luta pela dignidade, garantia do acesso à saúde das travestis 
e qualidade do cuidado não passa somente por questões de 
estruturação do sistema. É preciso estabelecer uma rede de 
diálogos entre as necessidades das travestis e os profissionais 
que trabalham no SUS, pois são eles que efetivam (ou não) a 
construção de um cuidado humanizado. Espera-se que a pes-
quisa possa contribuir com o campo do conhecimento acerca 
do saber-fazer na assistência a saúde das travestis. Referên-
cias Bento, B. (2012). Sexualidade e experiências trans: do 
hospital à alcova. Ciência & Saúde Coletiva, 17(10), 2655-2664. 
Ministério da Saúde (2013). Portaria Nº 2.803, de 19 de novem-
bro de 2013. Redefine e amplia o Processo Transexualizador 
no Sistema Único de Saúde (SUS). Muller, M. I., & Knauth, D. 
R. (2008). Desigualdades no SUS: O caso dos atendimentos às 
travestis é “babado”! Cadernos Ebape, 6 (2), 1-14. Silva, G. S. N. 
(2002). AIDS: O adversário que nos reaglutina. In Santos, T.F. 
(Org.), Saúde Sexual e Reprodutiva: uma abordagem multidis-
ciplinar. Recife: Editora Massangana. Tagliamento, G. (2012). 
(In)visibilidades caleidoscópicas: a perspectiva das mulheres 
trans sobre o seu acesso à saúde integral (Tese de doutora-
do). Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.
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14599 ANÁLISE DAS EMENDAS PARLAMENTARES AO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS: O MODELO DE FORMAÇÃO 
MÉDICA EM DISPUTA

Introdução O Programa Mais Médicos (PMM) integra um con-
junto estratégico de ações do Governo Federal para melhorar 
o acesso e a qualidade do Sistema Único de Saúde (SUS) por 
meio de mudanças na formação médica, investimentos em 
infraestrutura das unidades básicas de saúde e provimento 
emergencial de médicos para atuação nas regiões com vul-
nerabilidade social e sanitária (1). No Brasil havia uma razão 
média de 1,95 médicos por mil habitantes (2). Esse indicador é 
bem inferior ao de outros países da América do Sul e de Por-
tugal e Espanha (3). Com base nessas estimativas o Governo 
Federal traçou metas e definiu estratégias para ampliar o pro-
vimento de profissionais médicos na atenção básica, visando 
atingir 2,7 médicos por mil habitantes em 2026. O PMM foi 
proposto pelo Governo Federal por meio da Medida Provisória 
(MP) nº 621, de 08 de julho de 2013 (4). A MP passou a ser de-
batida pelo Congresso Nacional, tendo recebido 575 propos-
tas de emendas de parlamentares. No dia 22 de outubro do 
mesmo ano, a MP foi aprovada, passando então à condição de 
Lei nº 12.871 (5). Justifica-se registrar as disputas que ocorre-
ram neste processo legislativo, sobretudo aquelas relativas ao 
modelo de formação médica. Objetivos Analisar os avanços e 
retrocessos registrados no processo legislativo e respectivos 
atos normativos que instituíram o Programa Mais Médicos, à 
luz dos princípios constitucionais do Sistema Único de Saúde, 
particularmente da garantia do direito universal à saúde no 

Brasil. Metodologia Pesquisa documental, quali-quantitativa, 
que analisou as peças legislativas a partir da sua estrutura: 
epígrafe (natureza, número e data); ementa (descrição su-
cinta do seu conteúdo); preâmbulo (justificativa); corpo da 
norma (texto relacionado à matéria); fecho (medidas neces-
sárias à implementação, disposições transitórias, cláusula de 
vigência e cláusula de revogação); assinatura e anexos. Esta 
análise da forma das emendas e da Lei foi orientada pela Lei 
Complementar 95/1998, que define o modo como devem ser 
grafados decretos e demais atos de regulamentação expedi-
dos por órgãos do Poder Executivo (6). Para fins de análise, o 
núcleo temático das emendas à MP foi classificado, de modo 
independente, por três pesquisadores. Os dados foram tabu-
lados e a frequência simples foi calculada. Para a análise do 
conteúdo, foram realizadas leituras sucessivas, identificação 
de núcleos de conteúdo, comparação, quantificação quando 
pertinente e interpretação. Resultados e Discussão Dentre as 
emendas analisadas, 160 (27,8%) tinham como objetivo modifi-
car as disposições relativas à formação médica. Os parágrafos 
eliminados referiam-se à proposta de um 2° Ciclo na formação 
médica envolvendo treinamento em serviço, exclusivamente 
na atenção básica à saúde e em urgência e emergência no 
âmbito do SUS, com duração mínima de dois anos, além da 
possibilidade do estudante ser supervisionado por médicos 
com título de pós-graduação e receber uma bolsa custeada 
pelo Ministério da Saúde. A análise evidenciou o conjunto dos 
interesses e disputas envolvidos no processo, e ressaltou os 
confrontos nas emendas que atendem interesses corporati-
vos e aquelas aliadas ao principio constitucional da saúde uni-
versal. Em relação às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), 
desde 2001 já se previa uma maior inserção dos estudantes 
na atenção básica. Porém somente a promulgação de Lei nº 
12.871 é que tornou obrigatória sua adoção por todas as Es-
colas de Medicina. A disposição de um percentual no período 
mínimo de atividades configura-se como uma nova iniciativa 
de regulação da inserção nos serviços. Conclusões/Conside-
rações Finais A baixa razão de médicos por habitante e sua 
má distribuição nas regiões e municípios brasileiros são impor-
tantes desafios à universalização do acesso ao SUS e o PMM 
representou uma vigorosa iniciativa governamental voltada a 
sanar essa carência histórica de médicos nas regiões remotas, 
de vulnerabilidade social e sanitária. Destaque particular deve 
ser dado às Diretrizes Curriculares Nacionais e à interiorização 
das escolas médicas, que poderão contribuir para a fixação 
de médicos nos respectivos territórios. A permanência de tais 
profissionais facilita a criação de vínculo com as comunidades, 
contribuindo para que a atenção primária se consolide. Con-
cluiu-se que a polêmica, os interesses e o acirramento entre 
posições ideológicas não comprometeram a iniciativa gover-
namental de diminuir a carência de médicos e promover sua 
fixação em áreas remotas e vulneráveis, prioritárias para o 
SUS. Referências 1- OLIVEIRA, F.P. et al. Mais Médicos: um pro-
grama brasileiro em perspectiva internacional. Interface v. 19, 
número 54, p. 623-634, 2015. 2- CREMESP, Demografia Médica 
no Brasil. CREMESP/ CFM. São Paulo, 2013. 3- CARRYL, J.A.M.; 
ROSSATO, L.; PRADOS, R.M.N. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 
Revista Diálogos Interdisciplinares, vol. 5 n° 2, 2016. 4- BRASIL. 
2013a. Medida Provisória n° 621, de 8 de julho de 2013. Institui 
o Programa Mais Médicos e dá outras providências. 5- BRASIL. 
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14885 ANÁLISE DO PROCESSO DA REFORMA 
SANITÁRIA BRASILEIRA: ACOMPANHAMENTO DAS 
POLÍTICAS DE SAÚDE NO ANO DE 2016

Introdução A Reforma Sanitária Brasileira (RSB) se apresen-
ta como parte integrante de uma “totalidade de mudanças” 
na sociedade, que requer ampliação da consciência sanitária 
e transformação em outros setores sociais que determinam 
novas condições sanitárias (salário, habitação, saneamento, 
transporte, lazer, meio ambiente). Fundamenta-se, portanto, 
em conceito ampliado de saúde que articula as referidas con-
dições e que pressupõe a recuperação da cidadania e o seu 
pleno exercício (AROUCA, 1988). Essa parece ser, contudo, 
uma definição e também uma prática cada vez mais difícil de 
ser alcançada, haja vista os óbices apresentados a esse proces-
so, intensificado pelas ameaças de perda de direitos constitu-
cionalmente garantidos. Nesse sentido, o acompanhamento 
das políticas de saúde, ainda que instituídas numa perspectiva 
setorial e não ampliada de saúde, é um meio para se analisar 
o processo da RSB, tendo como referente seu projeto e seus 
determinantes numa dada conjuntura. Objetivos Analisar 
o processo da Reforma Sanitária Brasileira, no ano de 2016, 
considerando a implantação, a participação social, o financia-
mento e os resultados das políticas instituídas. Metodologia 
Este trabalho constitui-se numa análise política de saúde, no 
ano de 2016, com base nas notícias divulgadas por instituições 
governamentais e entidades da saúde. Durante todo o ano 
foi feito o acompanhamento sistemático dos seguintes sites: 
Conselho Nacional de Saúde, Associação Brasileira de Saúde 
Coletiva, Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, Ministério da 
Saúde, Agência Nacional de Saúde, Agencia Nacional de Vigi-
lância Sanitária, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e en-
tidades médicas. Além disso, foram consultados outros sites 
como o Observatório de Análise Política em Saúde e o da Re-
vista Radis. Os dados foram organizados tomando como refe-
rência quatro eixos (implantação, financiamento, participação 
social e resultados) e analisados tendo como referência o pro-
jeto e o processo da Reforma Sanitária Brasileira. Resultados 
e Discussão No contexto adverso à democratização da saúde 
e ao processo da RSB, houve avanços e muitos obstáculos no 
setor, expressado em suas políticas e programas. No que diz 
respeito a implantação e implementação de políticas, desta-
cam-se ações relacionadas à tríplice epidemia e à microcefalia , 
ações relacionadas à Saúde da Mulher (Parto Adequado), aten-
ção psicossocial, urgência e emergência, e de cuidado à pessoa 
com deficiência; e resultados positivos do Programa Mais Mé-
dicos. Contudo, houve incentivo aos planos privados (“planos 
acessíveis”), desabastecimento de vacinas e aumento de casos 
de infecções sexualmente transmissíveis e Aids. Quanto ao fi-
nanciamento da saúde, foi marcado por cortes no orçamento, 
demostrando uma incerteza do futuro do SUS, especialmente 
devido à aprovação da Emenda Constitucional nº 55/2016, que 
limita os gastos da União e impõe o congelamento dos valores 
destinados constitucionalmente para as áreas sociais por 20 
anos. O ano também foi marcado por diversas manifestações 
da sociedade, especialmente em razão do impeachement da 

presidente Dilma Rousseff, e as contínuas ameaças a perda 
dos direitos sociais, além de debates contra a corrupção. Con-
clusões/Considerações Finais Em geral, ainda que com alguns 
avanços no setor saúde, o ano de 2016 foi marcado por fatos 
que apontam para a intensificação de problemas no processo 
da RSB. As propostas de fortalecimento das políticas públicas 
para redução das desigualdades sociais e diminuição da pobre-
za, bem como de aprofundamento da democracia, com vis-
tas ao fortalecimento do SUS (CONFERÊNCIA NACIONAL DE 
SAÚDE, 2015), soam apenas como retórica. O estreitamento 
e congelamento do financiamento das áreas sociais tornam 
essas propostas ainda mais distantes de serem efetivadas e 
evidenciam que essa discussão não está nem no campo da ma-
croeconomia, nem no campo da legislação tributária, mas no 
campo da política” (TEMPORÃO, 2016). Diante dos retrocessos 
políticos, fica evidente como as questões de saúde não podem 
ser respondidas apenas setorialmente e o quanto o projeto da 
RSB ainda está inconcluso, havendo muitos impasses no seu 
processo. Referências AROUCA, S. Democratização e Saúde. 
Cebes-Nacional. In: SIMPÓSIO SOBRE POLÍTICA NACIONAL 
DE SAÚDE, 1º, v. 1,1979, Brasília. Conferências. Brasília: Câmara 
dos deputados, Coordenação de Publicações, 1980, p.225-232. 
CONFERÊNICA NACIONAL DE SAÚDE, 15ª, 2015, Brasília. Diretri-
zes aprovadas nos Grupos de Trabalho ou na plenária final da 
15ª Conferência Nacional de Saúde. 4 de dez. de 2015. Dispo-
nível em: < http://www.analisepoliticaemsaude.org/up/oaps/
noticias/pdf/95b047b825f37077073d2f300716d9b3.pdf>. 
Acessado em: 05 de dez de 2016. TEMPORÃO, J.G. Entrevis-
ta concedida ao Observatório de Análise Política em Saúde 
(OAPS). Disponivel em: http://www.analisepoliticaemsaude.
org/oaps/noticias/?id=e7e15f9a8ad67267b3eca5e81db5d6dc 
Acessado em 27/06/2016

Tatiane de Oliveira Silva Alencar; Camila Reis; Paloma Silveira; 
João Henrique Virgens; Jamilli Silva Santos; Ana Cláudia Alves 
Santos Sousa; Leticia Gomes de Souza; Sara Cristina C. de 
Cerqueira;

14900 FORMANDO NO CURSO TÉCNICO DE NÍVEL 
MÉDIO EM GERÊNCIA EM SAÚDE (EPSJV / FIOCRUZ): 
UMA EXPERIÊNCIA DO LABORATÓRIO DE GESTÃO EM 
SAÚDE NO ÂMBITO DO TEIAS- Escola Manguinhos

Introdução Trata-se de uma experiência pedagógica que se 
consolidou enquanto um novo componente curricular no 
âmbito do Curso Técnico e do Laboratório de Educação Pro-
fissional em Gestão em Saúde (EPSJV / FIOCRUZ), ao qual o 
Curso é vinculado, contribuindo para a ampliação de parcerias 
relativas à constituição de campos de estágio e elaboração de 
propostas formativas para os profissionais do TEIAS-Escola 
Manguinhos. A mesma vem se dando de 2013 até o presen-
te momento. Objetivos Objetiva-se propiciar a produção de 
conhecimentos com vistas a contribuir para a eliminação da 
dicotomia entre trabalho manual e intelectual no campo da 
gestão em saúde (PEREIRA & RAMOS, 2006; SAVIANI, 2003). 
Pretende-se que, os educandos em cada ciclo de formação 
desenvolvam pensamento crítico e elaborem propostas de 
intervenção para os serviços de saúde do TEIAS-Escola Man-
guinhos observados / investigados, no tocante aos segmentos 
usuários, profissionais e gestores. Metodologia São trabalha-
dos a Política Nacional de Atenção Básica, estudo de casos so-

medicamentos falsificados, totalizando 112 registros no pe-
ríodo de 2006 a 2016. Medicamentos para disfunção erétil 
foram a maioria (49%) do total de lotes falsificados, seguidos 
dos anabolizantes (39%) e anorexígenos (5%). Sobre o tipo 
de falsificação, ocorreram adulterações de lotes, número de 
registros, data de validade ou de fabricação, bem como falsi-
ficações de embalagem. Apenas 4 casos de alteração na con-
centração do princípio ativo foram descritos e nestes casos, a 
quantidade apresentada na caixa do falsificado era diferente 
da encontrada no medicamento original. Conclusões/Conside-
rações Finais A falsificação de medicamentos ainda ocorre no 
Brasil e requer medidas de combate e prevenção continuadas 
para assegurar aos cidadãos segurança quanto a qualidade e 
segurança dos medicamentos uma vez que o usuário é a base 
da cadeia do consumo.

Débora Almeida de Jesus; Thainan Cristine; Patricia Sodré; Ana 
Cristina Souto; Ediná Costa; Gisélia Santana Souza; Mariluce 
Karla Bonfim de souza; Tatiane de Oliveira Silva Alencar; Yara 
Oyram Ramos Lima; Flavio de Almeida Couto;

14853 SAÚDE BRASILEIRA ENTRE DOIS MUNDOS DA 
PROTEÇÃO SOCIAL

Introdução Diante de diferentes grupos de pressão, a função 
básica do Estado é atuar para que o interesse de determinado 
grupo não prevaleça sobre os demais. Assim, a despeito do 
modelo social-democrata de saúde consagrado na Constitui-
ção de 1988, a provisão difusa entre público e privado na assis-
tência implica superposição de ações, com efeitos perversos 
sobre o financiamento e gestão dos serviços, o que leva até 
ao conhecido fenômeno da dupla porta, que segrega e exclui 
pacientes de distintos sistemas (COHN, 2006). Avaliar as difi-
culdades do SUS só sob a ótica da redução de recursos para a 
seguridade social e das medidas de ajuste fiscal é olhar a ques-
tão apenas sob único plano. Pretensioso seria avaliar todos 
os fatores que conduziram ao estado da arte do sistema de 
saúde in praxis. Busca-se, então, apontar outro elemento que 
possa ajudar a compreender a resiliente opção pelo modelo 
liberal-assistencialista. Este estudo é parte da Tese de Dou-
torado “A teia do Direito à Saúde: entre o posto e o dispos-
to”, defendida em 2016, e tem como premissa o fato de que, 
mesmo com a criação do SUS, o sistema de saúde continua 
fragmentado, com boa parte do gasto de origem privada. Ob-
jetivos Busca-se comparar os modelos inglês e norte-america-
no de atenção à saúde, a fim de investigar em que modelo se 
enquadra o sistema de saúde brasileiro: se vingou o projeto 
social-democrata, ou se pende para o liberal-assistencialista. 
Descartou-se o tipo conservador, pois a saúde não decorre 
do seguro social compulsório desde a Constituição de 1988. A 
pergunta-motriz é saber se a saúde suplementar ocupa espa-
ço subsidiário ou substitutivo ao setor público. Metodologia 
Como referencial teórico, faz-se a revisão da literatura sobre o 
welfare para abordar a tipologia dos modelos de proteção so-
cial, com foco na tese da mobilização de classe de ESPING-AN-
DERSEN (1991) para sugerir que o modelo de proteção social 
brasileiro, na saúde, mais se aproxima da cultura liberal-assis-
tencialista norte-americana do que do pacto de solidariedade 
social europeu. Segundo o autor, a definição do modelo de 
proteção social guarda relação direta com as variáveis capaci-

dade de pressão da classe trabalhadora, força do movimento 
popular, estrutura de poder político e legado histórico da ins-
titucionalização do welfare. Estudo de natureza exploratória 
mediante pesquisa bibliográfica e documental. Foram usados 
dados de acesso público e não se lançou mão de entrevistas. 
Resultados e Discussão Na gênese do welfare brasileiro, cida-
dania e mercado de trabalho estão intimamente correlaciona-
dos, projetando-se sobre a acepção dos direitos sociais, já que 
a política social ainda não conseguiu se desapegar da “merca-
dorização” da classe trabalhadora. Inserem-se aí os caminhos 
em que percorreram as políticas de saúde no Brasil e desem-
bocaram na definição do sistema de saúde. No paralelo entre 
gasto público e despesas com planos de assistência à saúde, é 
possível observar que serviços adquiridos por via do consumo 
têm gasto per capita superior aos do setor público. Isso não 
significa dizer, contudo, que a massa assistida pela Saúde Su-
plementar possa dispensar a proteção do SUS, muito menos 
que esse mercado consiga se candidatar a substituto do siste-
ma público. O custo privado se define pela apropriação indivi-
dual em relação ao consumo ou produção de bem ou serviço, 
enquanto que, no social, as ações e serviços se voltam para a 
sociedade em seu todo. O campo de atuação da Saúde Suple-
mentar é mais limitada o que o do SUS. Dados dos sistemas 
de informação e pesquisa disponíveis apontam que a adesão 
a plano de assistência à saúde em si não dispensa desembolso 
direto em saúde. Conclusões/Considerações Finais Ainda não 
se pode afirmar que o ideal de reforma sanitária foi alcançado. 
De lá para cá, embates políticos, financeiros e administrativos 
serviram de entraves para a operacionalização do SUS, con-
dição para a sobrevivência do setor público de saúde e, por-
tanto, para a garantia desse direito social à população. Não se 
questiona o salto qualitativo do SUS, mas é patente o cresci-
mento do Mercado de Saúde Suplementar, como vaticinado 
por CORDEIRO (1983). O que está em questão é a implantação 
do modelo social-democrata. Ainda que se cogitasse do SUS 
como sistema de excelência, evidencia-se que seus serviços de 
assistência à saúde são voltados para quem não pode pagar 
(KERTENETZKY, 2012). Dessa feita, a reforma constitucional 
não significou mudança de rota na assistência à saúde, e sim 
a continuidade da conformação híbrida de público e privado, 
pois que essa mudança é limitada pela antiga estrutura insti-
tucional, mas consolidada em dupla trajetória: a da saúde pú-
blica e a da medicina individual privada. Referências COHN,A. 
O estudo das políticas de saúde: implicações e fatos.Tratado 
de saúde coletiva (G. Campos et al, orgs). São Paulo/Rio de 
Janeiro:Hucitec/Fiocruz, p 231-258, 2006. CORDEIRO,H.A me-
dicina de grupo e o complexo médico industrial.Revista de ad-
ministração pública,Rio de Janeiro:FGV,17(3):22-37,jul/set1983. 
ESPING-ANDERSEN,G.As três economias políticas do welfare 
state.Lua Nova:São Paulo, n24,p85-116,set1991. KERSTENET-
SKY,CL.O Estado do bem-estar social na idade da razão.Rio de 
Janeiro:Campus-Elsevier,2012. OCDE Expenditure on health by 
type of financing.Health at a glance:Europe 2014,Paris:OECD 
Publishing,2014<http://dx.doi.org/10.1787/health_ glance_eur-
2014-graph133-en>. VIANNA,MLTA.Americanização(perversa) 
da seguridade social.Rio de Janeiro:Revan/Iuperj-Ucam,1998. 
WHO. NHA Indicators.Global Health Expenditure Databa-
se[online].Geneva,World Health Organization,2013<http://
apps.who.int/nha/database/Select/Indicators/en>.
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combinações: raça and racismo and saúde; raça and doença; 
raça and saúde and not animais; raça and saúde; racismo and 
doença; raça and anemia falciforme; negros and doença; etnia 
and vulnerabilidade; etnia and saúde; raça and riscos. Após se-
lecionar os resumos de acordo com a pertinência, os artigos 
foram lidos, os dados organizados em uma tabela e analisa-
dos a partir da identificação da concepção de raça e racismo 
e dos problemas de saúde/doença encontrados; buscou-se 
também as relações entre estas categorias e os problemas de 
saúde. Resultados e Discussão A partir dos resultados iniciais 
encontrados por meio da revisão de literatura, chegou a um 
número de 92 artigos, entre 2009-2016. Este corpo de artigos 
foi publicado majoritariamente em revistas da área de epide-
miologia, saúde pública/saúde coletiva, mas também em re-
vistas da área de sociologia.A noção de raça não é definida de 
forma explicita nos artigos. Os principais problemas de saúde 
abordados nos artigos são: morbi-mortalidade materna, gra-
videz, HIV/AIDS, homicídio e acesso desigual aos serviços de 
saúde. Observa-se que as relações que se estabelecem entre 
raça e saúde/doença são majoritariamente de associação a 
baixa renda, baixo nível de escolaridade e baixo acesso a bens 
materiais; ou de causalidade genética. Apenas 33 artigos tra-
tam o tema do racismo como determinante social da saúde, 
apesar desta compreensão orientar a PNSIPN. Estes dados 
sugerem que a omissão da noção de raça na maioria dos arti-
gos retratam a predominância do senso-comum neste tema. 
Ainda demonstra subordinação da raça/racismo às condições 
de renda, subsidiado por uma compreensão positivista da 
realidade. Conclusões/Considerações Finais Apesar da imple-
mentação da Política Nacional de Saúde Integral da População 
Negra, com o intuito de garantir a assistência e os direitos da 
população negra, ainda existem lacunas quanto à qualidade 
da abordagem das relações entre raça, racismo, saúde/doen-
ça nos artigos científicos brasileiros.Percebe-se também que 
embora haja um movimento de estudos voltados a este gru-
po, a relação entre as publicações e a incorporação deste co-
nhecimento em ações na esfera da saúde é incipiente, tendo 
em vista que a população negra continua em vulnerabilidade 
social quando comparada aos brancos. É fundamental que as 
três esferas governamentais compreendam a necessidade do 
acompanhamento das produções científicas acerca da saúde 
da população negra, para que possam qualificar e fortalecer a 
implementação de políticas de saúde para a população negra, 
tornando esta ponto de apoio no combate ao racismo institu-
cional que afeta de forma drástica a própria produção deste 
conhecimento. Referências BASTOS, João Luiz; FAERSTEIN, 
Eduardo. Conceptual and methodological aspects of relations 
between discrimination and health in epidemiological studies. 
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro , v. 28, n. 1, p. 177-183, Jan. 
2012 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?scrip-
t=sci_arttext&pid=S0102=311-2012000100019X&lng=en&nrm-
iso>. access on 10 Feb. 2017. http://dx.doi.org/10.1590/S0102- 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica 
e Participativa. Política Nacional de Saúde integral da popu-
lação negra: uma política para o SUS. Brasília, 2009.Disponí-
velem:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/
prt0992_13_05_2009.html.Acesso em: 02/02/2017 WILLIAMS, 
DR; NAOMI P. Racismo e Saúde: um corpus crescente de evi-

dência internacional. Sociologias, Porto Alegre, ano 17, n 40, 
set/dez 2015, p. 124-174.
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15150 O MODELO DE FINANCIAMENTO E DE 
CUIDADO NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM HOSPITAL 
FILANTRÓPICO DE MUNICÍPIO DE MÉDIO PORTE

Introdução Há muito se discute um novo padrão de finan-
ciamento hospitalar, não mais baseado na produção, mas 
numa lógica orçamentária que atenda à demanda pactuada 
de acordo com a necessidade locorregional, por meio de uma 
pactuação físico-financeira que, ao mesmo tempo, incorpore 
mecanismos de avaliação qualitativa da atenção hospitalar, 
reunindo os modelos da clínica ampliada e da gestão da clíni-
ca. A transição para um modelo de remuneração sustentável 
ainda está em construção, sendo que, enquanto o segmen-
to filantrópico luta por melhor remuneração pelo sistema 
público, gestores afirmam que os incentivos contratuais e 
tributários, bem como o emprego de recursos públicos para 
investimentos, seriam suficientes para a manutenção das ins-
tituições filantrópicas, desde que houvesse boa gestão. Como 
o modelo de remuneração e a integralidade assistencial estão 
diretamente associados, pois estabelecem os vínculos das 
contratações institucionais, pretende-se partir de um estudo 
de caso baseado na Santa Casa de Marília para mensurar a real 
remuneração pública e sustentabilidade econômico-financeira 
dos hospitais filantrópicos e estudar como o modelo de re-
muneração pode afetar o modelo de atenção. Objetivos Ob-
jetivo geral Analisar como o modelo de remuneração impacta 
na sustentabilidade econômico-financeira e na integralidade 
do cuidado na assistência médico-hospitalar na Santa Casa 
de Marília. Objetivos específicos 1 Analisar a série histórica de 
onze anos da remuneração pelo sistema público e privado na 
Santa Casa de Marília e a composição das despesas no mes-
mo período; 2 Avaliar a relação entre modelo de remuneração 
e modelo de assistência. Metodologia Trata-se de estudo de 
caso de natureza exploratória com abordagem quantitativa 
baseada em análise de dados em fontes primárias e secundá-
rias. A escolha da Santa Casa de Misericórdia de Marília para o 
presente estudo de caso justifica-se pelo fato de ser um hospi-
tal filantrópico, de relevância regional, com gestão profissio-
nalizada, referência em assistência e gestão. As informações 
foram obtidas de fontes primárias como balanços, relatórios 
de atividades e convênios mantidos pela Santa Casa de Marília. 
Também foram extraídas informações de fontes secundárias, 
principalmente do Departamento de Informática do SUS – DA-
TASUS e do Fundo Nacional de Saúde – FNS. Os dados foram 
organizados e apresentados contemplando série histórica de 
onze anos. A autora buscou uma análise interpretativa dos da-
dos, procurando romper o antagonismo das representações 
objetivas e subjetivas, entendendo que “A sensibilidade é um 
atributo necessário e desejável em todos os tipos de pesquisa 
social” (SERAPIONI, 2000, p.192). Resultados e Discussão Os 
hospitais filantrópicos não ocuparam protagonismo na propo-
sição de políticas públicas em sua área de atuação e o siste-
ma público não consolidou um modelo de atenção hospitalar, 
sendo que a ferramenta em curso tem sido a da governança 
clínica, com alguns elementos da clínica ampliada. Quanto ao 

bre ESF, integralidade e modelos assistenciais, debates priva-
tização da saúde, visitas técnicas e entrevistas com usuários, 
profissionais e gestores das referidas unidades de saúde, dis-
cussão de textos sobre o SUS, atividades em grupo, culminan-
do com um Seminário Final apresentado por três grupos de 
trabalho, que têm abordado questões-problema, tais como 
privatização da saúde / organizações sociais de saúde, am-
biência, carência de médicos e demais profissionais de saúde, 
referência e contrarreferência e, por fim são apontadas pro-
postas de solução articuladas à temática-chave. Resultados e 
Discussão Confirma-se uma vez mais, a importância de uma es-
cola como a EPSJV, que tem em seu projeto político-pedagógi-
co a formação humana e a educação politécnica (SANTIAGO, 
2010). Avalia-se ainda que, os conteúdos curriculares tanto do 
1º, quanto do 2º Ano estão sendo satisfatoriamente assimila-
dos e contribuem significativamente para a identificação e so-
lução das questões-problema elencadas, gerando projetos de 
intervenção coerentes e factíveis. Conclusões/Considerações 
Finais A experiência pedagógica aqui relatada contribui sensi-
velmente para a superação da lógica gerencialista que torna a 
gestão uma “doença social” (GAULEJAC, 2007). A autonomia 
reflexiva e de intervenção dos educandos é estimulada, numa 
proposta contra-hegemônica (ABRAHÃO, 2005). Defende-se 
que as escolas de educação profissional no campo da gestão 
em saúde formulem propostas formativas semelhantes de in-
tervenção. É necessário cada vez mais reafirmar a necessida-
de de aperfeiçoamento contínuo do SUS como política públi-
ca de saúde universal e não de cotas (VIEGAS & PENNA, 2013), 
bem como da ESF enquanto reorganizadora do sistema de 
saúde no Brasil. Referências ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚ-
DE JOAQUIM VENÂNCIO. Projeto Político-Pedagógico. Rio de 
Janeiro: EPSJV, 2005. GAULEJAC, Vincent de. Gestão como 
doença social: ideologia, poder gerencialista e fragmentação 
social (Tradução Ivo Storniolo). Aparecida / São Paulo: Ideias 
e Letras, 2007. SANTIAGO, G. E. Formar pra que? Análise da 
proposta de politecnia e suas relações com a formação dos 
trabalhadores de Nível Médio que atuam no campo da Gestão 
do SUS. Dissertação de Mestrado Profissional (Mestrado Pro-
fissional em Educação Profissional em Saúde). Rio de Janeiro: 
EPSJV-FIOCRUZ, 2010. VIEGAS, Selma Maria Fonseca & PEN-
NA, Cláudia Maria de Mattos. O SUS é universal, mas vivemos 
de cotas. Ciência e Saúde Coletiva: 18 (1): 181-190, 2013.

Marcello de; Gilberto Estrela Santiago; Antonio Marinho;

14919 RETROCESSOS À VISTA: MUDANÇAS 
ESTRUTURANTES NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO 
EIXO EDUCAÇÃO

Introdução O Sistema Único de Saúde, resultado relevante do 
movimento pela Reforma Sanitária Brasileira (RBS) adota a 
perspectiva de estruturação de um sistema universal, equâni-
me e integral para a qual a “ordenação da formação de recur-
sos humanos na área de saúde” é estratégica. O significativo 
avanço do Programa Mais Médicos (PMM) nesta direção corre 
risco de reconfigurações e retrocessos. Objetivos Objetiva-se, 
neste estudo, discutir mudanças estruturais na Lei 12.871/2013 
relativa ao PMM a partir do Projeto de Lei 5778/2016 que trata 
do eixo educação. Pretende-se também apresentar possíveis 
rebatimentos sociais da aprovação do Projeto de Lei. Meto-
dologia Utilizou-se revisão bibliográfica sobre a formação e 

constituição da profissão médica (DONNANGELO, 1976 e MA-
CHADO, 1997), os conceitos de trabalho (MARX, 2010), repro-
dução social (DONNANGELO, 1976) e hegemonia (GRAMSCI, 
2002). Realizou-se também de conteúdo da lei 12.871/2013 e 
do PL 5778/2016, bem como de documentos estruturantes do 
SUS. Resultados e Discussão O PMM revela a desmistificação 
da neutralidade da medicina, apontada por Donnangelo. No 
interior da postura contra hegemônica que representa PMM, 
o Eixo Educação propõe que o Estado seja responsável pela 
abertura de cursos de pós e graduação em medicina a partir 
da relevância e necessidade social. O PL 5778/2016 prevê uma 
Comissão Nacional de Residência Médica com forte presen-
ça de entidades médicas para ordenar a formação e criação 
de cursos na área retirando critérios de necessidade social e 
escassez de médicos. Ainda, o PL tira a obrigatoriedade do 
primeiro ano da Residência ser em Medicina Geral de Família 
e Comunidade e muda a meta de implantação das residências 
de 2018 para 2021. Conclusões/Considerações Finais O PL re-
duz a ação do Estado e produz um desmonte das conquistas 
do Eixo Educação. A categoria médica retornaria a regular a 
sua formação e trabalho, submetendo o SUS novamente a or-
ganização hegemônica da medicina e fadando o PMM a um 
futuro incerto, já que sua continuidade está condicionada a 
formação de mais médicos voltados para a saúde coletiva.

Mayse de Oliveira Andrade; Silvia de Oliveira Pereira; Antônio 
Eduardo Alves de Oliveira;

15079 CONTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
SOBRE SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA PARA A 
CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS VOLTADAS PARA A 
POPULAÇÃO NEGRA

Introdução A Política Nacional de Saúde Integral da População 
Negra, formalizada em 2009, registra uma nova concepção 
acerca das relações entre raça e saúde, definindo o racismo e 
as desigualdades raciais como determinantes sociais das con-
dições de vida e do processo saúde doença da população negra 
no Brasil. Esta concepção de que as relações raciais modelam 
em larga medida as características específicas de saúde, adoe-
cimento e morte desta população, precede não só as lutas po-
líticas das organizações do movimento negro, mas também as 
importantes contribuições científicas de pesquisadores ativis-
tas vinculados a estes movimentos. Assim, a própria Política 
inclui entre seus objetivos específicos “fomentar a realização 
de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população 
negra” e também “fomento à realização de estudos e pesqui-
sas sobre o acesso da referida população aos serviços e ações 
de saúde” como forma de promover a saúde integral da po-
pulação negra em suas diferentes dimensões. Objetivos Ana-
lisar a produção de artigos científicos brasileiros dos últimos 
8 anos acerca das relações entre raça, racismo, saúde, riscos, 
danos, vulnerabilidades, agravos e as propostas incorporadas 
à Política Nacional de Saúde da População Negra Metodologia 
Trata-se de uma revisão de literatura nacional. Para fins deste 
trabalho apresentaremos apenas resultados parciais.A bus-
ca foi realizada na base de dados Scielo, período 2009-2016, 
tendo como critério de inclusão resumo de artigos de revistas 
nacionais relacionados ao objetivo da pesquisa. Dentre o con-
junto de combinações de palavras chaves testadas para busca 
de artigos, chegou-se a maioria dos artigos com as seguintes 
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um quadro administrativo desmobilizado. O estudo também 
revela certa modernização à administração pública por meio 
da flexibilização no preenchimento de cargos de maior com-
plexidade e o arejamento da burocracia pública, por outro 
lado, ele reforça a cisão entre o corpo diretivo, capacitado e 
conhecedor da política, e a manutenção de servidores admi-
nistrativos, insatisfeitos e muitas vezes despreparados para a 
condução da política. Referências Evans, PB. Embedded au-
tonomy: states and industrial transformation. Princeton, NJ: 
Princeton University Press; 1995. Martins, HF. Burocracia e a 
revolução gerencial - a persistência da dicotomia entre polí-
tica e administração. Revista do Serviço Público. 1997;48 (1): 
42-73. Abrucio, FL. Trajetória recente da gestão pública bra-
sileira: um balanço crítico e a renovação da agenda de refor-
mas. Revista de Administração Pública. 2007;1 (edição come-
morativa): 67- Costa, LA. Insulamento burocrático, autonomia 
do Estado e inserção social: um estudo do Ministério da Saúde 
na coordenação nacional. Tese defendida na Faculdade de Fi-
losofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas 
Gerais. Doutorado de Sociologia. 2011. DiMaggio, PJ, Powell, 
WW. The iron cage revisited: institutional isomorphism and 
collective rationality in organizational fields. American Socio-
logical Review. 1983;48 (2): 147 -160.

Luciana Assis Costa; Daniete Fernandes Rocha;

15244 A SEGURIDADE SOCIAL BRASILEIRA E A 
PROTEÇÃO AOS IDOSOS: CAMINHOS E DESAFIOS PÓS-1988

Introdução O Brasil tem vivenciado desde a 2ª metade do sé-
culo um fenômeno denominado transição demográfica, que 
pode gerar muitas consequências e demandas dado o traço 
multifacetado e complexo que envolve a chegada da terceira 
idade e as especificidades do contexto brasileiro. A transfor-
mação no padrão de proteção social brasileiro representou a 
consolidação na Constituição das pressões de diversos movi-
mentos sociais (Escorel, 2008; Paim, 2008). Com ela introdu-
ziu-se o modelo da Seguridade Social que passou a estruturar 
a organização da proteção social em busca da universalização 
da cidadania. Tida como um dos principais avanços adotados 
pela Carta, a Seguridade reuniu os benefícios dos três pilares, 
Saúde, Assistência Social e Previdência Social. Contudo, como 
as áreas da Seguridade Social estão enfrentando os desafios 
advindos do processo de envelhecimento da população bra-
sileira? Para tal, faz-se necessário traçar a trajetória da Segu-
ridade Social pós-1988 e a proteção ofertada aos idosos. É 
imperioso compreender como as políticas sociais estão orga-
nizadas ante os desafios do aumento de idosos, colocando em 
perspectiva a necessidade do fortalecimento e (re) constru-
ção das ações existentes. Objetivos Objetivo geral: Analisar as 
políticas de Seguridade Social no Brasil pós 1988, na perspec-
tiva da proteção à população idosa. Objetivos específicos: a) 
Descrever a trajetória da Seguridade Social brasileira pós 1988 
no que concerne à proteção social aos idosos. b) Identificar 
as principais estratégias das políticas de Seguridade Social - 
Previdência, Assistência e Saúde - que influenciam a proteção 
social aos idosos c) Apontar os avanços, limites e desafios da 
proteção social aos idosos no Brasil. Metodologia Este traba-
lho busca trazer um panorama das políticas da Seguridade So-
cial no Brasil pós 1988, tendo como perspectiva a proteção so-

cial à população idosa. Investigar as políticas que integram o 
sistema tendo como marco inicial a ‘Constituição Cidadã’ tor-
na-se essencial para compreender de que forma os idosos têm 
sido contemplados pelo sistema de proteção social brasileiro, 
uma vez que a Carta representou uma mudança institucional 
na forma de lidar com as questões sociais, identificada pela 
expansão do aparato político e organizacional e abrangência 
das políticas (Lobato, 2009). Para desenvolver a pesquisa op-
tou-se em utilizar como referencial a literatura internacional e 
nacional sobre sistemas de proteção social e também o insti-
tucionalismo histórico. Quanto às estratégias metodológicas, 
utilizou-se diferentes técnicas: revisão bibliográfica; análise 
documental (com ênfase em leis, normas e documentos fede-
rais e análise de dados secundários. Resultados e Discussão A 
Constituição de 1988 também significou ganhos para o bem-
-estar desse grupo que se encontra cada vez mais numeroso 
no Brasil. Mas, e como as três áreas da Seguridade Social têm 
lidado com o aumento de longevos? A Previdência se constitui 
como essencial para os idosos, uma vez que o envelhecimento 
está associado ao alijamento do indivíduo do processo produ-
tivo. Porém, as dificuldades que ainda enfrenta para ampliar 
a cobertura previdenciária e tentativas de reformas previden-
ciárias de caráter discutível podem denotar desafios. É na área 
da Assistência Social que benefícios monetários e um conjun-
to de serviços socioassistenciais são oferecidos. Porém, a 
centralidade sociofamiliar das políticas; incipiência de ações 
voltadas aos idosos sem redes de apoio; e abrangência e cará-
ter dos benefícios representam limites, apesar dos avanços. A 
constituição garantiu ainda o direito universal à saúde através 
da criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, diante da 
crescente demanda dos idosos, o Estado tem se debruçado 
sobre a organização de ações que beneficiem esse grupo. 
Mas, é necessário mais investimento como a qualificação de 
profissionais e mudança do modelo de atenção ainda vigente. 
Conclusões/Considerações Finais A efetivação de políticas 
universais através da Seguridade Social também afeta os 
idosos visto que a adoção de algumas medidas por parte do 
Estado pode permitir a esse grupo um envelhecimento com 
maior qualidade. As três áreas da Seguridade Social têm 
desenvolvido ações que têm impactado no bem-estar dos 
idosos como benefícios contributivos (Previdência Social), 
benefício não contributivo (Assistência Social) e adoção de 
ações que mesmo de modo transversal afetam a pessoa 
idosa (Saúde). Porém, os desafios a essas ações persistem. 
Elementos ligados a questões como necessidade de incen-
tivos econômicos para a inclusão dos excluídos do sistema, 
(Previdência); fortalecimento da Atenção Básica para pre-
venção e não aprofundamento de agravos (Saúde) e reor-
denamento das ações visto que parte expressiva delas de-
pende das famílias e das redes comunitárias são alguns dos 
entraves que as áreas encontram quando pensa em oferta 
de ações e serviços a esse grupo populacional que cresce 
no Brasil. Referências ESCOREL, S. Conselhos de saúde: en-
tre a inovação e a reprodução da cultura política. Divulga-
ção em saúde para debate, Rio de Janeiro, n. 43, p. 23-28, 
jun. 2008. LOBATO, LVC. Dilemas da institucionalização de 
políticas sociais em vinte anos da Conandradestituição de 
1988. Ciência & Saúde Coletiva, vol.14, n.3, Rio de Janeiro, 
maio/junho 2009, pp.721-730. 2009. PAIM JS. Reforma Sani-

financiamento, o estudo de caso mostrou que a participação 
federal na Santa Casa de Marília caiu de 93% em 2009 para 78% 
em 2015. Na prática, o modelo de atenção acaba sendo direcio-
nado pelo modelo de remuneração. Em momentos de crise, os 
hospitais realizam cortes, reduzindo funcionários em prejuízo 
do atendimento. As subvenções têm sido importantes para 
o custeio e para a realização de investimentos na Santa Casa 
de Marília. Entretanto, não podem ser instituídas como fonte 
formal de financiamento do SUS. Por outro lado, o esforço de 
modernização da legislação para concessão e manutenção do 
CEBAS pode ser um importante reforço para as estratégias 
de rede e de desospitalização do próprio SUS. Neste caso, im-
portante não considerar esta política como fonte de receita 
tributária, impedindo-se que os interesses fiscais prevaleçam 
sobre aqueles da saúde. Conclusões/Considerações Finais Con-
siderando-se o impasse no modelo de remuneração para os 
hospitais filantrópicos, com desfinanciamento e endividamen-
to do setor, sugere-se que o modelo atual, de orçamentação 
mista, seja mantido, revendo-se o cálculo do componente fixo. 
Sugere-se que o componente fixo seja definido pelo modelo 
de atenção. Equipes mínimas de referência e matriciamento 
devem ser propostas, considerando-se o perfil e o porte do 
hospital. O custo orçamentado deveria cobrir este custo fixo, 
calculado por diária e, o valor da tabela passaria a remunerar 
os outros custos fixos e variáveis. Os incentivos deveriam esti-
mular o valor agregado por experiências exitosas, estimulando 
a autonomia do processo criativo dos trabalhadores da saúde. 
Os incentivos fiscais são essenciais para a sobrevivência do se-
tor, sendo importante que esse benefício fiscal seja também 
uma política norteadora do SUS e não uma política gerida pela 
receita federal. Referências CAMPOS, G. W. S.; AMARAL, M. A. 
A clínica ampliada e compartilhada, a gestão democrática e re-
des de atenção como referenciais teórico-operacionais para a 
reforma do hospital. Ciência e saúde coletiva, Rio de Janeiro, 
v. 12, n. 4, p. 849-858, jul./ago. 2007. CECILIO, L. C. O.; MERHY, 
E. E. A integralidade do cuidado como eixo da gestão hospita-
lar. In: PINHEIRO, R.; CAMARGO JÚNIOR, R. M. K. R. (Orgs.) 
Construção da Integralidade: cotidiano, saberes e práticas em 
saúde. Rio de Janeiro: UERJ-IMS-ABRASCO, 2003. p. 197-210. 
OCKÉ-REIS, C. O.; FUNCIA, F. R. Desmonte do SUS: mito ou ver-
dade? [2016?]. Disponível em: http://cebes.org.br/site/wp-con-
tent/uploads/2016/07/Ocke-_-Funcia.pdf. Acesso em: 09 set. 
2016. SOARES, A. O subfinanciamento da saúde no Brasil: uma 
política de Estado. 2014. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva). 
Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Cam-
pinas, Campinas, 2014.

Kátia Ferraz Santna; Edison Bueno;

15240 BUROCRACIA E GESTÃO PÚBLICA: UMA ANÁLISE 
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Introdução A atuação do setor público no Brasil tem sido uma 
questão debatida no meio acadêmico, sendo historicamente 
referenciada aos limites que enfrenta o Estado brasileiro no 
que diz respeito à sua capacidade tanto de sobrepor-se a in-
teresses particularistas quanto de oferecer os serviços neces-
sários as condições democráticas no país. Neste artigo tem-se 
a intenção de aprofundar esse debate, a partir das particula-
ridades da estrutura burocrática do MS. Considera-se, como 

marco principal da análise aqui proposta, a instituição do SUS, 
incorporado na Constituição Federal de 1988 e regulamenta-
do no início da década de 1990, cuja premissa básica é o di-
reito universal aos serviços públicos de saúde, que conferiu 
maior relevância ao MS a partir da atribuição da coordenação 
do sistema a esse órgão da administração direta. Ademais de 
apresentar uma discussão sobre uma área específica da admi-
nistração pública, a relevância do presente artigo ancora-se 
na análise das características do quadro de servidores de um 
Ministério associado a avanços sociais desde a implementa-
ção do SUS, sem minimizar os graves problemas enfrentados 
pelo sistema. Objetivos O objetivo do artigo é analisar a estru-
tura do quadro administrativo do MS, na perspectiva de sua 
composição, formas de recrutamento e estrutura de carreira, 
tendo por referência elementos da abordagem teórica da bu-
rocracia e os desdobramentos contemporâneos das teorias 
sobre gestão pública, em associação com aportes teóricos 
com ênfase na relação entre o estado e a sociedade. Meto-
dologia Trata-se de um estudo qualitativo descritivo trans-
versal que investigou o aparato estatal do MS no período de 
1990 a 2014. Os instrumentos de coleta de dados utilizados 
foram entrevistas semi-estruturadas dirigidas aos técnicos do 
MS e pesquisa documental. Ao total entrevistaram-se doze 
funcionários do MS, ocupantes de cargos técnicos e técnico-
-políticos, além de representantes do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde -CONASS, Conselho Nacional de Secre-
tarias Municipais de Saúde - CONASEMS e Conselho Nacional 
de Saúde - CNS. Todas as entrevistas foram transcritas para 
posteriormente serem analisadas. A análise teve como refe-
rência teórica a abordagem weberiana à luz do conceito de 
burocracia e o institucionalismo sociológico, associado a uma 
discussão ancorada nos modelos de gestão pública. Resulta-
dos e Discussão O estudo demonstra que a gestão da políti-
ca de saúde não negligencia os aspectos meritocráticos da 
burocracia, conforme estão consubstanciados na exigência 
do concurso público para preenchimento dos cargos no MS. 
Esse elemento típico do modelo burocrático passa a coexistir 
com inovações institucionais, como a criação de espaços de-
mocráticos de participação no âmbito executivo, no sentido 
de buscar a eficiência do estado por meio de maior permea-
bilidade da burocracia pública aos interesses societários, na 
linha defendida por Evans como a teia administrativa. Porém, 
não se avança nos mecanismos de coesão interna, como a 
modernização dos planos de carreira, nem na adoção de ino-
vações na gestão do ministério. O estudo revela uma variável 
societária, a ocupação de cargos de maior poder decisório por 
atores experientes na política de saúde e envolvidos com o 
movimento sanitarista preenche a lacuna deixada pela fragi-
lidade dos vínculos e a falta de um spirit di corpus do quadro 
administrativo. Conclusões/Considerações Finais A pesquisa 
revelou que a formulação e coordenação da política nacional 
de saúde, desde a criação do SUS, foram conduzidas por uma 
estrutura burocrática frágil apesar de a implementação do 
concurso público, a partir de 2005, ser indicativo de avanço 
institucional no sentido meritocrático. Todavia, a abertura de 
concursos dissociada de um maior investimento em profissio-
nalização e incentivos aos servidores de carreira, não atuou 
na redução da instabilidade organizacional do órgão, dada a 
alta rotatividade dos recém concursados e a permanência de 
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modelos de gestão têm se expressado a partir de um conjun-
to de situações relativas aos vínculos laborais que imprimem 
condições de desproteção social, de insegurança e de baixa 
remuneração para o trabalhador. Objetivos Analisar e articu-
lar, sob a ótica do fenômeno da flexibilização, as similaridades 
e as diferenças jurídico-legais e administrativas existentes en-
tre os diferentes modelos de gestão que têm se apresentado 
no cenário da saúde pública brasileira nos últimos vinte anos, 
quais sejam: OS, OSCIP, FEDP, EBSERH e OSC, e ressaltar suas 
implicações sobre a força de trabalho empregada em entida-
des público-privadas do setor saúde. Metodologia O presente 
estudo é de natureza qualitativa, descritiva e exploratória, ba-
seado em fontes documentais e amparado em revisão biblio-
gráfica. Foram analisados, especificamente, os instrumentos 
legais que dão base e sustentação aos distintos modelos de 
gestão no setor público de saúde, formulados e difundidos 
a partir da Reforma do Estado brasileiro, ocorrida na década 
de 90. A análise dos dados coletados seguiu a perspectiva da 
análise de conteúdo temática, obedecendo às seguintes eta-
pas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos re-
sultados. A integração argumentativa foi utilizada como mais 
um recurso que apoiou a análise dos dados e permitiu a inter-
secção do material empírico, do especulativo e do teórico. A 
partir do emparelhamento de dados foi possível esquadrinhar 
características, similaridades, especificidades e relações exis-
tentes nas distintas leis, decretos e instrumentos normativos 
dos diferentes modelos de gestão. Resultados e Discussão Os 
modelos de gestão estudados, não se submetem às regras do 
direito público para licitação de compras e contratos e para a 
realização de concurso público na contratação de trabalhado-
res, à exceção da FEDP e da EBSERH. Deve ser ressalvado que 
todos estão fora da regulação prevista pela Lei de Responsabi-
lidade Fiscal. Parte-se do entendimento de que essa Lei tem se 
mostrado, entre outros aspectos, enquanto um instrumento 
criado para engessar o poder público na contratação da força 
de trabalho o que vem justificando a contratação via modelos 
alternativos de gestão. Considera-se que as regras do direito 
público pressupõem o adequado funcionamento dos serviços 
prestados à população (DI PIETRO, 2015; VIOLIN, 2015). Porém 
quando “flexibilizadas” acarretam consequências relevantes, 
quais sejam: a realização de seleção de trabalhadores a partir 
de critérios próprios; a instabilidade laboral e consequente ro-
tatividade do trabalhador e a prática de definição de salários 
seguindo valores do mercado, entre outras. Esses aspectos, 
característicos do modus operandi dessas organizações, vêm 
facilitando a precarização da força de trabalho no setor saúde. 
Conclusões/Considerações Finais O que é estabelecido como 
regra inflexível para administração pública, tem assumido cada 
vez mais um caráter de exceção, quando se trata das proposi-
ções dos diferentes modelos jurídico-administrativos de ges-
tão no setor saúde. Nesses modelos, a organização da força 
de trabalho – sob o cenário da administração gerencial flexível 
– passa a conferir legalidade a um conjunto de práticas cor-
rentes na gestão do trabalho no setor público, antes restrito 
apenas ao setor privado. Desse modo, entende-se que o fenô-
meno da flexibilização – base gnosiológica e instrumental da 
precarização - ao penetrar na organização do trabalho, tem fa-
vorecido o enfraquecimento da luta e da organização sindical e 
fomentado o desenvolvimento de processos de trabalho frag-

mentados/desarticulados, inseguros e desvalorizados. Esses 
aspectos vêm intensificando a descontinuidade na prestação 
de ações de saúde e na qualidade da oferta de serviços, ao con-
tribuírem para a negação do papel do estado social e democrá-
tico. Referências ANTUNES, M. F.; MORAIS, R. Q. A mundiali-
zação do capital: para a crítica da economia no espaço-tempo 
transpolítico. Revista de Estudos Sociais, Cuiabá-MT, ano 11, v. 
2, n. 22, p.145-159, 2009. BOLTANSKI, L.; CHIAPELLO, E. O novo 
espírito do capitalismo. São Paulo: wmfmartinsfontes, 2009. 
DI PIETRO, M. S. Z. Parcerias na administração pública. 10 ed. 
São Paulo: Atlas, 2015. LAURELL, A. C. Rutas de privatización 
em salud. La Jornada. Opinião. Miércoles 5 de agosto de 2015. 
Disponível em:< http://www.jornada.unam.mx/2015/08/05/opi-
nion/a03a1cie>. Acesso em 28 ago.2016. THÉBAUD-MONY, A.; 
DRUCK, G. Terceirização: a erosão dos direitos dos trabalha-
dores na França e no Brasil. In: DRUCK, G.; FRANCO, T. (Org.). 
A perda da razão social do trabalho: terceirização e precariza-
ção. São Paulo: Boitempo, 2012. VIOLIN, T. C. Terceiro setor e 
as parcerias com a administração pública: uma análise crítica. 
3ed. Belo Horizonte: Fórum, 2015.
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15443 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COMO ESTRATÉGIA 
DE REDUÇÃO DE DANOS A PARTIR DO PROGRAMA PACTO 
PELA VIDA

Introdução O programa Pacto Pela Vida (PPV) faz parte po-
lítica pública de segurança, constituída de forma integrada 
e pactuada com a sociedade articulando o poder judiciário, 
ministério público, assembleia legislativa, municípios e União, 
cujo objetivo principal é a promoção da paz social. Prevê ações 
de prevenção social voltadas para a população vulnerável das 
áreas identificadas como críticas em termos de criminalidade 
e violência, de modo a reafirmar direitos e dar acesso a servi-
ços públicos indispensáveis. Na Bahia, o programa foi instituí-
do em 2011, relacionando atividades policiais a ações sociais 
às de prevenção social e voltadas para a redução de danos. 
Como exemplo dessas ações apresentamos a parceria entre 
as Secretarias de Saúde (SESAB) e de Segurança Pública (SSP) 
do Estado, as quais objetivam reafirmar direitos à populações 
vulneráveis a partir da educação profissional em saúde com a 
promoção e articulação junto a Escola de Formação Técnica 
em Saúde do SUS. Dessa proposta formulamos o questiona-
mento: como se deu a formulação da oferta do curso de habi-
litação técnica em enfermagem por uma EFTS-SUS a partir da 
política de redução de danos do Programa Pacto pela Vida? 
Objetivos Descrever a formulação da oferta do curso de ha-
bilitação técnica em enfermagem por uma ET-SUS a partir da 
política de redução de danos do Programa Pacto pela Vida. 
Metodologia Este trabalho é parte integrante da tese intitu-
lada: “Movimento ensino-aprendizagem no curso técnico de 
enfermagem: educando(a)s em contexto de vulnerabilidade 
social”. Trata de uma pesquisa de natureza qualitativa do tipo 
estudo de caso. As fontes de coleta de informações foram 
documentos e entrevistas com gestora e coordenação pe-
dagógica da Escola Técnica do SUS. A coleta de informações 
ocorreu no período entre setembro e dezembro de 2015, após 
autorização do Comitê de Ética em Pesquisa. As entrevistas 

tária Brasileira: contribuição para a compreensão e crítica. 
Salvador: Edufba; Rio de Janeiro: Fiocruz; 2008.
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15287 CAMINHOS E CONTRADIÇÕES DAS POLÍTICAS DE 
SAÚDE NO BRASIL (1990-2016)

Introdução O Brasil é um país populoso, extenso, economica-
mente relevante e extremamente desigual. A reforma sanitá-
ria dos anos 1980, no contexto da redemocratização, partiu 
da crítica às características prévias do sistema de saúde para 
construir uma proposta abrangente, incorporada à Constitui-
ção de 1988 (CF88). Os direitos assegurados pela Constituição 
e o processo de construção do Sistema Único de Saúde (SUS) 
propiciaram avanços nas décadas subsequentes em termos 
de descentralização político-administrativa, participação so-
cial, mudanças no modelo de atenção, expansão do acesso a 
serviços públicos e melhoria de indicadores de saúde. Porém, 
nas décadas seguintes a política de saúde sofreu influência 
de distintos condicionantes e de projetos em disputa, cuja 
interação explica as contradições observadas no período de 
implantação do SUS. Problemas críticos do sistema de saúde 
não foram equacionados e tendem a se exacerbar no contex-
to adverso do país a partir de 2016, de instabilidade econô-
mica, ameaças à democracia e adoção de políticas neolibe-
rais. O trabalho analisa a trajetória da política de saúde nas 
últimas décadas, considerando os seus diferentes momentos, 
condicionantes e contradições. Objetivos O objetivo geral do 
estudo foi analisar 26 anos de trajetória da política de saúde 
no Brasil sob regime democrático – de 1990 a maio de 2016-
, visando compreender se a condução da política expressou 
transformações na atuação do Estado necessárias à consoli-
dação de um sistema de saúde público e universal. Os objeti-
vos específicos foram: caracterizar os diferentes momentos 
da política, identificar continuidades e mudanças, explorar as 
contradições e os condicionantes da política de saúde. Meto-
dologia O referencial utilizado para caracterizar a trajetória 
da política se ancorou na literatura sobre análise de políticas 
públicas (Buse, Mays e Walt, 2002) e na abordagem do ins-
titucionalismo histórico (Skocpol, 1995). Realizou-se uma pe-
riodização da política considerando elementos do contexto, 
processo político e conteúdo da política. Para o balanço do 
conjunto do período, assumiu-se que a saúde expressa contra-
dições estruturais inerentes à política social no sistema capita-
lista (Offe e Lenhardt, 1984) e que as políticas são condiciona-
das por um processo complexo e interrelacionado de limites 
e pressões (Williams, 1979). As estratégias metodológicas en-
volveram análise bibliográfica, documental, de dados secun-
dários e análise de mais de 40 entrevistas semiestruturadas 
com atores que participaram da política nacional de saúde no 
período, incluindo ministros, secretários e técnicos federais, 
entre outros, constantes no acervo do grupo de pesquisa. 
Resultados e Discussão Caracterizaram-se cinco momentos 
na trajetória da política de saúde: o início do SUS em tempos 
turbulentos (1990-1992); o SUS em tempos de crise finan-
ceira e descentralização (1993-1994); a saúde entre agendas 
conflitantes (1995-2002); a saúde em segundo plano na (re)
orientação da política social (2003-2010); a saúde sob novos 
riscos em tempos difíceis (2011-2016). A condução da política 

de saúde apresentou continuidades e mudanças no contexto, 
processo e conteúdo da política. Em que pesem diferenças na 
agenda social dos governos, nenhum deles priorizou a con-
solidação de um sistema de saúde universal, o que implicaria 
rupturas com arranjos econômicos e conflitos distributivos. 
Identificaram-se três grupos de condicionantes da política: 
histórico-estruturais, institucionais, político-conjunturais. O 
balanço da política evidenciou ainda numerosas contradições, 
destacando-se três âmbitos estratégicos: a inserção da saú-
de no modelo de desenvolvimento e na Seguridade Social, o 
financiamento e as relações público-privadas. Em todo o pe-
ríodo, não se enfrentaram obstáculos estruturais nesses âm-
bitos, nem se conformou uma coalizão de poder ampla, em 
defesa da agenda universalista. Conclusões/Considerações 
Finais O marco constitucional, os arranjos institucionais e a 
luta setorial favoreceram a expansão de serviços públicos, re-
sultados sanitários positivos e a base de apoio ao SUS. Porém, 
o caráter das relações Estado e mercado na saúde - em que o 
primeiro fomenta o segundo, público e privado se imbricam, 
e o conflito distributivo é camuflado -, constitui a contradição 
central da política de saúde e o principal óbice à consolidação 
de um sistema público universal e igualitário no Brasil. Assim, 
destaca-se a coexistência de um sistema público de saúde de 
dimensões expressivas com mercados privados dinâmicos 
que disputam os recursos do Estado e famílias e reiteram as 
desigualdades em saúde. Diante do legado histórico-estrutu-
ral, da persistência de fragilidades institucionais e do fortaleci-
mento de ideias neoliberais, em um momento de instabilidade 
econômica e de ameaças à democracia, há riscos de graves 
retrocessos nas conquistas alcançadas na área social e na saú-
de desde a Constituição de 1988. Referências BUSE K, MAYS 
N, WALT G.. Making Health Policy. Berkshire: MacGraw Hill 
Education; 2012. OFFE C, LENHARDT G. Social policy and the 
theory of the state. In: OFFE C. Contradictions of the Welfare 
State. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press; 1984. SKO-
CPOL T. Why I am a Historical Institutionalist. Polity 1995; XX-
VIII: 103-106. WILLIAMS R. Marxismo e literatura. Rio Janeiro: 
Zahar; 1979.
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15421 ASPECTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS DOS 
MODELOS DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA SOB A ÓTICA 
DO FENÔMENO DA FLEXIBILIZAÇÃO

Introdução A Reforma do Estado de cunho gerencial imple-
mentada no Brasil desde 1994, viabilizou distintos modelos de 
gestão para a organização e execução da prestação de servi-
ços estatais na área da saúde, com a expansão de entidades 
privadas fomentadas pela transferência do Fundo Público. Es-
sas entidades, de caráter jurídico privado, autodenominadas 
sem fins lucrativos e que prestam serviços públicos, têm faci-
litado uma constante e paulatina privatização dos serviços de 
saúde (LAURELL, 2015) e vêm sendo consideradas, pelos di-
versos governos, como alternativas para assegurar a flexibili-
zação das regulamentações impostas à administração pública 
(THÉBAUD-MONY; DRUCK, 2012). Em decorrência, têm possi-
bilitado a precarização da força de trabalho (ANTUNES, 2008; 
BOLTANSKI E CHIAPELO, 2009). Nesse sentido, os diversos 
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cos e troca de poderes locais interferindo na descontinuidade 
das ações. Esse tipo de cultura interfere nos interesses indi-
viduais e coletivos, gerando desmobilização e afastamento 
de atores estratégicos para manutenção de iniciativas e pro-
moção de inovações na gestão local. Conclusões/Considera-
ções Finais O estudo da intersetorialidade em Sairé, enquanto 
município da RPMS apresenta evidencias de efetividade em 
ações locais de promoção da saúde. Essas evidências de inter-
setorialidade que vem se fortalecendo, pressupõem a prática 
de atuação em rede, que tem potencializado saberes, inova-
ções e capacidades de cunho individual e coletivo, promoven-
do a continuidade das ações e o empoderamento dos atores 
locais, mesmo com restrições dos contextos políticos e eco-
nômicos da região. A intersetorialidade como forma de unir 
setores e incentivar protagonismos locais tem sido buscada 
no campo da promoção da saúde. Faz-se necessária a constru-
ção de agendas de pesquisas que favoreçam aportes teóricos 
para que a ação intersetorial não se torne apenas tentativa na 
gestão pública e possa se constituir em uma práxis de gover-
no (AKERMAN et al, 2014). Iniciativas como a da RPMS e em 
especial a do município de Sairé, precisam de visibilidade tan-
to na produção acadêmica como na formulação de políticas 
públicas. Referências AKERMAN, Marco et al . Intersetoriali-
dade? IntersetorialidadeS!. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janei-
ro , v. 19, n. 11, p. 4291-4300, Nov. 2014 FRANCO DE SÁ, et al. La 
construction du reseau de villes en sante de Pernambouc au 
Bresil : un exemple de mise a l’echelle. Global Health Promo-
tion, v. 18, p. 98-101, 2011. FREIRE, MSM et al. Mapeando ini-
ciativas territoriais saudáveis, suas características e evidências 
de efetividade. Ciência & Saúde Coletiva, 21(6):1757-1766, 2016 
LATOUR, B. Reagregando o social: uma introdução à teoria do 
ator-rede. Salvador: EDUFBA-Edusc, 2012. McQUEEN D.V et al. 
Intersectoral governance for health in all policies. WHO, 2012 
MENDES, R, et al. Intersetorialidade: Reflexões e práticas. IN. 
Promoção da Saúde e Gestão Local. Org. Fernandez J.C. A. 
Mendes R. São Paulo: Aderaldo & Rothschild. Cepedoc, 2007. 
YIN, R K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Trad. Da-
niel Grassi. 2ª ed Porto Alegre: Bookman, 2001
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15528 A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DA 
PRIMEIRA INFÂNCIA NO BRASIL: O PROGRAMA ÚNICO DE 
ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA

Introdução Esse trabalho é um recorte de uma pesquisa de 
doutorado do Programa de Políticas Públicas e Formação Hu-
mana da UERJ que estudou as práticas e dispositivos que, a 
partir do conceito de primeira infância (PI), constituem a go-
vernamentalidade biopolítica atual. Foram mapeados, a partir 
de fontes históricas e documentos legais, os modos como o 
conceito de PI foi estabelecido e as estratégias de sua utili-
zação no governo das pessoas. A elaboração operacional da 
política pública para a PI no Brasil, em 2011, foi um dos anali-
sadores. O documento “Construindo um Programa Único de 
Atenção Integral à Primeira Infância” (PUAIPI) foi uma das 
fontes de pesquisa. Embora somente tenha sido disponibili-
zado virtualmente pela Secretaria de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República (SAE/PR), estando acessível de 

2011 até 2015, suas propostas e paradigmas continuam sendo 
importantes referenciais de debates sobre a política pública 
intersetorial para a PI, motivo pelo qual se manteve a análi-
se. O processo de discussão do PUAIPI foi um dos caminhos 
de mobilização que contribuiu para a instituição de uma nova 
categoria etária, que redundou na elaboração do Marco Legal 
da Primeira Infância. Objetivos Problematizar a múltipla con-
junção dos cenários: biopolítico, de determinações de risco e 
de prevenção na configuração dos planos de operacionaliza-
ção de uma política pública voltada para a primeira infância 
no Brasil. Metodologia O mapeamento de documentos que 
formaram o PUAIPI, com análise genealógica, baseada na 
teoria foucaultiana (FOUCAULT, 2008) foi o caminho esco-
lhido. Embora fosse uma proposta ligada à Presidência da 
República, não foram disponibilizados referenciais bibliográ-
ficos, o que redundou na análise de artigos de autores liga-
dos à SAE/PR que estudavam a PI. O PUAIPI definia a PI até 3 
anos de idade e objetivava à atenção integral às crianças para 
seu desenvolvimento. Ele se baseava no consenso que unia 
a necessidade de diminuição das desigualdades sociais, com 
as evidências científicas neurobiológicas, médico-sanitárias e 
econômicas de que, quanto mais precoce fosse a intervenção, 
melhores seriam os resultados futuros. Devido à diversidade 
dessa população, uma política intersetorial foi considerada 
essencial. Nesse recorte foram analisados os modos como a 
atenção foi planejada através: das Unidades Básicas de Saúde, 
dos Centros de Referência de Assistência Social e das Creches 
(BRASIL, 2011). Resultados e Discussão A circunscrição etária 
das intervenções do PUAIPI foi o resultado do embasamento 
neurocientífico que evidencia a primazia biológica dos circui-
tos neuronais do cérebro, fator que implica na imposição das 
práticas de aperfeiçoamento individual nos primeiros mil dias 
de vida da criança, quando são consideradas mais eficientes. A 
prioridade biológica do desenvolvimento cognitivo, associada 
aos riscos de penúria singular e coletiva, que ameaçam o de-
senvolvimento individual, coletivo e da nação, constituíram a 
preferência das intervenções sociais, da saúde e educacionais 
do Programa para os mais vulneráveis. Como consequência, 
a creche se tornou o dispositivo de eleição para garantir o 
futuro do aprimoramento seguro do desenvolvimento infan-
til, principalmente dos mais pobres e, deste modo, manter a 
constituição dos aparelhos produtivos nacionais. De acordo 
ainda com os planos operacionais do PUAIPI, as Unidades 
Básicas de Saúde e os Centros de Referência de Assistência 
Social deviam se incumbir especialmente da regulação das 
ações familiares de cuidado infantil, através da instituição e 
aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual da crian-
ça. Conclusões/Considerações Finais Os achados da pesquisa 
demonstram uma conjuntura de expectativas que produzem 
a imagem da primeira infância como símbolo do espaço de 
ingerências: social, biológico, econômico e político – concep-
ção que tenta garantir um “futuro mais que perfeito” para o 
nosso modo de viver. O planejamento da operacionalização 
do PUAIPI como práticas gerencialistas objetivava aumentar a 
qualidade do desempenham individual e garantir acréscimos 
de produtividades no futuro, intervindo em populações ditas 
mais vulneráveis. Na contemporaneidade, tais mecanismos 
distinguem a infância na centralidade de uma forma de racio-
nalidade denominada por Foucault como governamentalida-

foram gravadas e transcritas na íntegra, sendo submetidas 
à análise temática de conteúdo de Bardin, somadas à inter-
pretação dos documentos como editais de seleção pública 
e ata de reunião. Resultados e Discussão A formulação da 
oferta do curso de habilitação técnica em enfermagem por 
uma ET-SUS a partir da política de redução de danos do pro-
grama PPV deu-se inicialmente com reuniões entre a equipe 
responsável pelo programa na SSP do Estado da Bahia e os 
agentes de segurança que integravam as Bases Comunitárias 
de Segurança (BCS), dos bairros selecionados pelos índices 
elevados de criminalidade e redução de renda. Na oportuni-
dade foram discutidas medidas com o intuito de aproximar o 
policiamento comunitário e moradores, bem como alterna-
tivas que pudessem gerar melhorias na auto-estima e renda 
da comunidade adscrita. Somou-se à discussão o Secretário 
da Saúde do Estado da Bahia (SESAB), que indicou a Esco-
la de Formação Técnica em Saúde como possível parceira 
na oferta de cursos profissionalizantes na área de Saúde. 
Houve reuniões entre as partes citadas, somada à diretora 
e coordenação pedagógica da EFTS-SUS/Bahia e represen-
tantes da comunidade local como padre, líder comunitário 
e moradores que manifestaram interesse na oferta dos cur-
sos de auxiliar de saúde bucal e de técnico em enfermagem. 
Conclusões/Considerações Finais A formulação da oferta de 
cursos profissionalizantes da área da saúde, por uma Escola 
Técnica do SUS se deu de forma intersetorial, com o envolvi-
mento de integrantes das secretarias de segurança pública, 
saúde e comunidade. Essa ação, voltada à educação/forma-
ção profissional somou-se as ações de redução de danos 
previstas no programa PPV, tendo a educação e profissio-
nalização como uma das ações do Estado sensíveis às polí-
ticas sociais e o desenvolvimento local. Foi relatado como 
facilidade para a concepção do curso a integração entre as 
secretarias do Estado e principalmente a escuta sensível e 
ativa aos interesses e necessidades da comunidade onde 
se localizava das BCS. Em cada edição, houve a oferta de 50 
vagas por curso técnico, gratuitamente, sob a responsabili-
dade dos profissionais da EFTS, com a referência didática-pe-
dagógica o currículo integrado e a problematização situada 
a partir de aprendizagens significativas. Referências BAHIA. 
Secretaria de Segurança Pública do Estado. Pacto pela Vida: 
um compromisso de todos pela segurança. Disponível em: 
<http://www.pactopelavida.ba.gov.br/base-comunitaria-de-
seguranca/2014>. Acesso em: 15 out. 2016. BRANDÃO, Ailton 
Araújo. Curso Internacional de Multiplicador de Polícia Co-
munitária: Sistema Koban. Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania – Pronasci. 3. ed. Brasília, DF: Minis-
tério da Justiça/SENASP/PMESP, 2009. BARDIN, Laurence. 
Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. STAKE, 
Robert. The Case study method in social inquiry. Educational 
Researcher, v.7, n.2, p.5-8, 1978. VIGNOLI, Jorge Rodríguez. 
Vulnerabilidade sociodemográfica: antigos e novos riscos 
para a América Latina e o Caribe. In: CUNHA, J. M. P. (org.) 
Novas Metrópoles Paulistas: população, vulnerabilidade e 
segregação. Campinas: NEPO/UNICAMP, 2006.
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15463 SAIRÉ: INTERSETORIALIDADE COMO ALICERCE 
NA CONSTRUÇÃO DE MUNICÍPIO SAUDÁVEL

Introdução A intersetorialidade é amplamente discutida no 
campo da saúde pública como estratégia de promoção de 
equidade no enfrentamento dos determinantes sociais da 
saúde (AKERMAN et al, 2014); (MACQUEEN,2012). Este estu-
do compreende a intersetorialidade como um processo arti-
culado e integrado na formulação e implantação de políticas 
públicas (MENDES et al, 2007), enquanto diretriz e pilar da 
Politica Nacional de Promoção da Saúde (PNPS, 2006,2014) 
e da estratégia de Municípios Saudáveis e um dos princípios 
doutrinários e organizativos do SUS. A Rede Pernambucana 
de Municípios Saudáveis (RPMS), criada em 2006, abrange 
vinte e quatro municípios do Estado. Considerada uma iniciati-
va inovadora, estimula ações de promoção da saúde com base 
na intersetorialidade e na participação social, por meio de 
uma metodologia própria denominada Método Bambu, que 
incentiva as potencialidades locais e o empoderamento indi-
vidual e coletivo (FRANCO DE SÁ et al, 2011). No Agreste Per-
nambucano, o município de Sairé, vem se destacando entre os 
municípios participantes da Rede, na formulação de politicas 
públicas saudáveis pautadas na intersetorialidade (FREIRE et 
al, 2016). Objetivos Analisar a intersetorialidade no município 
de Sairé, enquanto membro da Rede Pernambucana de Mu-
nicípios Saudáveis; Caracterizar os processos de colaboração 
entre os atores individuais, institucionais, governamentais, 
envolvidos em iniciativas locais, suas motivações e interesses. 
Metodologia Trata-se de um estudo de caso (Yin, 2001) cuja 
unidade de análise comtemplou os processos de gestão inter-
setorial no município de Sairé. A pesquisa de abordagem qua-
litativa, norteada pela Teoria Ator Rede (Latour, 2012), utilizou 
na coleta de dados as estratégias de análise documental, de 
observação sistemática, de entrevista semiestruturada com 
informantes – chave e de construção de uma linha do tempo 
das ações, com registro dos eventos críticos, dos atores, dos 
atuantes e das mudanças significativas no curso da iniciativa. 
No processo de análise temática foram contempladas desde 
a concepção do plano de intervenção, os processos de plane-
jamento, de implantação, até o acompanhamento das ações. 
A análise também incluiu as interfaces existentes entre con-
textos, permitindo produzir um cronograma de evolução das 
parcerias estabelecidas e ações desenvolvidas. Para a siste-
matização e análise dos dados foi utilizado o software NVivo 
10 para Windows. Resultados e Discussão As evidências de in-
tersetorialidade, aparecem nos três níveis de atuação – Micro 
– Meso e Macro, e nas estratégias para que a ação aconteça: 
colaboração interinstitucional; atuação em Rede; esforço da 
gestão em colocar em prática valores e princípios de muni-
cípios saudáveis e promoção da saúde. Empenho da gestão 
desde o inicio da iniciativa, em colocar em prática os valores 
e princípios de municípios saudáveis, em que a intersetoriali-
dade é estratégia participativa para a continuidade das ações. 
Fatores positivos: o envolvimento da gestão nas capacitações 
e na troca de experiências de boas práticas em promoção da 
saúde e de municípios saudáveis com os pares da rede, de ou-
tras regiões e países, a permanência de atores-chave, o moni-
toramento sistemático da academia, a rotinização das ações, 
a inter-relação pesquisa-formação-prática. As controvérsias/ 
dificuldades encontradas são referentes aos contextos políti-
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e estudos revelam a ocorrência de danos para a saúde dos 
agentes de combate às endemias (ACE)2. É necessário um mo-
nitoramento rigoroso das condições de trabalho e da saúde 
dos trabalhadores considerando que intoxicações ocupacio-
nais agudas ou crônicas podem ocorrer por exposição única 
a uma dose elevada ou exposições repetidas a baixas doses, 
independente do uso de Equipamentos de Proteção Indivi-
dual (EPI)3,4. Em geral, não existe controle, fiscalização ou 
cumprimento adequado das normas legais prescritas para a 
atividade, a questão é negligenciada pelas estruturas de admi-
nistrativa local, pela instância de Gestão e educação em saú-
de e pelo mistério do Trabalho, ente fiscalizador5. Objetivos 
Analisar o trabalho prescrito e o trabalho real dos Agentes de 
Combate às Endemias (ACE) frente a utilização de produtos 
químicos formulados à base de ingredientes ativos de agrotó-
xico, nas ações de controle vetorial do Aedes aegypti em Re-
cife. Descrever o trabalho real e o trabalho prescrito dos ACE 
nas atividades de controle vetorial do Aedes aegypti; Eviden-
ciar as nocividades para a saúde percebidas pelos trabalhado-
res. Metodologia Estudo de caso qualitativo, com aplicação 
do método de Análise Coletiva do Trabalho (ACT)6. O estudo 
envolveu 12 Agentes de Combate às Endemias da Secretaria 
de Saúde do Recife, voluntários, de ambos os sexos, que ma-
nipularam nos 05 últimos anos inseticidas formulados à base 
de ingredientes ativos de agrotóxicos. Foram realizados 02 
encontros na sede do Sindicato da categoria com um pesqui-
sador moderador e dois convidados, com cerca de 90 minutos 
cada. As conversas foram gravadas com a anuência dos traba-
lhadores, e se desenvolveram a partir da pergunta condutora 
“o que você faz no seu trabalho?”. As perguntas foram res-
pondidas o mais exaustivamente possível, buscando suscitar 
a construção do conhecimento sobre a relação do trabalha-
dor com o seu trabalho, especificamente no controle químico 
vetorial. Foram levantadas as demandas que incidem sobre os 
agentes, as formas como eles se organizam para atendê-las, 
os componentes envolvidos em sua rotina e aspectos organi-
zacionais. Resultados e Discussão Os resultados apontam que 
os ACEs são expostos a produtos químicos do grupo dos orga-
nofosforados, carbamatos e piretróides. A exposição ocorre 
nas operações de preparo da calda, aplicação, manutenção/
limpeza do aplicador costal, no armazenamento e transpor-
te dessas substâncias e pelo contato com equipamentos de 
proteção individual (EPI) contaminados. Sobre a qualificação 
para o manuseio de produtos químicos, não há uma política de 
educação permanente para proteção da saúde. Os EPI prescri-
tos não são entregues completos, adequados e dentro do pra-
zo de validade, tampouco os agentes recebem treinamento 
para seu uso. O armazenamento e transporte dos produtos 
não obedece as normatizações vigentes. Não há controle pe-
riódico da saúde, e a estrutura administrativa instituída não 
está organizada para atender as previsões legais para o ma-
nuseio de substâncias tóxicas. As queixas de saúde dos traba-
lhadores podem estar relacionadas com a exposição aos agro-
tóxicos utilizados. A discrepância entre o trabalho prescrito e 
a realidade laboral evidenciou-se nas condições de trabalho, 
que apresenta diversas situações de risco negligenciadas pelo 
nível de saúde local. Conclusões/Considerações Finais A situa-
ção da saúde dos trabalhadores de modo geral é precarizada 
pelas más condições de trabalho, redução e descumprimen-

to dos direitos trabalhistas, alteração nas proteções sociais, 
perdas salariais, desemprego, fragilidade dos vínculos de tra-
balho e um descaso que se traduz na falta de requisitos neces-
sários para a realização de um trabalho digno para o trabalha-
dor servidor público. Num campo permeado de nocividades, 
a busca do trabalhador por soluções quase sempre confronta 
com outros interesses imediatistas, que não aqueles indispen-
sáveis à garantia da dignidade e da vida no trabalho. Referên-
cias 1. Gurgel IGD. Repercussão dos agrotóxicos na saúde dos 
Agentes de Saúde Pública em Pernambuco. 1998. 2. Fundação 
Nacional de Saúde. (Brasil). Controle de vetores - procedimen-
to de segurança. 1 ed. Brasília: Assessoria de Comunicação e 
Educaçnao em Saúde - Ascom/Pre/FUNASA; 2001. 3. Friedrich 
K. Desafios para a avaliação toxicológica de agrotóxicos no 
Brasil: desregulação endócrina e imunotoxicidade. Vigilância 
Sanitária em Debate. 2013;1(2):2–15. 4. Motta Veiga M, José 
de Castro Moura Duarte F, Antonio Meirelles L, Garrigou A, 
Baldi I. A contaminação por agrotóxicos e os Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs). 2007;32(116):57–68. 5. Chagas 
AMDR, Salim CA, Servo LMS. Saúde e Segurança no Trabalho 
no brasil: Aspectos institucionais, sistemas de informação e 
indicadores. 1 ed. Brasília-BR: IPEA; 2011. 6. Ferreira LL. Análise 
Coletiva do trabalho: quer ver? escuta. 2015.

Clenio Azevedo Guedes; Aline do Monte Gurgel; Idê Gomes 
Dantas Gurgel; Lia Giraldo da Silva Augusto;

15852 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR: UM POLÍTICA SOCIAL DE PROMOÇÃO DA 
SAÚDE

Introdução A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é uma 
importante estratégia de promoção da saúde e Segurança Ali-
mentar e Nutricional (SAN)¹. É considerada uma ferramenta 
de grande potencial para a prevenção e controle dos proble-
mas relacionados à alimentação e das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT)1. A presença da EAN no contexto do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), prevista 
pela lei nº 11.947/2009, fomenta e favorece a promoção de 
uma alimentação saudável e adequada no ambiente escolar. 
Cabe ao nutricionista planejar e realizar ações de EAN no am-
biente escolar, envolvendo os diversos atores sociais2. Ainda 
são escassas as reflexões sobre o arcabouço teórico, meto-
dológico e operacional da EAN prevista nas políticas públicas 
no Brasil, seja na literatura acadêmica ou em documentos 
institucionais. As práticas de EAN ainda parecem estar volta-
das para a transmissão de informação, centradas no modelo 
biomédico tradicional, de forma autoritária e centralizadas 
nos aspectos biológicos da alimentação1,2,3. Dessa forma, é 
importante conhecer as ações de EAN no ambiente escolar 
para fomentar novos caminhos para o programa e contribuir 
com seu papel de promotor da saúde. Objetivos Conhecer no 
âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 
as ações de educação alimentar e nutricional desenvolvidas 
em municípios brasileiros como estratégia de promoção da 
saúde no ambiente escolar. Metodologia Este estudo é parte 
de um projeto matriz, de abordagem quali-quantitativa, intitu-
lado “Avaliação das ações de educação alimentar e nutricio-
nal em municípios brasileiros”. Os sujeitos da pesquisa foram 
os nutricionistas da alimentação escolar e na ausência deste, 

de liberal (FOUCAULT, 2008). Tal modo de operar constitui o 
sujeito liberal através de técnicas como: correção, exclusão, 
normalização, disciplina, terapêutica e aprimoramento (LEM-
KE, 2011). Referências BRASIL. Construindo um Programa 
Único de Atenção Integral à Primeira Infância. Brasília, 2011. 
Disponível em: <http://www.sae.gov.br/primeirainfancia/Pro-
gramaUnicoDeAtencaoIntegra-PrimeiraInfancia.pdf>. Acesso 
em: 12 jun. 2012. FOUCAULT, M.. Microfísica do Poder. São 
Paulo: Graal, 2008. LEMKE, T. Biopolitics: An Advanced Intro-
duction. New York: New York University Press, 2011.
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15742 REGULAÇÃO DE AGROTÓXICOS E A 
VULNERABILIZAÇÃO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 
COMO ESTRATÉGIA DE MERCADO

Introdução Nos últimos anos o Brasil vem se estabelecendo 
como um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mun-
do1. Devido a importância do mercado brasileiro de agrotó-
xicos, as empresas têm buscado prolongar ao máximo a vida 
de seus ingredientes ativos, explorando as vulnerabilidades 
dos procedimentos administrativos, as lacunas técnico-cien-
tíficas e a permeabilidade política dos órgãos de regulação, 
utilizando artifícios para desqualificação técnica, pressões po-
líticas, manipulação da opinião pública e recursos ao judiciá-
rio, para protelar ou impedir procedimentos administrativos 
que possam culminar com a proibição da comercialização de 
produtos2. No Brasil, as legislações recentemente publicadas, 
ao flexibilizarem a função regulatória do estado, tendem a 
desproteger a população dos efeitos nocivos inerentes aos 
agrotóxicos, principalmente àqueles segmentos de maior 
vulnerabilidade como trabalhadores e moradores de áreas 
rurais3. Recentemente, a autorização tripartite de uso de 
agrotóxicos no país vem sendo exercida unilateralmente em 
determinados casos, sem as exigências de apresentação de 
potenciais danos à saúde e de impactos ao ambiente, repre-
sentando risco para a saúde pública. Objetivos Analisar a au-
torização do uso ingrediente ativo benzoato de emamectina 
para o controle de pragas em situação de emergência fitos-
sanitária. Metodologia Foi realizado um estudo documental 
baseado na autorização em caráter emergencial temporário 
para importação de produtos agrotóxicos que tenham com 
ingrediente ativo o benzoato de emamectina concedida pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
mediante a Instrução Normativa n. 13, de 03 de abril de 2013, 
e pela Portaria n. 1.109, de 07 de novembro de 2013. A apre-
ciação dos diplomas legais referentes a esta autorização foi 
sucedida pela análise da atuação do Ministério Público do 
Estado de Goiás, órgão independente e autônomo do es-
tado que atua na defesa da ordem jurídica e na fiscalização 
do cumprimento da lei no Brasil. Resultados e Discussão A 
infestação das lavouras de soja, milho e algodão pela lagar-
ta Helicoverpa armigera levou à publicação da Portaria n. 42/ 
2013, com o objetivo de implementar ações emergenciais 
para contenção da espécie indesejada. A edição do Decreto 
n. 8.133/2013, nos termos da Lei 12.873/2013, autorizou a im-
portação e concessão da autorização emergencial temporária 
de produção, distribuição, comercialização e uso de produtos 
não autorizados para enfrentamento da situação. Todavia, a 

autorização emergencial temporária não pode ser concedida 
a produtos agrotóxicos e afins que apresentem efeitos terato-
gênicos, carcinogênicos ou mutagênicos. No caso do benzoa-
to de emamectina, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) indeferiu o pleito para registro de produto técnico à 
base deste composto devido ao seu elevado potencial neuro-
tóxico e o evidenciamento de teratogênese. Em desrespeito 
aos procedimentos previstos na Lei 7.802/1989 e no Decreto 
4.074/2002, e sem avaliação dos riscos para o ambiente, o uso 
do benzoato de emamectina foi autorizado no Brasil devido 
ao seu menor custo em comparação a outros com a mesma 
finalidade, evidenciando a sobreposição de interesses econô-
micos aos da saúde. Conclusões/Considerações Finais Mesmo 
diante das investidas contra as agências reguladoras, da ten-
tativa da desconstrução dos trabalhos científicos evidencian-
do efeitos negativos para a saúde e do desmonte do sistema 
tripartite para autorização do uso de agrotóxicos no país, o 
exemplo emblemático da atuação do Ministério Público re-
velou a existência de alternativas possíveis diante da atuação 
engajada dos órgãos de defesa da ordem jurídica. Adicional-
mente, o uso de agrotóxicos não pode ser considerado o úni-
co modo existente para impedir a proliferação de pragas em 
razão de outras medidas que devem preceder o uso de bio-
cidas. Finalmente, o presente trabalho contribui para a cons-
trução de um novo modelo de desenvolvimento, do estado e 
da sociedade, priorizando a priorização da proteção da saú-
de e adoção de medidas precaucionárias frente à expansão 
de commodities agrícolas dependentes do uso de insumos 
químicos, assegurando a saúde enquanto um direito de cida-
dania. Referências 1. Carneiro FF, Augusto LGS, Rigotto RM, 
Friedrich K, Búrigo AC. Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os 
impactos dos agrotóxicos na saúde [Internet]. 1st ed. Rio de 
Janeiro: Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular; 
2015 [cited 2016 Aug 20]. Available from: http://www.abras-
co.org.br/dossieagrotoxicos/wp-content/uploads/2013/10/
DossieAbrasco_2015_web.pdf 2. Michaels D. Doubt is Their 
Product : How Industry’s Assault on Science Threatens Your 
Health [Internet]. 1st ed. New York: Oxford University Press; 
2008 [cited 2014 Feb 22]. Available from: http://books.google.
com/books?id=J0P3IdSYO_MC&pgis=1 3. Porto MF de S. Com-
plexidade, processos de vulnerabilização e justiça ambiental: 
Um ensaio de epistemologia política. Rev. Crit. Cienc. Sociais. 
2011;93(93):31–58.
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15792 ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS 
AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS EXPOSTOS A 
INGREDIENTES ATIVOS DE AGROTÓXICOS NAS AÇÕES DE 
SAÚDE PÚBLICA

Introdução A expansão das arboviroses e o uso intensivo de 
inseticidas químicos a base de ingredientes ativos de agrotó-
xicos tem levado à exposição servidores da saúde que execu-
tam as ações de controle químico vetorial e tem representado 
um risco para a saúde humana, em especial a dos trabalha-
dores expostos rotineiramente em sua atividade laboral1. O 
Ministério da Saúde reconhece que o uso de agrotóxicos em 
saúde pública apresenta uma série de desvantagens e riscos 
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trativa”, com recuo de 59,7% na atividade “Pessoal e Encargos 
Sociais”, voltado para pagamento de servidores estatutários. 
Os demais programas orçamentários, que incluem Assistên-
cia Farmacêutica, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sani-
tária, apoio à Atenção Básica dentre outros, representaram 
redução de 14,3% nas despesas. Por outro lado, observou-se 
elevação de 97,5% dos gastos com o programa “Assistência 
Hospitalar e Ambulatorial”, e de 112,3% dos gastos com “As-
sistência Pré-Hospitalar”. Na assistência hospitalar, a variação 
percentual revela um crescimento na oferta de leitos de in-
ternação estaduais de 6.1%, enquanto que o incremento de 
gastos foi de 97,5%. Em relação aos leitos complementares, 
houve ampliação mais expressiva (25,7%). No que tange à as-
sistência pré-hospitalar, o aumento médio do número de UPA 
foi de 16%, enquanto que o incremento de gastos na operacio-
nalização das UPA foi de 172%. Em 2015, todas as UPAs esta-
duais eram geridas por OS. Em 2012, os gastos com OS eram 
9,8% do total de despesas da SES-RJ, saltando para 53,21% em 
2015. Conclusões/Considerações Finais Os dados evidenciam a 
elevação dos gastos da SES-RJ com a Assistência Pré-Hospita-
lar e Hospitalar, em detrimento das demais despesas, após a 
implementação do modelo de gestão por OS. A elevação dos 
gastos com assistência hospitalar e pré-hospitalar pela SES-RJ 
não resultou na expansão da oferta desses serviços na mesma 
proporção, o que pode ser interpretado enquanto uma indica-
ção de baixa eficiência e economicidade do modelo de gestão 
por OS, preconizado pela reforma gerencial, de cunho neoli-
beral. O incremento nas despesas vem comprometendo o or-
çamento da Saúde, revelando a insustentabilidade econômica 
do modelo de gestão por OS, no caso do Estado do Rio de 
Janeiro, com tendência a exigir cada vez mais recursos finan-
ceiros ao seu custeio e/ou redução da oferta de serviços do 
SUS, especialmente em cenário de crise fiscal do Estado. As 
características da implementação do modelo das OS, no caso 
estudado, impõem riscos e limites ao avanço do SUS no Rio 
de Janeiro. Referências 1. Faleiros V de P. A reforma do Estado 
no período FHC e as propostas do Governo Lula. In: Rocha D, 
Bernardo M, organizadores. A era FHC e o Governo Lula: tran-
sição? Brasília: INESC; 2004. p. 33–66. 2. Almeida CM. Reforma 
do Estado e reforma de sistemas de saúde: experiências in-
ternacionais e tendências de mudança. Ciênc Saúde Coletiva 
[Internet]. 1999. 3. Carneiro Junior N; Elias PE. A reforma do 
Estado no Brasil: as organizações sociais de saúde. RAP Rio de 
Janeiro 37(2):201-26, Mar./Abr. 2003 4. Costa e Silva V; Barbosa 
PR; Hortale VA. Parcerias na saúde: as Organizações Sociais 
como limites e possibilidades na gerência da Estratégia Saúde 
da Família, Ciência & Saúde Coletiva, 21(5):1365-1376, 2016
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15899 REDE DE PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS E 
HUMANIDADES FRENTE A EPIDEMIA DE ZIKA NO BRASIL

Introdução Durante a recente epidemia de Zika no Brasil, o 
vírus foi relacionado com malformações cerebrais graves em 
crianças recém-nascidas. A descoberta da ligação entre defi-
ciências no nascimento e o Zika levou a Organização Mundial 
de Saúde a declarar “emergência de saúde pública de preo-
cupação internacional”. Autoridades de saúde pública estão 
atualmente tentando dar respostas eficazes para uma crise 

que ainda é dominada por altos níveis de incertezas. Cien-
tistas, gestores, profissionais de saúde, movimentos sociais, 
entre outros, estão envolvidos em tentar produzir respostas 
num cenário de grandes incertezas. Este fato desencadeou 
um número crescente de pesquisas, entre elas, pesquisado-
res do campo da saúde coletiva, em especial, das ciências 
sociais e humanidades se organizaram para contribuir com 
uma perspectiva crítica e ampliada deste grave problema de 
saúde pública. Neste sentido, a FIOCRUZ mobilizou uma rede 
de pesquisadores nacionais e internacionais, para analisar às 
dimensões sociais da Epidemia de ZIKV no Brasil e suas reper-
cussões para o Sistema Único de Saúde, denominada Rede de 
Pesquisa em Ciências Sociais e Humanidades frente à Epide-
mia de Zika no Brasil (Rede ZIKA-CS) Objetivos - Estabelecer 
agenda e programa integrado de pesquisa e ensino orienta-
dos pelas ciências sociais para em face à crise sanitária e suas 
implicações de médio e longo prazo; - Constituição de acervo 
histórico, bibliográfico e multimídia da epidemia de Zika; - For-
necer subsídios para a construção de políticas que respondam 
à diversidade e iniquidades sociais do território nacional; - Pro-
duzir estratégias de pesquisa e ensino articuladas com mo-
vimentos sociais, comunidade científica e gestores do SUS. 
Metodologia A perspectiva metodológica da Rede ZIKA-CS é 
organizada a partir dos seguintes eixos: (1) Produção Cientí-
fica, Mídia e Controvérsias Públicas Relacionadas com a Epi-
demia de Zika; (2) Impacto econômico do Zika vírus no Brasil: 
uma análise a partir da perspectiva do usuário; (3) Mobilização 
Social frente à Emergência Sanitária no Brasil: a contribuição 
da Fiocruz; (4) A Resposta do Sistema de Saúde Brasileiro à 
Epidemia de Zika; (5) Promoção da saúde no contexto da epi-
demia de zika: atores e cenários nos processos de tomada de 
decisão; (6) História do Presente da Epidemia de Zika no Bra-
sil; (7) Gênero, direito sexuais e reprodutivos e Zika; (8) O Pa-
pel dos Organismos internacionais frente à ameaça global do 
ZIKV. Resultados e Discussão A rede de pesquisa atualmente 
reúne mais de 50 pesquisadores de 10 unidades da FIOCRUZ, 
3 universidades nacionais e 4 universidades européias. Até o 
momento, a Rede ZIKA-CS envolve 14 projetos de pesquisa, 
e possui financiamento de instituições de apoio à pesquisa 
nacionais e internacionais. A organização da rede possibilitou 
enfatizar as dimensões históricas, políticas, econômicas e so-
ciais, num esforço metodológico e interdisciplinar de descre-
ver a epidemia não apenas a partir dos seus referentes bio-
lógicos e epidemiológicos. Conclusões/Considerações Finais 
Epidemias como a de Zika, Dengue, Chikungunya, Dengue e 
mais recentemente de febre amarela demandam o olhar crí-
tico e interdisciplinar característico da Saúde Coletiva, em 
especial as ciências sociais, visando o planejamento de ações 
e serviços de saúde que respondam as necessidades sociais 
dos sujeitos e grupos afetados em seus territórios e em sua 
diversidade. Este nos parece um desafio político e epistemo-
lógico que vai além das atuais práticas de vigilância sobre o 
problema. O trabalho enfatiza ainda, a necessidades de forta-
lecimento do SUS, do papel do Estado na proteção social de 
sua população e das políticas de ciência e tecnologia para fa-
zer frente às desafios sanitários que o Brasil apresenta como 
o atual drama da epidemia do ZIKV. Referências Barreto, Mau-
ricio et al. ”Successes and Failures In the Control of Infectious 
Diseases in Brazil: Social and Environmental Context, Policies, 

o(a) gestor(a) do PNAE. A amostra foi composta por 441 mu-
nicípios, selecionados de forma aleatória e proporcional por 
macrorregiões brasileiras. Os dados do presente resumo fo-
ram coletados em duas etapas, sendo a 1ª etapa por meio de 
entrevistas telefônicas, utilizando um questionário estrutura-
do e padronizado; e a 2ª etapa, entrevistas presenciais com 
um roteiro semiestruturado e gravador de voz. Os resultados 
descritivos foram analisados no software Data Analysis and 
Statistical Software (Stata), e as informações qualitativas 
a luz da Teoria das Representações Sociais de Moscovi, por 
meio do Discurso do Sujeito Coletivo. A principal variável de 
interesse foram as ações de EAN realizadas. Resultados e Dis-
cussão Na 1ª etapa, 36 municípios (8,2%) eram da região Nor-
te, 132 (29,9%) do Nordeste, 132 (29,9%) da região Sudeste, 103 
(23,4%) do Sul e 38 (8,6%) municípios da região Centro-Oeste. 
Na 2ª etapa, participaram 57 municípios. Da amostra, 372 mu-
nicípios (84,3%) afirmaram que são realizadas ações de EAN 
nas escolas e creches, sendo as palestras a metodologia mais 
informada, porém ainda sendo lembradas as atividades lúdi-
cas, oficinas de arte culinária, hortas escolares e elaboração 
de murais. A EAN está inserida no projeto político pedagógico 
em 169 (45,4%) municípios. O uso da palestra como principal 
estratégia representa, na maioria das vezes, uma metodolo-
gia vertical e tradicional, sem dialogicidade e que pressupõe 
uma visão estratificada das relações sociais, culturais, econô-
micas e psicológicas na qual o indivíduo está inserido, prevale-
cendo o enfoque puramente biológico da alimentação1,3,4,5. 
Para uma EAN reflexiva e emancipatória na escola, deve-se 
considerar: a autonomia; os registros sensoriais ligados a co-
mida que envolve linguagem, emoção e memória; e por fim os 
atributos do autocuidado, do convívio e da sociabilidade de 
valores sobre o “comer bem” 6. Conclusões/Considerações 
Finais A maioria dos municípios brasileiros pesquisados realiza 
ações de EAN no âmbito do PNAE. Espera-se que a promoção 
de uma alimentação saudável e adequada considere a legiti-
mação de significados e saberes dos sujeitos, incorporando 
nas ações de EAN o lúdico ao processo de aprendizagem, o 
que favorece a reflexão, o pensamento, a socialização, a ini-
ciativa, e promoção da saúde no espaço escolar. Os dados 
aqui apresentados poderão contribuir para o PNAE no senti-
do de buscar melhores alternativas e subsídios à sua gestão, 
com vistas ao avanço dessas práticas. Além disso, eles servem 
como um alerta para o nutricionista transversalizar sua atua-
ção, com a utilização de novas estratégias que favoreçam a 
participação, análise crítica e capacidade criativa; e sua arti-
culação com os diferentes atores sociais nas ações de EAN. 
Referências 1. MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome. Marco de referência de educação alimentar 
e nutricional para as políticas públicas. Brasília, DF: MDS, 2012. 
68p. 2. Brasil. Ministério da Educação. Lei nº 11.947, de 16 de 
junho de 2009. Brasília, 2009 3. Santos LAS. O fazer educação 
alimentar e nutricional: algumas contribuições para reflexão. 
Cienc Saúde Colet. 2012;17(2):435-462 4. Stolarski MC, Castro 
D. Caminhos da alimentação escolar no Brasil: análise de uma 
política pública no período de 2003-2004. Rev. Paranaense De-
senvolv. 2007; 113:31-58 5. Barbosa NVS, Machado NMV, Soa-
res MCV, Pinto ARR. Alimentação na escola e autonomia – de-
safios e possibilidades. Cienc Saúde Colet. 2013; 18(5): 937- 945 
6. DIEZ-GARCIA, R. W. Mudanças Alimentares: Implicações 

práticas, teóricas e metodológicas. In: DIEZ-GARCIA, R. W.; 
CERVATO- Mancuso, A. M. Mudanças Alimentares e educação 
nutricional. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2011.
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15857 A IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PELA 
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO, 
2012 A 2015.

Introdução Inspirado nas reformas gerencialistas no contex-
to internacional de ascensão do neoliberalismo, o Brasil rea-
lizou sua reforma do aparelho do Estado, a partir da década 
de 1990, num cenário de constrangimentos financeiros(1,2), 
preconizando a separação entre financiamento e provisão de 
serviços públicos(2). Na saúde, criaram-se as condições para 
adoção de um novo modelo de gestão para o setor: as Organi-
zações Sociais (OS), no bojo da estratégia de descentralização 
e desconcentração dos serviços considerados não exclusivos 
do Estado(3). A regulamentação do modelo das OS ocorreu 
tanto no plano federal como tem sido objeto de legislações 
nos estados e municípios brasileiros, com variados mecanis-
mos de governança e arcabouços jurídico-legais(4). Em 2011, 
o Estado do Rio de Janeiro aprovou lei de qualificação de OS 
para a gestão dos serviços ligados à Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), com inicio da transição da 
gestão dos hospitais e das Unidades de Pronto Atendimento 
(UPA), em 2012. No contexto da política de saúde no estado, 
indaga-se sobre a forma de implementação do modelo, de-
senvolvida sob a justificativa de mais eficiência nos gastos e 
na oferta dos serviços. Objetivos O estudo teve como objetivo 
central analisar o processo de implementação do modelo das 
Organizações Sociais pela SES-RJ, entre 2012 e 2015, discutin-
do os seus resultados a partir das relações entre a evolução 
dos gastos com assistência pré-hospitalar e hospitalar pelo ór-
gão, e a evolução da oferta dos serviços públicos estaduais de 
saúde no período. Buscou-se, ainda, identificar o peso do mo-
delo OS no orçamento estadual da saúde, em comparação às 
demais despesas realizadas nos anos em análise Metodologia 
Trata-se de estudo ancorado na literatura sobre os processos 
de reforma dos sistemas de saúde, e em análises sobre as polí-
ticas públicas de saúde. O foco é o orçamento público setorial, 
entendido como instrumento no qual se expressam as priori-
dades governamentais na alocação dos recursos públicos e os 
resultados das decisões. As estratégias metodológicas incluí-
ram revisão da literatura e uso de dados secundários. Foram 
levantados os valores, composição e variações percentuais 
das despesas liquidadas pelo Fundo Estadual de Saúde do 
Rio de Janeiro, para programas orçamentários selecionados, 
entre 2012 e 2015. Extraiu-se, ainda, o número de leitos hospi-
talares de internação e complementares; e o número de UPA 
para a assistência pré-hospitalar, o que permitiu correlacionar 
e comparar as variações percentuais dos gastos e da oferta 
estadual de serviços de saúde. Em caráter complementar, fo-
ram analisados documentos referentes à implementação do 
modelo OS no Estado do Rio de Janeiro. Resultados e Discus-
são No período de 2012 a 2015, houve decréscimo de quase 
65% dos gastos no programa orçamentário “Gestão Adminis-
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Básicas Municipais, 2013. OPAS. Inovando o papel da Atenção 
Primária nas redes de Atenção à Saúde: resultados do labora-
tório de inovação em quatro capitais brasileiras. Organização 
Pan-Americana da Saúde, 2011.137 p.- il. SCHEFFER, M.; BAH-
IA, L. A saúde nos programas de governo dos candidatos a 
Presidente da República do Brasil nas eleições de 2014 - notas 
preliminares para o debate. Cebes. SILVA, V.C. Terceiro setor 
e parcerias na saúde: as Organizações Sociais como possibi-
lidades e limites na gerência da Estratégia Saúde da Família. 
Vanessa Costa e Silva. 150 f.- il. Tese (Doutorado) – ENSP, Rio 
de Janeiro, 2014.
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13530 AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DA SAÚDE: UMA 
MODALIDADE DE APROPRIAÇÃO DO FUNDO PÚBLICO 
DIRIGIDA AO FOMENTO DO MERCADO DA GESTÃO E DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Introdução As Organizações Sociais da Saúde (OSS) mate-
rializam a tendência crescente de transferência da gestão e 
da prestação de serviços, apresentando-se como uma das 
apropriação do Fundo Público. Essas entidades começam 
a surgir no Brasil na esteira das possibilidades abertas para 
a gestão pública após a Reforma do Estado desencadeada 
nos anos 1994/1995. Portanto, são consideradas enquanto 
um dos padrões de apresentação do denominado “terceiro 
setor” e emergem como nova modalidade voltada à função 
social de prestação e gestão de serviços de saúde vinculadas 
ao modelo das parcerias público-privadas. A pesquisa preten-
deu explorar o caráter sempre referido de que essas entida-
des não teriam finalidade lucrativa. Para tanto, considerou 
as evidências empíricas que apontam justamente em senti-
do contrário, isto é, essas entidades viriam se expandindo e 
consolidando no mercado de prestação de serviços de saúde 
via estratégias próprias de organizações privadas lucrativas. 
E apesar de duas décadas de existência, suas configurações, 
relações com setores da economia, assim como, suas articu-
lações com novas tendências do mercado da saúde ainda são 
pouco estudadas. Objetivos Analisar o fenômeno da conso-
lidação das OSS no Brasil, no período de 2009-2014, levando 
em consideração a utilização do Fundo Público, a expansão e 
a concentração geográfica dessas entidades e o baixo grau 
de publicização das informações respeitante a essas ques-
tões. Metodologia Trata-se de um estudo descritivo e explo-
ratório, fundamentado em fontes documentais e em dados 
secundários de domínio público. Foram definidos três crité-
rios de inclusão para selecionar os estados a serem investiga-
dos: os seis estados da federação com maior rede assistencial 
de saúde(1) ; os seis estados com maior PIB -Produto Interno 
Bruto (2) e entre eles os que publicizaram os contratos de 
gestão e termos aditivos. Desses, foram selecionados os es-
tados de São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ(3,4) que possuíam 
trinta e nove OSS com contratos de gestão vigentes com as 
Secretariais de Saúde. Na sequencia, foram investigadas as 
10 maiores, segundo recursos financeiros captados. Essa in-
vestigação é parte da pesquisa financiada pelo Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, número 
405077/2013-0: “Complexo Econômico Industrial da Saúde 

(CEIS), inovação e dinâmica capitalista: desafios estruturais 
para a construção do Sistema Universal de Saúde no Brasil”. 
Resultados e Discussão Foram identificadas as dez maiores 
OSS: Associação Paulista para o Desenvolvimento da Me-
dicina; Serviço Social da Construção Civil do Estado de São 
Paulo; Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico 
Social; Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo; 
Fundação Faculdade de Medicina; Associação Beneficente de 
Assistência Social e Hospitalar-Pró-Saúde; Lar São Francisco 
da Providência de Deus; Hospital Maternidade Santa Tere-
zinha; Associação Congregação Santa Catarina; Fundação 
ABC. Essas entidades captaram, nos estados de São Paulo e 
Rio de Janeiro, um montante de R$ 22.967.358.628,14 (vinte 
dois bilhões novecentos e sessenta e sete milhões e trezen-
tos e cinquenta e oito mil e seiscentos e vinte e oito reais e 
quartorze centavos). Expandiram-se para 17 estados (2) com 
forte concentração regional. Foi notável a insuficiente publi-
cização de informações imprescindíveis à regulação pública 
das OSS, conforme previsto pela legislação. Ademais, OSS 
como a SPDM e a Pró-Saúde (filantrópicas sem fins lucrati-
vos) despontam entre as 1000 maiores empresas do país en-
tre diversos setores produtivos, nos anos 2012, 2013 e 2014 
(5) . Conclusões/Considerações Finais Em um sistema público 
de saúde como o SUS, no qual há um déficit de investimento 
quase incomensurável e cuja sobrevivência técnica e política 
permanece altamente dependente do setor privado, dá-se 
que as trocas mercantis estão imbricadas em todas as rela-
ções mantidas entre seus componentes público e privado. 
No caso das organizações privadas ditas de interesse público 
- nesse caso, as OSS - carecem de expressivas e permanen-
tes transferências do Fundo Público para seu financiamento, 
consolidação e expansão. O fato dessas entidades figurarem 
no ranking das maiores empresas do país e a possibilidade 
de aplicação dos excedentes monetários na dinâmica da fi-
nanceirização dos capitais, somente poderia ser explicado 
entendendo-se as OSS enquanto forma política ancorada na 
dinâmica de expansão do mercado da saúde e na acumulação 
decorrente desse processo, cenário esse agravado pela difí-
cil transparência e controle público. Referências 1. Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa de Assistência 
Médico-Sanitária 2009.http://www.ibge.gov.br/estadosat/
temas.php?sigla=sp&tema=servicossaude2009< 2.Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. Perfil dos Estados Bra-
sileiros. Pesquisa de Informações Básicas Estaduais 2013. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2014. ftp://ftp.ibge.gov.br/Perfil_Esta-
dos/2013/estadic 2013.pdf 3.Secretaria de Saúde, Governo 
do Estado do Rio de Janeiro. Informações em Saúde do RJ, 
Organizações Sociais da Saúde. http://www.informacaoem-
saude.rj.gov.br/organizacoes-sociais-de-saude/contratos-de-
gestao.html (2016). 4.Secretaria de Saúde, Governo do Esta-
do de São Paulo. Organizações Sociais da Saúde qualificadas. 
http://www.transparencia.sp.gov.br (2016). 5.Valor Econômi-
co. Ranking nacional das maiores empresas do setor de ser-
viços médicos 015.http://www.valor.com.br/valor1000/2015/
ranking1000maiores/Serviços_Médicos (2015).
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2. GESTÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE

13152 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) E 
TERCEIRIZAÇÃO: UM ESTUDO SOBRE AS CAPITAIS 
BRASILEIRAS COM BASE EM INDICADORES

Introdução A criação do SUS no Brasil se deu na contramão 
das reformas veiculadas pelas agências multilaterais, que pre-
tendiam reduzir o tamanho do Estado, em críticas à ineficiên-
cia da provisão pública de serviços. Em 1995, no governo FHC, 
os ideais da Nova Administração Pública (ORMOND; LÖFLER, 
1999 apud COSTA, 2010) ganharam institucionalidade com o 
Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado. Implemen-
tação de Organizações Sociais (OS) - “organizações públicas 
não-estatais” -em contratos com o Estado para prestação 
de serviços, garantiria melhor qualidade com menores gas-
tos (BRASIL, 1997). A expansão das OS foi acelerada (1.215 
dos 5.751 municípios) (IBGE, 2013); e expressiva em capitais 
como São Paulo e Rio de Janeiro. Por outro lado, capitais 
como Curitiba, Florianópolis e Belo Horizonte, mantiveram a 
gestão pela Administração Direta e foram mencionadas pelo 
Ministério da Saúde como exitosas em construção de forte 
rede de APS (OPAS, 2011). Diversos autores (Scheffer e Bahia, 
2014; PAIM, 2009, apud SILVA, 2014) apontam a escassez de 
informações sobre os modelos experimentados no Brasil e 
ausência de avaliações sobre vantagens e inconvenientes das 
diversas formas de gestão. Objetivos Caracterizar as capitais 
brasileiras e seu modelo de gestão e prestação dos serviços 
em APS. Comparar o desempenho entre as capitais no que 
tange aos indicadores selecionados. Analisar a evolução dos 
indicadores de desempenho da APS nas capitais brasileiras, 
com e sem terceirização. Metodologia Estudo exploratório 
e descritivo com base em dados secundários de acesso livre 
e irrestrito –indicadores de caracterização das cidades e de 
seu desempenho; pesquisa em sítios eletrônicos; telefonema 
às secretarias municipais de saúde para identificar as cidades 
que tiveram ou não experiências com a terceirização dos ser-
viços de atenção básica. A caracterização considerou dados 
demográficos e socioeconômicos, indicadores de gastos go-
vernamentais na função saúde e com APS e a importância do 
Fundo de Participação Municipal (FPM) nos orçamentos mu-
nicipais. Para o desempenho selecionaram-se 19 indicadores, 
calculados para 2008 e 2012. Analisaram-se as medidas des-
critivas dos indicadores em 2012 e a sua evolução 2008/2012, 
segundo as grandes regiões do pais, relacionando a expe-
riência de terceirização ou não da APS. As informações foram 
agrupadas em categorias: Cobertura e acompanhamento por 

equipes de AB, Saúde da Criança, da Gestante, da Mulher, Bu-
cal e Condições de Saúde Selecionadas. Resultados e Discus-
são As cinco capitais identificadas com experiência prévia ou 
atual em terceirização (Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Porto Alegre e Brasília), mediante os indicadores seleciona-
dos e no período analisado, de modo geral, não obtiveram 
melhor desempenho perante o modelo de administração di-
reta. A despeito das variações positivas apresentadas pelas 
cidades que mantiveram a terceirização da APS após o ano 
de 2008 – São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, esta últi-
ma com elevado percentual (132,9%), que sugerem expansão 
de cobertura em AB por meio da terceirização, capitais que 
mantiveram a AD alcançaram coberturas maiores no último 
ano de análise. Constatou-se expressivo número de indicado-
res em situação de pior desempenho nas cidades com expe-
riência de terceirização, mesmo em menor número. Apesar 
de Brasília elevar o desempenho do conjunto das capitais 
com experiência de terceirização, ao apresentar melhores 
resultados em oito indicadores; o Rio de Janeiro apresenta 
o pior desempenho em 12 dos 19 indicadores; e Porto Alegre 
contribuiu apenas com um indicador em situação de melhor 
desempenho e com 10 indicadores com pior desempenho. 
Conclusões/Considerações Finais Não houve melhores re-
sultados regionais para os indicadores entre as capitais com 
experiência de terceirização, exceto Brasília. A sua situação 
é favorável em relação à caracterização (PIB per capita, gas-
to na Função Saúde, IDH), o que pode indicar a influência de 
outros fatores para os resultados positivos. São Paulo, tida 
como caso de sucesso no modelo OSS, não apresentou re-
sultados que se destaquem. A adoção do modelo proposto 
não causou a revolução esperada no desempenho, tampou-
co a eficiência presumida com redução de custos. Tribunais 
de Contas relatam gastos maiores do que na administração 
direta. Destinar recursos financeiros para gestão dos equi-
pamentos públicos por entidades privadas não parece ser o 
mais recomendado. Melhores resultados no âmbito do SUS 
virão pela continuidade da luta em processos exaustivamen-
te abordados por diversos atores envolvidos no contexto da 
Saúde Pública, com a garantia de recursos governamentais 
suficientes para o provimento das políticas sociais. Referên-
cias COSTA, F.L. Reforma do Estado e contexto brasileiro: crí-
tica do paradigma gerencialista. Rio de Janeiro, Editora FGV, 
2010, p. 137-254. BRASIL. Ministério da Administração Fede-
ral e Reforma do Estado. Organizações sociais-Cadernos do 
Mare, 2. Brasília- Mare, 1997. IBGE. Pesquisa de Informações 
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tificar quais possibilidades de coprodução podem se desenhar 
a partir das interações entre o contexto político e o Apoio Pai-
deia. Metodologia As reflexões aqui apresentadas derivam da 
“pesquisa-intervenção tipo Apoio” intitulada “Avaliação do 
Método de Apoio Paideia como Estratégia de Educação Per-
manente para Profissionais do SUS”, aprovada pelo Comitê 
de ética (CAAE 30821214.4.0000.5404) e realizada nos municí-
pios de Campinas (SP), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG). A pro-
dução dos dados sobre o contexto político e o papel do Apoio 
ocorreu por meio de entrevistas com informantes-chave e de 
grupos focais, os quais foram analisados a partir da construção 
de narrativas (Onocko Campos & Furtado, 2008). Ao todo, fo-
ram realizados seis grupos focais, dois por município. Um gru-
po era sempre formado por profissionais que utilizam Apoio 
Matricial e o outro, por coordenadores de serviços de saúde. 
Em todos os grupos focais havia entre 10 e 18 participantes. 
Também foram entrevistados três informantes-chave, um em 
cada município, indicados pelos participantes dos grupos fo-
cais como representantes da gestão. Resultados e Discussão 
A análise do contexto de Campinas indica a desconstrução do 
histórico de práticas compartilhadas de gestão e de cuidado. 
Paulatinamente, retraem-se os espaços de cogestão e amplia-
se a lógica verticalizada de gestão que fragmenta a atenção e 
burocratiza os processos de trabalho. O Apoio tem resistido 
em razão dos esforços dos próprios profissionais, que utilizam 
nos espaços da micropolítica, as brechas para institucionais de 
práticas dialógicas e de apoio. Em Curitiba observamos que 
a utilização do Apoio Paideia ganha força quando articula-
da a algum projeto político democrático. Nesses termos, o 
Apoio mostra-se capaz de favorecer a interdisciplinaridade e 
a participação dos usuários. Contudo, precisa lidar com a in-
segurança e resistência dos profissionais e dos apoiadores a 
mudanças. Em Uberlândia, encontramos um processo de ges-
tão centralizado e um modelo de atenção fragmentado, com 
investimentos difusos na atenção básica. Não havia estímulo 
ao Apoio e à gestão participativa. As iniciativas nesse sentido 
provinham exclusivamente de parte dos profissionais da rede 
e de segmentos Universidade Federal, conferindo assim um 
caráter instituinte e desafiador ao movimento. Conclusões/
Considerações Finais Nos três municípios, foi possível perce-
ber que os participantes identificaram a influência que o con-
texto político exerce sobre a possibilidade de uso do Apoio, 
no sentido de “dar o tom” das ações a serem desenvolvidas, 
seja estimulando, inibindo ou dificultando o trabalho compar-
tilhado. Por outro lado, o reconhecimento dos apoiadores 
como agentes de análise crítica e de mudanças nos diferentes 
contextos encontrados mostrou-se condizente com a formu-
lação de Campos et al. (2013). Ainda assim, o estudo indicou 
que a potência do Apoio para formulação e coprodução de 
processos de trabalho e de cuidado democráticos e dialógicos 
concentra-se nos espaços da micropolítica, ou seja, na relação 
direta com os usuários e com as equipes. Sua influência no 
campo da macropolítica e na construção do projeto político 
ainda pareceu limitada, revelando a importância de que os 
movimentos voltados para a participação e discussão dos mo-
delos de gestão e de atenção sejam alimentados. Referências 
CAMPOS, GWS. Um Método para Análise e Co-gestão de cole-
tivos. São Paulo: HUCITEC, 2000. CAMPOS, GWS et al. Práxis 
e formação Paideia: apoio e cogestão em saúde. São Paulo: 

Hucitec, 2013. CAMPOS, GWS. Clínica e saúde coletiva compar-
tilhada: In: CAMPOS, GWS et al. (Org.). Tratado de Saúde Co-
letiva. São Paulo: Hucitec, 2008. COELHO, IB. Formas de pen-
sar e organizar sistemas de saúde: modelos assistenciais em 
saúde. In: CAMPOS, GWS etalls (org.). Manual de Práticas de 
Atenção Básica; São Paulo, editora HUCITEC; 2008. ONOCKO 
CAMPOS, R, FURTADO, JP. Narrativas: apontando alguns ca-
minhos para sua utilização na pesquisa qualitativa em saúde. 
Pesquisa avaliativa em saúde mental: desenho participativo e 
efeitos da narratividade. São Paulo: Aderaldo & Rotschild Edi-
tores; 2008. PAIM, J. Modelos de Atenção à Saúde no Brasil. 
In: Giovanella L. et al. Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. 
Rio de Janeiro: editora FIOCRUZ/CEBES, 2010.
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13807 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-BA E A 
RESOLUBILIDADE NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Introdução Após a ampliação do acesso à saúde através da 
criação do Sistema Único de Saúde (SUS) e mudanças no pa-
norama de gestão através da descentralização das decisões e 
ações para os municípios, foi necessária a construção de um 
arcabouço legal que garantisse também o acesso universal e 
gratuito a medicamentos. Foi neste contexto que em 1998 foi 
a aprovada a Política Nacional de Medicamentos (PNM) (BRA-
SIL, 1998). Desta forma, segundo Marin et al. (2003) os muni-
cípios passam a assumir uma série de responsabilidades que 
exigem mobilização de conhecimento e habilidades técnicas, 
gerenciais e políticas em relação à assistência farmacêutica. 
No entanto, estudos mostram que em diversos municípios 
brasileiros a assistência farmacêutica encontra-se em de-
sacordo com o proposto pela PMN para a sua estruturação 
(GUERIN; ROSSONI; BUENO, 2012; ALENCAR; NASCIMENTO; 
ALENCAR 2011). Desta forma, a adequação da assistência far-
macêutica para que a população tenha acesso integral e reso-
lutivo à sua farmacoterapêutica é um desafio para os gestores 
e os profissionais do SUS, quer seja por questões relaciona-
das ao financiamento ou pela necessidade de constante re-
novação das estratégias para o seu gerenciamento. Objetivos 
Analisar a contribuição da Gestão da Assistência Farmacêutica 
do Município de Feira de Santana-BA para a resolubilidade do 
cuidado na Estratégia Saúde da Família Metodologia Estudo 
qualitativo realizado em Unidades de Saúde da Família (USF) 
e Gestão da Assistência Farmacêutica do município de Feira 
de Santana-BA, no período de maio à junho de 2016. Os par-
ticiparam do estudo foram Gestores da Assistência Farma-
cêutica Municipal (n=2) e trabalhadores das equipes de saúde 
da família (n=10). As técnicas de coleta de dados foram en-
trevista semiestruturada e observação sistemática, os dados 
foram analisados através da análise de conteúdo. A pesquisa 
obedeceu às diretrizes e normas regulamentadoras das pes-
quisas envolvendo seres humanos. Resultados e Discussão 
Alguns aspectos comprometem a qualidade da AF, entre eles 
recursos financeiros escassos onde o financiamento é tripar-
tite mas a esfera estadual não tem encaminhado a totalidade 
de sua contrapartida. Soma-se a isso, o direcionamento de re-
cursos importantes da AF para atender aos processos judiciais 

13612 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE EM 
SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E O SURTO DE ZIKA VÍRUS: 
A VOZ DOS GESTORES DE SAÚDE

Introdução A Constituição Federal de 1988 traz a saúde como 
direito de todos e dever do Estado, sendo reforçado, no 
Pacto pela Saúde em 2006, o compromisso sanitário de for-
talecimento de resposta às doenças emergentes, epidemias 
e endemias, causadas por vetores. Desta forma, ao analisar-
mos a capacidade de resposta do Estado brasileiro à dengue 
e outras doenças que também possuem por vetor o mosquito 
Aedes aegypt, nota-se o insucesso destas estratégias há mais 
de setenta anos. Entretanto, mesmo diante de políticas públi-
cas ineficientes ao longo da história, as mesmas estratégias 
de controle vetorial químico ainda são utilizadas. Nesse cená-
rio, surge uma epidemia causada pelo vírus zika, que também 
possui como vetor o Aedes aegypti, com repercussões ainda 
mais danosas ao ser humano. É um panorama de emergên-
cia em saúde pública que traz inúmeros desafios aos gesto-
res de saúde, que necessitam rever a política e o programa 
de controle da infestação do vetor visando impedir epidemias 
catastróficas. Assim, compreender como órgãos e instituições 
de saúde tem se portado frente à situações de emergência, 
dando voz aos gestores, podem auxiliar no fomento de polí-
ticas para combate ao surto do vírus zika. Objetivos Analisar 
como os gestores Estaduais e Municipais percebem as dire-
trizes nacionais expressas como políticas públicas para o en-
frentamento da epidemia do vírus zika, bem como bem sua 
percepção acerca das próprias políticas de enfrentamento do 
surto e os desafios enfrentados, além de identificar as prin-
cipais ações adotadas pelos gestores municipais e estaduais 
no enfrentamento da epidemia. Metodologia Trata-se de um 
estudo descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa. 
Esse tipo de pesquisa pretende capturar a percepção dos 
atores da gestão em saúde envolvidos com o surto do vírus 
zika. A coleta dos dados teve início em outubro de 2016, na 
Secretária Estadual de Saúde e nas Secretarias Municipais de 
Saúde da região metropolitana da Grande Vitória, compos-
ta por Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e 
Fundão. Foram convidados a participar da pesquisa os ges-
tores das secretarias citadas anteriormente, sendo estes os 
Secretários de Saúde e os Gerentes da Vigilância em Saúde, 
totalizando 15 gestores em saúde. A técnica escolhida para a 
coleta de dados foi a de entrevistas individuais semiestrutu-
radas. Os dados provenientes das entrevistas foram transcri-
tos e o conteúdo foi analisado por meio da análise temática 
derivada da análise de conteúdo ou também denominada por 
Lacerda e Costerano (2016) como análise de conteúdo temá-
tico-categorial. Resultados e Discussão Dentre os desafios 
apresentados pelos gestores em saúde, temos a metodologia 
de controle vetorial, já tido como ultrapassado, custoso e ine-
ficiente. Ainda, em um país continental e diverso, uma política 
nacional de enfrentamento e combate ao vetor verticalizada, 
independente da realidade local dos municípios, que possuem 
dificuldades reais de financiamento e manutenção do quanti-
tativo de recursos humanos (os agentes de endemias) reco-
mendado pelo Ministério da Saúde, que resultou no agravo da 
situação já estabelecida. Em suma, os gestores relataram a di-
ficuldade na revisão destas práticas, no avanço nas questões 
ambientais, no gerenciamento de resíduos sólidos e por fim, 

na revisão do plano diretor urbano das cidades. Entretanto, 
os gestores mencionaram a comoção vivenciada pela socie-
dade no que tange aos casos de microcefalia causados pelo 
vírus zika, como uma oportunidade, uma vez que esta gerou 
intensa participação social. Também enxergam como avanço 
as ações intersetoriais disparadas pelo Governo Federal que 
auxiliam no combate ao vetor, uma vez que sozinho, o setor 
da saúde não consegue enfrentar um problema da magnitude 
e complexidade do surto do vírus zika. Conclusões/Considera-
ções Finais As emergências de saúde pública, como a decre-
tada pelo surto de zika vírus no Brasil, são decretadas apenas 
em eventos extraordinários que constituem risco à saúde dos 
Estados, devido à sua possibilidade de propagação e potencial 
exigência de resposta coordenada. (ANVISA, 2009). Situações 
como essa podem comprometer a economia e causar morta-
lidade em grande escala. Contudo, faz-se necessário refletir 
que essa emergência causada pelo zika vírus poderia ter sido 
evitada, ou não tomado proporções tão catastróficas, haja 
visto que convivemos com o Aedes aegypti há 70 anos, e infe-
lizmente tenta-se controlar este vetor utilizando metodologia 
antiquada e custosa. Os gestores de Saúde percebem a ne-
cessidade de mudança urgente de mudança desse método, e 
ainda mais sinalizam que somente com políticas públicas in-
tersetoriais e transversais, educação em saúde, investimento 
em políticas ambientais e envolvimento coletivo venceremos 
a guerra contra o mosquito e as doenças por ele veiculadas. 
Referências AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANTÁRIA 
(ANVISA). ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Regulamen-
to Sanitário Internacional RSI – 2005. 1º ed. Brasília:Ministério 
da Saúde, 2009. LACERDA, M.R.; COSTERANO, R.G.S [org]. 
Metodologias da Pesquisa para Enfermagem e Saúde. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Ed. Moriá, 2016.
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13739 CONTEXTO POLÍTICO E APOIO PAIDEIA: 
ANÁLISE DAS POSSIBILIDADES DE COPRODUÇÃO

Introdução Chamamos de contexto os aspectos relacionados 
aos modelos de gestão e de atenção vigentes em determina-
do tempo histórico. Compartilhamos da concepção de mode-
lo enquanto forma ou modo de produção, a partir da combi-
nação de tecnologias, práticas e recursos para resolução de 
problemas e construção de discursos, projetos e políticas 
(COELHO, 2010; PAIM, 2012). Na análise do contexto, mais do 
que considerá-lo como uma moldura inexorável das práticas 
e da qual não se pode escapar, diz respeito às interpretações 
e ressignificações dadas pelos sujeitos nos âmbitos macro e 
micropolítico. Entre contexto e o que se preconiza sobre o 
Apoio Paideia (CAMPOS, 2000; CAMPOS et al.,2013) deveria se 
estabelecer uma relação de coprodução (CAMPOS, 2008), em 
especial no que tange à função do apoiador de analisar e de-
linear ações concretas com os sujeitos apoiados. Entretanto, 
para isso, é necessário haver algum coeficiente de gestão par-
ticipativa dentro do contexto político. Objetivos - Analisar, por 
meio da experiência de três municípios, as modulações que 
aspectos do contexto político provocam na implantação da 
lógica do Apoio Paideia e no seu papel na busca por práticas 
democráticas e participativas nas instituições de saúde. - Iden-
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para melhorar a qualidade dos serviços e o comprometimento 
dos servidores. Entretanto ainda há lacunas, como: mudar a 
forma como as metas têm sido pactuadas no TERCOM; apri-
morar o processo avaliativo, para que não seja fundamentado 
apenas em números, mas também na qualidade; e implantar 
outras ferramentas que promovam o comprometimento e a 
corresponsabilidade dos profissionais. No IDQ, as dificulda-
des relatadas foram principalmente na avaliação individual e 
na autoavaliação. Raramente os profissionais perdiam o IDQ, 
de forma que todos recebiam independente da qualidade de 
seus serviços. Outro ponto constatado refere-se à priorização 
de metas da avaliação ou à fraude de informações para atingir 
tal metas, bem como, o fato de que os incentivos eram em-
pregados como manobra para não aumentar os salários dos 
servidores, sendo apenas um recurso temporário, que não se-
ria incorporado ao salário nem às futuras aposentadorias. Re-
ferências COSTA-E-SILVA V. et al. Contratualização na Atenção 
Primária à saúde: a experiência de Portugal e Brasil. Ciência & 
Saúde Coletiva, v.19, n.8, p. 3593- 3604, 2014. DITTERICH, R.G. 
et al. O uso de contratos de gestão e incentivos profissionais 
no setor público de saúde. Cadernos de Saúde Pública, v.28, 
p.615-25, 2012. DITTERICH, R.G. et al. A contratualização como 
ferramenta da gestão na Atenção Primária à Saúde na per-
cepção dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de 
Curitiba, Brasil. Saúde em Debate, v. 39, p. 207-20, 2015. POLI 
NETO, P. et al. Remuneração variável na Atenção Primária à 
Saúde: relato das experiências de Curitiba e Rio de Janeiro, 
no Brasil, e de Lisboa, em Portugal. Ciência & Saúde Coletiva. 
v.21, n.5, p. 1377-88, 2016. WORLD BANK. Brazil Enhancing Per-
formance in Brazil’s Health Sector: lessons from innovations 
in the state of São Paulo and the city of Curitiba. Washington: 
The World Bank, 2006.
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14407 COMPETÊNCIAS PARA O GERENCIAMENTO NA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE SOBRAL, CEARÁ

Introdução A Estratégia Saúde da Família (ESF) desenvolve 
suas ações baseadas na promoção, prevenção, cura e reabi-
litação da saúde em âmbito individual e coletivo, com capa-
cidade de impactar na situação de saúde e vida das pessoas, 
organizando-se a partir da concepção da responsabilidade sa-
nitária por um território atuando por meio de uma equipe mul-
tiprofissional (BRASIL, 2012). Esta realidade considerada com-
plexa tem requerido a inserção de um profissional gerente, 
devendo este nortear seu processo de trabalho por meio da 
definição de competências. O gerente é o profissional cuja fun-
ção direciona-se para a coordenação do processo de trabalho 
das equipes de saúde, com a missão de supervisionar, apoiar 
e direcionar as ações desenvolvidas, devendo ainda estimular 
a adoção de práticas integrativas e transformadoras, tendo 
sob sua responsabilidade um território sanitário com todas 
as suas especificidades. No contexto deste estudo, o concei-
to de competência adotado converge para uma combinação 
sinérgica de conhecimentos, habilidades e atitudes expressas 
pelo desempenho profissional dentro de determinado contex-
to organizacional, que agregam valor as pessoas e organiza-

ções (CARBONE et al., 2009). Objetivos O estudo teve como 
objetivo identificar as competências necessárias à atuação dos 
Gerentes de território da ESF do município de Sobral, Ceará. 
Metodologia Trata-se de um estudo exploratório-descritivo 
sob abordagem qualitativa realizado no município de Sobral, 
interior do estado do Ceará no período de junho à novembro 
de 2016, cujos participantes foram os gerentes dos territórios 
da ESF, gestores do Sistema de Saúde e tutores do Sistema 
de Saúde Escola. Para a coleta de dados utilizou-se o Círculo 
Hermenêutico Dialético com a técnica da entrevista onde se 
buscou identificar a partir de uma perspectiva construtivista, 
desenvolvida por meio de uma construção coletiva, participa-
tiva e negociada entre participantes do estudo, as competên-
cias necessárias para o gerenciamento da ESF. Posteriormen-
te, as informações foram organizadas e analisadas por meio da 
análise de conteúdo. Vale salientar que a pesquisa apresenta 
parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisas da Univer-
sidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). Resultados e Discussão 
Como resultados, foram elaboradas 47 competências, sendo 
estas organizadas e analisadas em três dimensões, a saber: 
conhecimento, habilidade e atitude, entre as quais 22 relacio-
nam-se à dimensão do conhecimento, 20 à dimensão da habi-
lidade e 5 atitudes. Os conhecimentos elencados perpassaram 
três dimensões distintas os quais foram caracterizadas como 
conceitual, procedimental e contextual. Estes têm a potencia-
lidade de capacitar o gerente ao desenvolvimento de sua fun-
ção, superando a lógica do empirismo ainda evidenciado nas 
práticas gerenciais. Já as habilidades vislumbraram os recursos 
nos quais o gerente de território deve ser capaz de operar para 
atuar efetivamente no contexto da ESF, as quais inseriram-se 
dentro das dimensões da gestão, organização, de planejamen-
to e avaliação, comunicação e social. E as atitudes, tidas como 
valores e comportamentos necessários aos gerentes de terri-
tório da ESF devendo estas agregar valor às ações desenvol-
vidas por este profissional, sendo estas: a liderança, ética nas 
relações entre trabalhadores da saúde e usuários, inteligência 
emocional e maturidade para aceitar críticas, proatividade, res-
ponsabilidade e criatividade. Conclusões/Considerações Finais 
Evidenciou-se que o desenvolvimento da função gerencial na 
ESF deve estar fundamentado, sobretudo por conhecimentos, 
devendo assim superar a lógica do empirismo ainda existente 
nas práticas gerenciais, o que se pode inferir que a falta destes 
pode influenciar na maneira de operacionalização das ações e 
no desenvolvimento destas com as equipes de saúde, poden-
do em muitas vezes, causar certa impotência e ineficiência às 
ações de saúde. Que a descrição das habilidades poderá ter a 
potencialidade de tornar o trabalho gerencial mais efetivo e 
eficaz, tendo em vista que a partir destas, este profissional po-
derá nortear o desenvolvimento de sua atuação na ESF. E que 
as atitudes, tidas como valores e comportamentos necessários 
aos gerentes de território da ESF, deverão agregar às ações 
desenvolvidas por este profissional. Assim, o caráter indisso-
ciável entre as três dimensões da competência deve apontar 
para uma melhor atuação do gerente de território da ESF. Re-
ferências BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 
à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional 
de Atenção Básica. il. – (Série E. Legislação em Saúde). Brasília, 
2012.110 p. Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/pu-

que beneficiam um indivíduo e não a coletividade. O quadro 
limitado de farmacêuticos no município dificulta o processo 
de gestão. A seleção de medicamentos é estática sem a parti-
cipação efetiva dos prescritores. O armazenamento de medi-
camentos não é adequado e não atende aos requisitos de ven-
tilação na Central Farmacêutica (CF) e nas USF. Ocorrem faltas 
periódicas de medicamentos nas USF e a falta é atribuída ao 
não atendimento integral dos pedidos realizados à CF e a fa-
lhas na programação de medicamentos das USF. De fato, essa 
realidade evidencia os desencontros entre gestão da AF e tra-
balhadores das USF que acabam refletindo negativamente no 
acesso dos usuários aos medicamentos de forma resolutiva. A 
dispensação é restrita à mera entrega de medicamentos, sem 
nenhum tipo de orientação quanto ao uso racional e é relega-
da ao trabalhador que estiver disponível no momento para fa-
zê-la Conclusões/Considerações Finais Foi possível constatar 
que aspectos das gestão da AF no município estudado com-
prometem o acesso a medicamentos pelos usuários do SUS, 
visto que o acesso não é integral, pois os usuários convivem 
frequentemente com a escassez de medicamentos conside-
rados essenciais e a falta de informações sobre o uso racional 
de medicamentos. Diversos são os fatores que contribuem 
para esta realidade, entre eles a fragilidade da gestão da AF 
com dificuldades de planejamento e gestão de recursos, a fal-
ta de trabalhadores capacitados envolvidos nas etapas da AF 
e dificuldades de interação entre a gestão da AF e os traba-
lhadores da atenção básica. Esta realidade não é exclusiva do 
município estudado e corroboram com os achados de Guerin 
e outros (2012), Marques e Mendes (2012), Alencar, Nascimen-
to e Alencar (2011), Veber (2011), Barreto e Guimarães (2010) 
e Oliveira, Assis e Barboni (2010). Referências ALENCAR, T. O. 
S.; NASCIMENTO, M.A.A.; ALENCAR, B.R. Assistência Farma-
cêutica no SUS. Ed. UEFS, 2011. BARRETO, J. L.; GUIMARÃES, 
M. C. L. Avaliação da gestão descentralizada da assistência 
farmacêutica básica em municípios baianos. Cad de S Coletiva, 
2010. GUERIN, G. D., ROSSONI, E; BUENO, D. Itinerários tera-
pêuticos de usuários de medicamentos de uma unidade de 
ESF. C & S Coletiva, v.17, n.11, p. 3003-3010, 2012. MARQUES, 
R. M.; MENDES, A. A política de incentivos do Ministério da 
Saúde para a atenção básica. C S Pública, v.18, p.163-171, 2012. 
OLIVEIRA, L.C.F.; ASSIS, M.M.A.; BARBONI, A. R. Avaliação da 
Assistência Farmacêutica Básica em um Município da Bahia. 
Rev B S Pública. v.34, n.4, p.853-864, 2010. VEBER, A.P.; DIEHL, 
E.; LEITE, S.N.; PROSPERO, E.N.S. Pharmac assistance in local 
public health services in Santa Catarina .Braz J of P. Sciences, 
v.47, n.1, p. 75-8, 2011.
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14070 CONTRATOS DE GESTÃO E AVALIAÇÃO 
POR RESULTADOS NO SETOR PÚBLICO DA SAÚDE: A 
EXPERIÊNCIA NO PROCESSO DE TRABALHO NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA DE CURITIBA-PR

Introdução A reorganização da Atenção Primária à Saúde 
(APS) e o processo de descentralização do Sistema Único de 
Saúde (SUS) têm levado à ampliação das responsabilidades 
da gestão local. Desta forma, algumas ferramentas de gestão 
têm sido adotadas na gestão municipal, dentre elas os con-

tratos de gestão e os sistemas de incentivo financeiro. Esse 
processo de contratualização tem sido adotado não apenas 
nas parcerias com prestadores externos, mas também nas 
pactuações internas. No caso do município de Curitiba-PR a 
Secretaria Municipal de Saúde implantou, em 2002, duas fer-
ramentas para operacionalizar a contratualização na APS: 1)
Termo de Compromisso de Gestão (TERCOM), que tem ane-
xo o Plano Operativo Anual (POA), e que consiste em uma 
planilha, composta por indicadores, metas pactuadas para 
cada nível institucional; 2) Programa de Incentivo ao Desen-
volvimento da Qualidade (IDQ), propondo o pagamento de 
incentivos financeiros, por meio de gratificações sobre o sa-
lário-base aos servidores que atingissem os resultados. No 
IDQ a avaliação trimestral e apresenta quatro componentes: 
avaliação individual realizada pela chefia, autoavaliação, ava-
liação da unidade de saúde e avaliação da comunidade. Objeti-
vos O objetivo deste estudo consistiu em analisar a percepção 
dos trabalhadores da saúde sobre o processo de contratua-
lização e avaliação por resultados no setor público da saúde 
como ferramentas na organização do processo de trabalho 
na Atenção Primária à Saúde no município de Curitiba-PR. 
Metodologia Em uma primeira fase foi realizada pesquisa do-
cumental, a partir de documentos públicos encontrados em 
meio digital que denotaram a forma como ocorreu o processo 
de formulação e implementação dos contratos de gestão na 
saúde em Curitiba-PR. E em uma segunda fase realizou-se um 
estudo de caso, por meio de pesquisa de campo com aborda-
gem qualitativa, em que foram realizadas entrevistas com ro-
teiros semiestruturados com gestores locais e profissionais de 
saúde (médicos, cirurgiões-dentistas e enfermeiros) atuantes 
na APS em Curitiba-PR. Ao todo foram entrevistados 32 servi-
dores, dentre eles: 7 coordenadores de unidades de saúde, 9 
cirurgiões-dentistas, 10 enfermeiros e 6 médicos, distribuídos 
em 16 UMS dos 5 distritos. Para análise das respostas dos su-
jeitos da pesquisa e apresentação dos resultados obtidos, foi 
utilizada a metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), 
o qual apresenta como fundamentação a Teoria das Repre-
sentações Sociais. Resultados e Discussão Constatou-se que 
o contrato de gestão implantado é útil para nortear as ações 
desenvolvidas e os serviços prestados, para avaliar tais ações, 
para identificar as necessidades da população, a realidade lo-
cal e os recursos disponíveis, para estimular o diálogo e es-
tabelecer a corresponsabilidade. Porém ainda há dificuldades 
nesse processo, como a não participação dos profissionais de 
saúde na pactuação, a imposição de algumas metas, a priori-
zação da quantidade em detrimento da qualidade, a falta de 
recursos materiais, de infraestrutura e humanos e a pactuação 
de metas inatingíveis. Em se tratando do incentivo financeiro, 
constatou-se que inicialmente teve resultados positivos, atin-
gindo os propósitos de solucionar a dificuldade de contratar e 
reter recursos humanos em locais de difícil acesso, de melho-
rar a qualidade dos serviços, atingindo as metas pactuadas e 
de motivar os profissionais, ampliando seu comprometimen-
to. Entretanto, havia problemas relacionados ao processo 
avaliativo, ao qual faltava impessoalidade e transparência; 
a fraudes de informações; e ao fato de os incentivos serem 
empregados como manobra para não aumentar os salários 
dos servidores. Conclusões/Considerações Finais Concluiu-se 
que o TERCOM e IDQ são importantes ferramentas de gestão 



AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde60 61Seção I - CoMUNICAçÕeS CooRDeNADAS

te para a melhoria dos cuidados de saúde materno e infantil, 
para prevenção de óbitos evitáveis pelas intervenções dos 
serviços de saúde, contribuir para o aprimoramento das es-
tatísticas vitais e sugerir recomendações que visem a redução 
de novas ocorrências. As mortes são analisadas consideran-
do sua evitabilidade e a adequação da assistência prestada. 
Objetivos Caracterizar os óbitos perinatais investigados pela 
vigilância do óbito e sua evitabilidade, nos residentes de Reci-
fe, em 2014. Metodologia Estudo transversal de base popula-
cional com os óbitos perinatais de mães residentes no Recife, 
ocorridos no ano de 2014 e investigados pela vigilância do óbi-
to. O instrumento utilizado na coleta de dados da vigilância do 
óbito é a Ficha de Investigação do óbito fetal e em menor de 
um ano. Do conjunto de 255 óbitos investigados, 132 não aten-
diam ao critério recomendado (peso igual ou superior a 1500 
gramas) pela Lista de causas de mortes evitáveis por interven-
ções do Sistema Único de Saúde do Brasil e foram excluídos, 
portanto fizeram parte da população deste estudo 123 óbitos 
perinatais. Os dados das fichas de investigação foram codifi-
cados e digitados com dupla entrada no programa EPI-INFO 
versão 7.0. Foi calculado o percentual das categorias das va-
riáveis e realizada a comparação entre os grupos de óbitos 
evitáveis e os não-evitáveis utilizando o teste qui-quadrado 
(χ2) de Pearson. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Éti-
ca (CAEE nº 45904015.0.0000.5208). Resultados e Discussão 
Dos 123 óbitos perinatais, 99 (80,5%) eram fetais e 24 (19,5%) 
neonatais precoces. Dentre os óbitos perinatais, 112 (91,0%) 
foram considerados evitáveis, com destaque para o compo-
nente fetal com 79,5% de evitabilidade. Dentre as caracterís-
ticas dos fetos/recém-nascidos destacou-se a prematuridade 
e o baixo peso evidenciado na maioria dos óbitos. A maior ca-
suística de prematuridade foi de 60 (60,6%) casos, encontrada 
no componente fetal, o baixo peso (13; 54,2%) prevaleceu no 
componente neonatal precoce. Entre os fatores assistenciais, 
verificou-se que parcela significativa residia em área coberta 
pela Estratégia de Saúde da Família (61,0%), realizaram as con-
sultas de pré-natal (mais de 80,0%), porém com menos de seis 
consultas (50,4%). Ocorreram falhas na assistência à saúde em 
85,4% dos óbitos perinatais evitáveis. A principal falha aponta-
da consiste na assistência ao pré-natal (67,5%), sobretudo no 
componente neonatal precoce (75,0%). Os óbitos reduzíveis 
por adequada atenção à mulher na gestação constituíram o 
principal grupo de evitabilidade 108 (9,6%). Conclusões/Con-
siderações Finais Destaca-se o elevado percentual de mortes 
perinatais que poderiam ser evitadas caso a assistência à saú-
de houvesse sido adequada. Os óbitos fetais responderam 
pela maior proporção da evitabilidade, esse achado pode ser 
justificado pela invisibilidade dos natimortos e consequente 
menor atenção dirigida à sua prevenção em décadas passa-
das. A quase universalidade de gestantes realizou pré-natal, 
no entanto, o elevado número de mortes evitáveis reflete as 
fragilidades deste nível assistencial sugerindo a necessidade 
de medidas de qualificação. Esse fator é corroborado pela 
classificação de evitabilidade que demonstra que a maioria 
dos óbitos eram reduzíveis por adequada atenção à mulher 
na gestação. Ressalta-se que os desafios identificados neste 
estudo demandam uma articulação entre as redes assisten-
ciais, a educação em saúde e a participação social. Somado 
a isso, é necessário o investimento na educação permanen-

te dos profissionais responsáveis pela assistência materna e 
infantil. Referências 1. Flenady V. Epidemiology of Fetal and 
Neonatal Death. In: Keeling‘s Fetal and Neonatal Pathology. 
Springer International Publishing, 2015. p. 141-164. 2. Teixeira 
CF. Epidemiologia e planejamento de saúde. Cien Saude Co-
let 1999; Rio de Janeiro, v. 4, n. 2. 3. Malta DC, Sardinha LM, 
Moura L, Lansky S, Leal MC, Szwarcwald CL. Atualização da 
lista de causas de mortes evitáveis por intervenções do Sis-
tema Único de Saúde do Brasil. 2010. Epidemiol. Serv. Saúde 
[Internet]. Jun [citado 2016 Jul 07] ; 19( 2 ): 173-176. Disponí-
vel em: http://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?script=sci_art-
text&pid=S1679-49742010000200010&lng=pt. http://dx.doi.
org/10.5123/S1679-49742010000200010.

Isabela de Lucena Heráclio; Aline Luzia Sampaio Guimarães; 
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14545 FALHAS IDENTIFICADAS NA INVESTIGAÇÃO 
EPIDEMIOLÓGICA DE ÓBITOS PERINATAIS: DADOS PARA 
GESTÃO EM SAÚDE

Introdução A vigilância dos óbitos infantis e fetais é uma 
estratégia importante para a melhoria dos cuidados de saú-
de materno e infantil e para prevenção de óbitos evitáveis 
pelas intervenções dos serviços de saúde. A identificação e 
compreensão das causas e circunstâncias do óbito são fun-
damentais para o planejamento de medidas de intervenção. 
A operacionalização da vigilância do óbito infantil e fetal no 
Recife consiste na identificação, investigação e discussão dos 
óbitos infantis e fetais para a proposição de medidas preven-
tivas, e correção dos dados nos sistemas de informações de 
estatísticas vitais. A investigação do óbito tem o objetivo de 
fornecer elementos que possibilitem a compreensão das cir-
cunstâncias relacionadas ao evento, a sua evitabilidade e a 
adequação da assistência à saúde prestada. Objetivos Des-
crever as falhas na assistência à saúde dos óbitos perinatais 
investigados pela vigilância do óbito e as principais recomen-
dações e medidas de prevenção sugeridas nas discussões dos 
casos. Metodologia Realizou-se um estudo transversal, cuja 
população foi composta pelo total de óbitos perinatais de 
mães residentes no Recife, ocorridos no ano de 2014 e que 
foram investigados pela vigilância do óbito infantil e fetal. No 
Recife são investigados todos os óbitos infantis e fetais com 
exceção dos em menores de um ano que tiveram como causa 
básica alguma malformação congênita, por serem de menor 
potencial de evitabilidade. A análise contou com 255 óbitos 
perinatais que foram investigados. Os dados das fichas de in-
vestigação foram codificados e digitados com dupla entrada 
no programa EPI-INFO versão 7.0 e calculou-se o percentual 
das categorias das variáveis. A pesquisa foi aprovada pelo Co-
mitê de Ética em Pesquisas em Seres Humanos do Centro de 
Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco 
(CAEE nº 45904015.0.0000.5208) e obteve a anuência da Se-
cretaria de Saúde do Recife. Resultados e Discussão Do total 
de 255 óbitos investigados, em 233 (91,02%) foram identifica-
dos problemas na assistência à saúde durante a investigação. 
Quanto ao nível assistencial em que ocorreram as falhas, 174 
(67,97%) foram na assistência pré-natal, 97 (37,89%) no acesso 
ao pré-natal, 60 (23,44%) planejamento familiar e 55 (21,48%) 

blicacoes/geral/pnab.pdf >. Acesso em: 30 jan. 2017. CARBONE, 
P.P. et al. Gestão por competências e gestão do conhecimen-
to. 3.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2009.
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14417 O DIREITO À SAÚDE EM QUESTÃO: O 
PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO DA GESTÃO POR MEIO DAS 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS NO RIO DE JANEIRO

Introdução O estudo investiga a implantação das Organiza-
ções Sociais (OS) no município do Rio de Janeiro. que é fruto 
do Programa de contrarreforma do Estado de 1995. A partir 
do final dos anos 2000, ocorre uma ampliação da adoção des-
se modelo por diferentes governos estaduais e municipais. A 
contrarreforma se pauta na flexibilização de procedimentos, 
separação entre formulação e implementação da política, 
introdução de elementos de mercado, novas formas de pro-
visão dos serviços, baseada na criação de entidades públicas 
não estatais, descentralização e privatização de funções públi-
cas, tendo como pré-requisito a redução do tamanho do Esta-
do e dos gastos públicos. Na saúde, a contrarreforma procu-
rou se legalizar através de leis federal, estaduais e municipais 
que trataram da criação das Organizações Sociais (Lei federal 
9637/98). No Rio de Janeiro, a adoção desse modelo ocorre 
na administração de Eduardo Paes na implantação da Saúde 
da Família e das Unidades de Pronto Atendimento/UPA. A lei 
municipal das OS (Lei 5026) foi sancionada em 2009 a despei-
to de posição contrária do Conselho Municipal de Saúde. Ob-
jetivos O trabalho tem como objeto de estudo o processo de 
privatização da saúde através do repasse de sua gestão para 
Organizações Sociais (OS). Tem como objetivo mapear as OS 
na saúde que possuem contrato de gestão efetivado no mu-
nicípio do Rio de Janeiro, no período correspondente entre 
2009 a 2013. Metodologia Para o alcance dos objetivos foram 
realizadas pesquisa bibliográfica e documental. A análise bi-
bliográfica envolve os estudos referentes a características do 
Estado brasileiro e a política de saúde. A pesquisa documental 
abarca o levantamento dos atos normativos do município do 
Rio de Janeiro referentes a Leis, normas, portarias, contratos 
e estatutos das Organizações Sociais. Cabe destacar ainda o 
acompanhamento do Diário Oficial do município do Rio de 
Janeiro e mapeamento das informações pertinentes, como 
contratos de gestão e termos aditivos das Organizações So-
ciais do município do ano de 2009 ao ano de 2013. Resultados 
e Discussão Um dos mecanismos básicos para que Estados e 
Municípios aderissem a essas mudanças foi a lei de Responsa-
bilidade Fiscal que impõe um teto de 56% da receita corrente 
líquida com despesas de pessoal. Destaca-se, como resultado 
da pesquisa, que até o ano de 2013, catorze Organizações So-
ciais (OS) assinaram Contrato de Gestão no município do Rio 
de Janeiro para atuar no âmbito da saúde. Estas receberam 
um valor aproximado de mais de quatro bilhões de reais no 
período de 2009 a 2013, pois, para além dos valores iniciais 
dos contratos, o município seguiu prorrogando-os via Termos 
Aditivos. Assim, observa-se tanto a expansão da gestão pri-
vada através das OS nos vários níveis de atenção em saúde, 
ao assumirem a gestão das unidades que compõem a rede 

pública, como o progressivo aumento de recursos repassados 
ao setor privado. Essas experiências não têm se dado sem 
contradições. Há resistências da sociedade civil e dos traba-
lhadores de saúde a sua implementação, além de processos 
no Judiciário. Há uma inequívoca flexibilização das relações de 
trabalho. Têm sido altos os índices de rotatividade apresen-
tados. Um dos aspectos mais criticados no debate legislativo 
foi a dispensa de licitação. Conclusões/Considerações Finais A 
Constituição Federal de 1988, e o arcabouço legal do Sistema 
Único de Saúde (SUS), permite a participação complementar 
do setor privado no SUS, e não de forma substituta do públi-
co pelo privado. No entanto, o que vem acontecendo com a 
gestão das Organizações Sociais é o repasse progressivo das 
unidades e gestão de serviços de saúde para o setor privado. 
Este é um cenário em que cada vez fica mais claro a transfor-
mação do SUS em um Sistema Nacional de Saúde totalmente 
dependente do setor privado, onde as áreas que interessam 
ao capital seguem a lógica do mercado, auferindo lucros aos 
grupos econômicos que fazem da doença um grande negócio, 
rebaixando a pauta da saúde a uma lógica que nega as deter-
minações sociais do processo saúde-doença. Assim, o projeto 
universalizante do SUS, apesar das bases legais em que se fir-
ma, tem encontrado dificuldades na sua concretização, pois 
se acha na contramão dos interesses mercadológicos para a 
assistência à saúde. Referências ANDREAZZI, M. F. S.; BRA-
VO, M. I. S. Privatização da Gestão e Organizações Sociais na 
Atenção à Saúde. Trab. Educ. Saúde, Rio de Janeiro, v. 12 n. 
3, set./dez. 2014. BRASIL. Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 
1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/l8080.htm>. Acesso em: maio 2014. ______. Lei n° 9.637, 
de 15 de maio de 1998. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l9637.htm>. Acesso em: maio 2014. BRA-
VO,M.I.S et al. (Orgs.) A mercantilização da saúde em deba-
te: as Organizações Sociais no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 
UERJ, Rede Sirius, 2015 RIO DE JANEIRO. Lei nº 5026, de 19 
de maio de 2009. Dispõe sobre a qualificação de entidades 
como Organizações Sociais e dá outras providências. Poder 
Executivo. Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, 20 maio 2009. TRIBUNAL DE CONTAS DO RIO DE 
JANEIRO. Relatório N° 40/1700/2011. SGCE / 4° Inspetoria Geral 
de Controle Externo.

Maria Inês Souza Bravo; Juliana Souza Bravo de Menezes;

14528 CARACTERÍSTICAS DOS ÓBITOS PERINATAIS E 
SUA EVITABILIDADE: SUBSÍDIOS PARA GESTÃO EM SAÚDE

Introdução Os dados epidemiológicos constituem valiosa 
ferramenta para elaboração de diagnósticos da situação de 
saúde de uma população, possibilitando que o planejamento 
de ações e a oferta de serviços de saúde sejam realizados de 
acordo com as necessidades observadas naquela população. 
A mortalidade perinatal é um indicador sensível da qualidade 
da assistência prestada à mulher no ciclo grávido-puerperal, 
ao recém-nascido e das condições socioeconômicas. São óbi-
tos que possuem causas identificáveis e vulneráveis as ações 
de prevenção, são considerados eventos-sentinela, pois se re-
ferem a ocorrências desnecessárias ou potencialmente preve-
níveis, dada a disponibilidade de tecnologia médica suficiente 
e o adequado funcionamento dos serviços de saúde. A vigi-
lância dos óbitos infantis e fetais é uma estratégia importan-
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Análise Estatística R, versão 3.0.0 (2013-04-03). Pesquisa apro-
vada pelo Comitê de Ética/Faculdade de Ciências Médicas, 
parecer nº 1.021.236. Resultados e Discussão Entre os 384 res-
pondentes, a maioria era do sexo feminino (228; 59%); brancos 
(170; 47%) ou pretos (101; 28%). Dentre os adultos (248; 65%), 
246 informaram escolaridade, destes 68% (168) tinham ensino 
fundamental incompleto ou ensino médio completo. Identifi-
cou-se a renda familiar de 99,5% (382) em que 80% (301) eram 
entre zero e dois Salários Mínimos. Desses, a maioria (338; 
88%) se referiu como SUS dependente e famílias de menor se 
associavam a esta dependência (rho: 0,15; p< 0,05). Entre 384 
participantes, 381 mencionaram a responsabilidade do trans-
porte , destes 93% (355) afirmaram que esta caberia à gestão 
municipal ou estadual. Parte dos entrevistados, 52% (200), de-
clarou ter usado de seis a 96 vezes o transporte, devido ao tra-
tamento. A média de horas de viagem foi 3,5 horas. A maioria 
(97%; 371) regressava no mesmo dia. Os resultados apontaram 
a busca da população de menor poder aquisitivo pelo serviço 
público a partir do adoecimento e de sua demanda por trata-
mentos contínuos. Entendeu-se o transporte organizado pela 
gestão pública como um fator que favoreceu o deslocamento 
geográfico do usuário para o local de disponibilidade do ser-
viço, viabilizando assim para o acesso. Conclusões/Considera-
ções Finais Os resultados apontaram a relevância da oferta do 
transporte eletivo em saúde para usuários do SUS no âmbito 
da rede de atenção e como distância geográfica e condições 
socioeconômicas. Aspectos avaliativos relacionados a este 
transporte e quanto ao tratamento de saúde não foram pos-
síveis de ser considerados, representado limitações a serem 
contempladas por meio da abordagem qualitativa do estudo 
em questão. Referências LEVESQUE J-F.;HARRIS M; RUSSELL 
G. International Journal for Equity in Health, London, v.12, n.18, 
p. 2-9, 2013. Disponível em: < http://www.equityhealthj.com/
content/12/1/18> Acesso em: 31 jul. 2016. MENDES EV.As redes 
de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da 
Saúde, 2011. SANCHEZ RM; CICONELLI RM. Conceitos de aces-
so à saúde. [internet]. Rev. Panam Salud Publica, Washington, 
DC, v. 31, n. 3, 2012. Disponível em: < http://www.scielosp.org/
pdf/rpsp/v31n3/12.pdf> Acesso em: 21 jul.2016. TEIXEIRA SMF; 
OUVERNEY AM. Gestão de Redes: a estratégia de regionali-
zação da política de saúde. Rio de Janeiro: Editora FGV; 2007.
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14698 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO PROCESSO DE 
TRABALHO NAS SALAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 
SOBRAL-CE

Introdução A imunização tem papel importante para a saúde 
pública por sua relevância na redução da morbimortalidade 
de doenças imunopreveníveis. Para controle ou erradicação 
destas doenças, além de estrutura física adequada, é impres-
cindível qualidade do processo dos profissionais atuantes. 
Avaliar tal componente, possibilita reflexão e orienta profis-
sionais e gestores no redirecionamento de suas ações. Ob-
jetivos O estudo objetivou averiguar os processos adotados 
pelos profissionais de saúde quanto a procedimentos técni-
cos, sistema de informação, eventos adversos pós-vacinação, 
imunobiológicos especiais, vigilância epidemiológica e edu-
cação em saúde. Metodologia Estudo do tipo avaliativo com 
abordagem qualitativa com participação de 15 auxiliares ou 

técnicos de enfermagem (vacinadores) e 07 enfermeiros da 
zona urbana do município de Sobral –CE. Os dados foram cole-
tados por entrevistas semi-estruturadas. A análise dos dados 
se fez por meio da análise temática de Minayo. Os preceitos 
éticos foram atendidos em conformação com a resolução 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde sendo apreciada e 
autorizada pela Comissão Científica da Secretaria de Saúde 
de Sobral e pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 
Estadual Vale do Acaraú. Resultados e Discussão Foram en-
contradas ineficiências no processo de trabalho que podem 
interferir na qualidade do serviço: não investigação de situa-
ções relevantes à vacinação como eventos adversos, lacunas 
nas estratégias preventivas em casos de surto limitando-se 
a realizar o bloqueio para quebra da cadeia de transmissão, 
orientação sucinta quanto aos imunobiológicos aplicados, 
desconhecimento dos profissionais sobre cobertura vacinal 
do território e o funcionamento do CRIE, educação em saú-
de reduzida a divulgação de campanhas vacinais e palestras 
em grupos de puericultura. Conclusões/Considerações Finais 
Concluímos que o processo de trabalho dos profissionais do 
serviço de imunização merece investimento na capacitação e 
atualização para aprimoramento da prática diária e educativa. 
Afinal, a renovação de conhecimentos, saberes tecnológicos 
e incorporação de novas vacinas surgem no cotidiano dos tra-
balhadores da saúde.

Roberta Farias Aragão; Izabelle Mont‘Alverne Napoleão 
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14764 A REDUÇÃO DA ESCASSEZ DE MÉDICOS E O 
AUMENTO DE PROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
EM TANGARÁ DA SERRA – MT APÓS O PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS

Introdução O conceito de escassez empregado nesse traba-
lho abrange o sentido de que um bem ou recurso não existe 
em quantidade suficiente para atender a todos os indivíduos 
nos níveis que dele necessitam (Girardi, et. al. 2016). Com o 
objetivo de reduzir a escassez e as desigualdades no acesso à 
Atenção Primária à Saúde o Programa Mais Médicos (PMM), 
lançado em julho de 2013 a partir de um medida provisória e 
convertido na lei nº 12.871/2013, foi um projeto emergencial 
para alocação de profissionais médicos para as áreas mais 
vulneráveis. A dificuldade de interiorização, o número insufi-
ciente de médicos por habitantes, quando comparado com 
indicadores de outros países, e a dificuldade de atração e fixa-
ção de profissionais nas regiões com maior carência somada 
a uma proposta de intensificação do modelo da saúde da fa-
mília no território brasileiro, justificaram a criação desse pro-
grama que primeiramente teve a preocupação de captação de 
profissionais médicos brasileiros formados no exterior e após 
preenchimento em cooperação tripartite a vinda de médicos 
cubanos para preenchimento das vagas. Objetivos Analisar o 
impacto na provisão de médicos através do PMM para a re-
dução da escassez de médicos e o aumento do número de 
profissionais da APS no período de 2010 a 2016, antes e após a 
implantação do programa, no município de Tangará da Serra 
- MT. Metodologia Trata-se de um estudo quantitativo, des-
critivo que apresenta resultados prévios da pesquisa “Inser-
ção do PMM nas políticas e práticas de saúde no município de 

dificuldades da família. Dentre eles, 69 (26,95%) apresenta-
ram fragilidades na cobertura da atenção primária. O maior 
número de recomendações dos profissionais que integram a 
discussão do óbito infantil e fetal foi feito para a assistência 
pré-natal e para organização dos sistemas de saúde. Foram 
referentes à captação precoce das gestantes (56,8%), encami-
nhamento ao pré-natal de alto risco (23,4%), prioridade na en-
trega de exames (25,6%), acompanhamento do tratamento da 
sífilis (25,6%), melhora na qualidade dos registros dos prontuá-
rios (21,0%), sistematização da referência e contrarreferência 
ao pré-natal de alto risco (18,4%), busca ativa do companheiro 
(18,0%), e realização de ações intersetoriais (64,5%). Conclu-
sões/Considerações Finais Os resultados do estudo eviden-
ciam que o nível mais frágil na assistência materna e infantil é 
o pré-natal. O processo de investigação apontou que a maio-
ria dos óbitos investigados apresentou uma ou mais falhas na 
cadeia assistencial, sendo necessária a adoção de medidas 
reestruturantes. A investigação e consequente detalhamen-
to das circunstâncias de ocorrência do óbito permite a pro-
posição de medidas de preventivas pela equipe de discussão 
do óbito, estas devem ser consideradas no planejamento de 
ações e serviços de assistência materna e infantil com intuito 
de reduzir as taxas de mortalidade perinatal e proporcionar 
uma atenção à saúde adequada. Referências BRASIL. Minis-
tério da Saúde. Portaria GM nº 72 de 11 de janeiro de 2010. Es-
tabelece que a vigilância do óbito infantil e fetal é obrigatória 
nos serviços de saúde (públicos e privados) que integram o 
SUS. Brasília (DF):MS; 2010 Jorge MHP, Laurenti R, Di Nubila 
HB. O óbito e sua investigação: reflexões sobre alguns aspec-
tos relevantes. Rev. bras. epidemiol. 2010;13(4):561-76 Paim 
JS. Epidemiologia e planejamento: a recomposição das práti-
cas epidemiológicas na gestão do SUS. Cien Saude Colet 2003; 
Rio de Janeiro, v. 8, n. 2.

Isabela de Lucena Heráclio;

14600 CARACTERIZAÇÃO DOS INTERNAMENTOS 
HOSPITALARES POR INTERCORRÊNCIAS OBSTÉTRICAS

Introdução Complicações obstétricas provocam riscos à saúde 
materna e ao recém-nascido, a depender da gravidade, cau-
sam internamentos hospitalares que impactam economica-
mente nos serviços de saúde. Internações por intercorrências 
obstétricas é um indicador de atenção à saúde da gestante, 
diante disso, informações sobre custos e tempo de perma-
nência destas, são importantes para análise da aplicação de 
recursos. Objetivos Descrever a distribuição dos internamen-
tos hospitalares de mulheres, com enfoque nas taxas de inter-
nações por intercorrências obstétricas, custo das internações, 
tempo de permanência hospitalar e partos cesáreos. Metodo-
logia Estudo descritivo com enfoque quantitativo, das inter-
nações hospitalares pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de 
mulheres residentes em Fortaleza-Ceará, de 2012 a 2016. Os 
dados foram coletados no Sistema de Informações Hospita-
lares do SUS disponíveis ao público pelo DATASUS. Seleciona-
ram-se os agravos cujo diagnóstico inseria-se no capítulo XV 
da Classificação Internacional de Doenças CID-10 (O00 a O99). 
Consideraram-se as variáveis: Taxa Intercorrência Obstétrica 
(TxIO) consiste no percentual de internações por intercorrên-
cias obstétricas em relação ao total de partos; custo de inter-

nação; tempo de permanência hospitalar e partos cesáreos. 
Resultados e Discussão Identificaram-se 91.130 internações 
por complicações maternas e 124.676 partos financiados pelo 
SUS. Verificou-se que a cada 100 partos, ocorreram 73 interna-
ções por intercorrências obstétricas. Sobre as causas da hos-
pitalização, destacou-se outras complicações da gravidez e do 
parto, com a TxIO de 31%. Os custos da internação apontaram 
valor médio de R$ 644,42 (mínimo de R$ 191,99 e máximo de 
R$ 1.164,46). O tempo de permanência variou ente um a sete 
dias de hospitalização. A cesariana correspondeu a 55% do 
total de partos. Os resultados mostram uma crítica situação, 
pois a maioria das complicações obstétricas é considerada 
evitável, se a assistência à saúde materna for de qualidade. 
Conclusões/Considerações Finais O presente estudo traz a 
reflexão de que as ações implantadas para atenção à saúde 
materna, não são suficientes, haja vista o alto índice de mor-
bidade materna. A oferta de uma atenção à saúde qualificada 
e integral às gestantes são fatores essenciais para controle e 
prevenção de complicações e, assim, redução dos gastos ad-
vindos das internações

Katherine Jeronimo Lima; Glaucilândia Pereira Nunes; Fiama 
Kécia Silveira Teófilo; Fátima Café Ribeiro dos Santos; Aline de 
Freitas Velasco Werneck; Radmila Alves Alencar Viana; Rafaella 
Maria Monteiro Sampaio; Francisco Régis da Silva; Jéssica Karen 
de Oliveira Maia; Ana Maria Peixoto Cabral Maia; Francisco José 
Maia Pinto; Priscila Nunes Costa Travassos;

14614 O USUÁRIO DO SUS EM MOBILIDADE PARA 
ATENDIMENTO EM MUNICÍPIO DE REFERÊNCIA

Introdução Na contemporaneidade, o campo da saúde tem 
como um de seus desafios construir estratégias de qualifica-
ção dos processos organizativos do cuidado para assegurar 
o princípio da integralidade, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). O alcance desse princípio doutrinário operacio-
naliza-se por meio das Redes de Atenção à Saúde, um conjun-
to de estruturas policêntricas e interdependentes, orientadas 
pelo planejamento e territorialidade, de acordo com regiões 
que ampliam e consolidam a interdependência municipal. As-
sim, o acesso aos serviços de saúde disponíveis implica em 
custos diretos e indiretos para o deslocamento geográfico 
do usuário, exigindo de sua parte disponibilidade financeira. 
Objetivos Caracterizar o perfil do usuário em situação de mo-
bilidade para atendimento em município de referência, enfo-
cando aspectos do seu deslocamento. Metodologia Estudo 
descritivo, amostra aleatória, não probabilística, de usuários 
em situação de mobilidade para serviços de referência, tendo 
por base de cálculo população infinita (acima de 100 mil habi-
tantes), nível de confiança de 95%, total de 384 participantes. 
Teste piloto com 10% da amostra. Utilizaram-se pontos estra-
tégicos de chegada e partida de usuários para tratamento 
em Belo Horizonte, entre novembro/2015 a abril/2016, para a 
aplicação de questionário com variáveis que caracterizaram o 
perfil do usuário (raça, sexo, idade, escolaridade e renda) e o 
deslocamento (tipo de veículo e responsável, frequência de 
uso, duração da viagem, tempo de permanência). Observou-
se nas variáveis a distribuição das frequências relativas e me-
didas de posição e os graus de associação pelo coeficiente de 
correlação de Spearman (p < 0,05). Utilizou-se o Programa de 
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ver uma mediação entre as necessidades individuais e a utili-
zação de serviços de saúde de maior densidade tecnológica, 
respondendo às dimensões sócio-organizacional e geográfica 
de acessibilidade e a continuidade e efetividade do cuidado. 
Os usuários vivenciaram os seguintes desafios quanto à mobi-
lidade e a estada no município de referência: melhoria no con-
forto, limpeza, segurança, dos motoristas e agentes comuni-
tários de saúde (ACS); no local de espera após os exames e 
consultas; prioridade e atendimento personalizado com base 
na morbidade; readaptação de horários de partida e retorno 
ao município de origem, casa de apoio para motoristas, ACS 
e usuários e ajuda de custo para usuários e acompanhantes. 
Conclusões/Considerações Finais Analisar o Transporte Ele-
tivo em Saúde, a partir da perspectiva dos usuários, buscou 
também resguardar seus direitos e garantias fundamentais 
compreendendo-o como uma importante dimensão de ges-
tão na produção do cuidado. Particularmente, se pensarmos 
que a relação de interação privilegia o seu protagonismo nos 
serviços de saúde, o caráter de alteridade e favorece a pro-
dução de sentidos nos atos de cuidar e de pesquisar. O que 
não significa desconsiderar a importância dos outros atores 
institucionais implicados no transporte eletivo e TFD, mas de 
indicar a necessidade de ampliá-lo como instrumento de ges-
tão visando a reestruturação do serviço. A verbalização das 
recomendações demarcam também estratégias de resistên-
cias materializadas em atos de desvelar realidades dirigidas 
ao transporte eletivo em saúde englobando o SETS. Referên-
cias DONABEDIAN, A.. An introduction on quality assurance 
in health care. Oxford, Oxford University Press, 2003. 200p. 
CHAMPAGNE, A; HARTZ, Z.; CONTRANDRIOPOULOS, A. P., 
DENIS, J. L.. A Análise de Implantação. In: BROUSSELLE, A., 
CHAMPAGNE, F., CONTANDRIOPOULOS, A. P., HARTZ, Z. M. 
A, organizadores. Avaliação em saúde: conceitos e métodos. 
Rio de Janeiro: Fiocruz; 2011. p. 217-238. MINAS GERAIS. Sis-
tema Estadual de Transporte em Saúde. [internet]. Disponí-
vel em: http://www.saude.mg.gov.br/aids/page/457-sistema-
-estadual-de-transporte-em-saude-sesmg/ Acesso em: 21 jan 
2016. SANTOS Lenir; ANDRADE, Luiz Odorico Monteiro. Redes 
no SUS: marco legal. In: Silva SF (Org.). Redes de Atenção à 
Saúde: desafios da regionalização no SUS. 2 ed. Campinas: Sa-
beres Editora, 2013. SANTOS, L.; ANDRADE, L. O. M.. Acesso às 
ações e aos serviços de saúde: uma visão polissêmica. Ciênc. 
saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 11, p. 2876-2878, 2012

Marilene Barros de Melo; Luiz Brant; Lucília Nunes de Assis;

14771 ARRANJOS E ESTRATÉGIAS DE COGESTÃO EM 
MATERNIDADES PÚBLICAS

Introdução O presente trabalho buscou discutir os desafios 
atuais da gestão em saúde. Desafios estes que apontam para 
uma combinação necessária da autonomia característica des-
se campo com a efetividade de suas ações na produção de 
uma saúde mais universal, equânime e integral. E, nesse cená-
rio, pensar como a Cogestão vem sendo exercida em materni-
dades públicas. Objetivos Analisar o processo de cogestão em 
maternidades públicas na percepção dos gestores, buscando 
identificar seus arranjos e estratégias, entender o papel dos 
gestores e investigar o colegiado como dispositivo de com-
partilhamento e construção coletiva. Metodologia Trata-se de 

uma pesquisa qualitativa, realizada de junho a setembro de 
2016, em 02 maternidades públicas do Rio de Janeiro, com di-
ferentes arranjos de gestão.Os participantes foram gestores 
de diferentes níveis gerenciais e com exercício na função há, 
pelo menos, 6 meses. Na coleta de dados, foi utilizada a entre-
vista semiestruturada e a observação participante de 06 dias 
do cotidiano desses gestores. Utilizamos a análise de conteú-
do, de modalidade temática, para a interpretação dos dados, 
que foram organizados a partir das questões do roteiro de en-
trevista, em eixos temáticos. Resultados e Discussão A partir 
de quatro eixos temáticos - formação e trajetória profissional 
dos gestores; papel do gestor; Cogestão; e, arranjos e estraté-
gias -, pudemos perceber que os gestores destacam ausência 
de ofertas de formação em gestão e assumem essa função a 
partir de um destaque como técnicos, não tendo uma forma-
ção específica e com pouco acesso a instrumentos que for-
taleçam sua prática. A gestão foi compreendida como redu-
zida ao seu aspecto administrativo, influenciando o exercício 
da Cogestão. O colegiado foi destacado como dispositivo de 
compartilhamento e aprendizado institucional e processos de 
gestão foram sendo apropriados e redesenhados a partir do 
modelo participativo e inclusivo. Conclusões/Considerações 
Finais A formação e o desenvolvimento de gestores públicos, 
no contexto estudado, se constitui num importante desafio, 
com impacto na efetivação de práticas em que a clínica e a 
gestão sejam indissociáveis, os coletivos sejam exercitados 
em sua potência e o apoio institucional seja mais que uma 
oferta, mas um modo de fazer gestão mais inclusivo e com-
partilhado.

Andréia Maria Thurler Fontoura; Cynthia Magluta; Rosa Maria 
de Araujo Mitre;

15001 APOIO INSTITUCIONAL COMO FERRAMENTA 
PARA A MELHORIA DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UBS 
DA CIDADE DE SANTA CRUZ/ RN: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA

Introdução O apoio institucional ao Programa de Melhoria ao 
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ, tem como 
propósito desenvolver ações intersetoriais de extensão pos-
sibilitando aos discentes, docentes e a comunidade envolvida 
conhecer melhor a realidade local por meio de pactuações 
para melhorar e organizar o processo de trabalho das equi-
pes e consequentemente a avaliação externa do Programa. 
Objetivos Relatar a experiência vivenciada no projeto de ex-
tensão intitulado observatório em saúde: a extensão univer-
sitária enquanto apoio institucional ao PMAQ/AB nas equipes 
de ESF - Estratégia de Saúde da Família no município de Santa 
Cruz- RN. Metodologia Trata-se de um relato de experiência 
sobre o apoio institucional ofertado por discentes do curso 
de Enfermagem da UFRN, constitui-se de coletas de dados, 
aplicação de check lists, identificação de fragilidades nos re-
gistros, monitoramento, avaliação, estrutura e materiais dis-
poníveis para as equipes, conforme preconizado pelo PMAQ, 
após essas análises articula-se diálogo entre gestão municipal 
e equipes de saúde. Resultados e Discussão A experiência 
do apoio institucional produz vínculo entre equipes de saú-
de e discentes que compreendem, na prática, o processo de 
trabalho e a mediação de conflitos. É possível compreender 

Tangará da Serra – MT” aprovada pelo parecer 1.383.426/2016 
(CEP/UNEMAT). Foi realizado o levantamento no período de 
2010 a 2016 do número de profissionais, enfermeiros, agen-
tes comunitários de saúde e médicos através do Cadastro Na-
cional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e do Portal do 
Departamento de Atenção Básica. Foi necessário buscar no 
setor de recursos humanos da secretaria municipal de saúde 
os dados referentes ao PMM pela não atualização do CNES 
no ano de 2014. Para a contagem do número de habitantes 
foi utilizado às estimativas populacionais do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) disponibilizadas pelo 
DAB. Os dados foram apresentados em séries históricas para 
avaliação da evolução numérica e comparados com a propor-
ção de cobertura da atenção básica. Resultados e Discussão 
No período de 2010-2012 o município contava com 10 médicos 
caracterizando escassez desse profissional e baixa proporção 
de cobertura populacional estimada (42,09% - 40.44%). Consi-
derando aceite de vagas disponibilizadas pelo governo fede-
ral no ano de 2013, o município em 2014 recebeu 21 médicos 
do PMM , 8 do Programa de Valorização do Profissional de 
Atenção Básica – PROVAB, somando com os 3 médicos efeti-
vos do município. Nos Anos de 2015 e 2016, 6 profissionais do 
PROVAB se desligaram do programa, no entanto expressou 
aumento da proporção de cobertura populacional estimada 
(100%). Observou 56,8% de acréscimo nas equipes que era de 
10 equipes (2010) para 26 equipes (2016). Esse acréscimo im-
pactou diretamente na contratação de novos profissionais e 
na orientação do modelo organizacional no município. Per-
cebe-se que houve a evolução do número de enfermeiros 
10 (2010) e 26 (2016). Sinaliza que em relação ao número de 
Agentes Comunitários de Saúde tinha-se cobertura de 61,04% 
(2010) e de 72,58% (2016), mostrando um déficit na compara-
ção a cobertura da população em relação à saúde da família. 
Durante todo o período analisado manteve-se 10 equipes de 
saúde bucal modalidade I. Conclusões/Considerações Finais 
Ficou evidente o impacto do PMM na redução da escassez de 
médicos nesse município estudado, tornando o PMM como 
viabilizador não somente da provisão de médicos como tam-
bém do estímulo ao crescimento da proporção de cobertura 
populacional estimada, o que impactou diretamente no re-
crutamento de enfermeiros e agentes comunitários de saú-
de. Há de se sinalizar que existe pelo número da estimativa 
da população necessidade de recrutamento de mais agentes 
comunitários de saúde. Em relação aos médicos há a preocu-
pação dada pela substituição apontada já pelo Ministério da 
Saúde e a descontinuidade do trabalho que esses profissio-
nais construíram com equipes e comunidade. Notou-se que 
não houve o crescimento de equipes de saúde bucal o que 
reforça novos investimentos devido ao número de cobertura 
e efetividade das práticas de prevenção. Referências BRASIL. 
Ministério da Saúde. DAB. Histórico de Cobertura da Saúde 
da Família. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de aten-
ção a saúde. CNESNet. Castrastro Nacional de Estabelecimen-
to de Saúde. BRASIl. Medida provisória nº 621, de 08/07/2013 
que Institui o Programa Mais Médicos. LIMA, R. T. de S., et. al. 
A atenção básica no Brasil e o Programa Mais Médicos: uma 
análise de indicadores de produção. Ciência & Saúde Coleti-
va, 21 (9), 2657-63. 2016. MALTA, D. C., et. al. A cobertura da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) no Brasil, segundo a Pes-
quisa Nacional de Saúde, 2013. Ciência e Saúde Coletiva, 21(2). 
2016. p. 327-38.
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14768 TRANSPORTE ELETIVO EM SAÚDE: ESTRATÉGIA 
DE GESTÃO PARA O TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

Introdução O campo da gestão em saúde na sociedade bra-
sileira contemporânea tem entre seus grandes desafios a 
construção de estratégias de qualificação dos processos or-
ganizativos e do cuidado sustentada no princípio da integra-
lidade da atenção à saúde. Para assegurar o princípio da inte-
gralidade no Sistema Único de Saúde (SUS), trabalha-se com a 
concepção de Redes de Atenção à Saúde (RAS) que exige um 
sistema integrado de atenção à saúde, na perspectiva da hori-
zontalidade e da territorialidade com níveis de complexidade 
crescente, dinâmico com objetivos comuns e ao mesmo tem-
po com capacidades específicas; dispositivos gerenciais com-
patíveis; a ampliação e qualificação do acesso e, o comparti-
lhamento e continuidade de ações de promoção de saúde, 
diagnóstico, cuidado, tratamento, reabilitação. Para garantir 
o tratamento fora de domicílio (TFD), favorecer a inclusivida-
de e a capilaridade nas RAS, Minas Gerais, o primeiro estado 
a instituir o Sistema de Transporte Eletivo em Saúde (SETS) 
convive com outros tipos de transporte eletivo em saúde no 
estado. A meta é assegurar deslocamento e tratamento aos 
usuários do SUS para municípios que ofertem procedimentos 
de média e alta complexidade. Objetivos Analisar e compreen-
der as situações experenciadas no uso do transporte eletivo 
em saúde pelos usuários encaminhados ao pólo de referência 
de Belo Horizonte (BH). Metodologia Estudo de caso na pers-
pectiva avaliativa com dimensão somativa, baseado na análise 
dos efeitos. Foram aplicados questionários semi-estruturados 
em 384 usuários, com acesso garantido aos serviços de saúde, 
em lugares reconhecidos nesse município de referência pela 
presença de veículos do transporte eletivo. Amostra não pro-
babilística e intervalo de confiança de 95%. Estudo realizado 
no período de novembro/2015 a abril/2016. A. O Modelo Ló-
gico (ML) orientou o processo avaliativo e buscou contem-
plar os fatores relevantes do contexto do transporte eletivo 
identificando a concepção teórica e operacional do transpor-
te, objetivos, as atividades para alcançá-los e o conjunto de 
seus efeitos. A análise das questões abertas foi com base na 
hermenêutica-dialética que possibilitou a compreensão do 
fenômeno estudado, explicitando o seu significado enquan-
to prática social e política. Pesquisa aprovada pelo Comitê de 
Ética do Hospital Universitário Ciências Médicas, sob o pare-
cer nº 1.021.236. Resultados e Discussão Os dois componentes 
estratégicos do ML – deslocamento intermunicipal e acesso 
ao serviço de referência e a análise dos questionários com 
base na hermenêutica dialética constituíram três unidades te-
máticas: o transporte eletivo em saúde como dispositivo de 
acesso; as condições de mobilidade dos usuários e de estada 
em BH; enfrentamento dos desafios do transporte eletivo em 
saúde. Compreende-se o transporte eletivo em saúde como 
uma importante estratégia de gestão para o TFD ao promo-
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15291 REDE MÃE PARANAENSE: A EXPERIENCIA DE 
IMPLANTAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DO VALE DO IVAÍ E REGIÃO

Introdução A Secretaria de Saúde do Estado do Paraná im-
plantou no ano de 2012 a Rede Mãe Paranaense, onde obje-
tiva a garantia de atendimentos as gestantes com qualidade, 
bem como o encaminhamento para o atendimento de alto 
risco, quando necessário. Para a estruturação desta, foi ne-
cessária a instalação de ambulatórios de gestação de alto ris-
co, nas 22 Regiões de Saúde do Estado. Objetivos Apresentar 
relato de experiência do Consórcio Intermunicipal de Saúde 
do Vale do Ivaí e Região – CISVIR na implantação do ambu-
latório de gestação de alto risco na sua região de abrangên-
cia. Metodologia Para operacionalização dos ambulatórios, a 
Secretaria Estadual de Saúde – SESA fomentou a criação de 
vários Centros Mãe Paranaense, os quais, em sua maioria, são 
administrados pelos Consórcios Intermunicipais de Saúde, e 
financiados pela SESA, através de convênio COMSUS, onde se 
tem como meta diminuir os indicadores de mortalidade ma-
terno-infantil. O financiamento para Centro Mãe Paranaense 
é feito mensalmente, e calculado conforme população de 
abrangência. Desta forma, através de Chamamento Publico, o 
CISVIR realiza contratos com profissionais e clínicas externas, 
garantindo a assistência integral a essa gestante e crianças de 
risco. Resultados e Discussão Com a inserção no Programa 
COMSUS, o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí 
e Região- CISVIR teve a necessidade de adequação às regras 
apresentadas pela SESA. Assim, hoje o Centro Mãe Paranaen-
se, gerido pelo CISVIR, assiste mensalmente aproximadamen-
te 128 gestantes de alto risco de sua região, proporcionando 
um atendimento transdisciplinar, com equipe formada por 
assistente social, obstetra, psicóloga, enfermeira, pediatra e 
fonoaudióloga, sendo que o usuário assistido por essa equipe 
tem seu plano de cuidado individualizado, e através de tecno-
logias de informação, como whatsapp, e-mail e googledrive, 
são contra referenciados para a atenção primária para seu 
monitoramento. Conclusões/Considerações Finais Verifica-se 
que os Consórcios Intermunicipais de Saúde em nosso Esta-
do têm sido elementos fundantes para a operacionalização 
da Rede Mãe Paranaense, através da administração dos am-
bulatórios de alto risco e da assistência integral. Assim, neste 
cenário de novos desafios ao SUS e da regionalização, os CIS 
tem atuado como ferramentas de gestão.

Letícia Cristina Bento; Heliton Henrique de Oliveira;

15334 O GESTOR DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO 
BRASIL, SANTA CATARINA E CRICIÚMA

Introdução Uma definição aproximada de gestão pode carac-
terizá-la como a arte de pensar, decidir e de agir, fazer acon-
tecer e obter resultados numa interação humana constante. 
A partir da constituição de 1988 e descentralização e capilari-
zação dos serviços de saúde, os municípios passaram a ser os 
responsáveis pela gerência e execução destes serviços, espe-
cialmente na atenção básica, necessitando desenvolver capa-
cidade gerencial. Com o desenvolvimento das políticas de saú-

de voltadas para atenção básica e a busca por integralidade 
na atenção, um processo de complexidade crescente da as-
sistência à saúde exige das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) 
no Brasil equipes multiprofissionais que atuem em conjunto e 
sintonia com equipes como o Núcleo de Apoio a Saúde da Fa-
mília, Equipe de Atenção Domiciliar, Equipe de Consultório na 
Rua, matriciamento em saúde mental e as redes de atenção à 
saúde, entre outros arranjos, gerando aumento de demanda 
de gestão e apoio destas equipes e profissionais. Objetivos 
Esta pesquisa é parte de uma tese de Doutorado sobre Gesto-
res de Unidade Básica de Saúde e tem por objetivo conhecer 
e discutir a presença do gestor de unidade básica de saúde 
no Brasil, Santa Catarina e Criciúma. Metodologia Utiliza como 
metodologia dados secundários do Cadastro Nacional de Es-
tabelecimentos de Saúde (CNES) e Programa de Melhoria do 
Acesso e Qualidade da Atenção Básica (PMAQ). No CNES to-
dos profissionais que se vinculam a um estabelecimento de-
vem ser ter seus dados registrados de acordo com o Cadastro 
Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego. 
Os gestores de serviços de saúde poderiam ser registrados no 
CNES com as seguintes denominações: Gerente Administra-
tivo e/ou Gerentes de serviços de saúde, para esta pesquisa 
as duas denominações serão agrupadas com a denominação 
de Gestores, os dados são de Fevereiro de 2016. Os dados do 
PMAQ se referem ao segundo ciclo realizado em 2014, mas 
eles apenas tangenciam as questões relativas aos gestores de 
UBSs, uma vez que não há nenhuma questão direta relativo a 
presença do gestor em UBSs. Esses dados estão disponíveis 
em formato eletrônico no site do CNES e PMAQ. Resultados e 
Discussão Dados do CNES demonstram que há no país 297736 
estabelecimentos de saúde e 19225 registros de Gestores, 
totalizando 6,4% de estabelecimentos com gestores. Em rela-
ção as UBSs, há 45444 e 6175 Gestores, que correspondem a 
13,5% dos estabelecimentos com gestores. No estado de Santa 
Catarina há 14972 estabelecimentos de Saúde e 792 registros 
de Gestores, totalizando 5,3% estabelecimentos com gesto-
res. Em relação as UBSs, há 1853 unidades e 83 Gestores, que 
correspondem a 4,4% dos estabelecimentos com gestores. 
Os dados do município de Criciúma demonstram haver 534 
estabelecimentos de saúde e 5 registros de Gestores, com 1% 
de estabelecimentos com gestores. Em relação as Unidades 
Básicas de Saúde, há 48 unidades e 1 Gestor, que correspon-
dem a 2% dos estabelecimentos com gestores. Em relação ao 
segundo ciclo do PMAQ. Em relação a presença nas UBSs de 
sala de administração e gerência, os resultados são presença 
em 32% das unidades no Brasil, 76% de Santa Catarina e 90% 
de Criciúma, em relação ao percentual de equipes que parti-
cipam em atividade de planejamento de ações mensais, 90% 
das equipes do Brasil, 93% de Santa Catarina e 100% de Criciú-
ma. Conclusões/Considerações Finais Os dados do CNES suge-
rem que o Brasil não adotou nacional ou localmente, como 
estratégia de garantir a gestão da atenção básica, a figura do 
Gestor de Unidade Básica de Saúde ou ainda que não registra 
esse profissional no CNES. Os dados do PMAQ sugerem que 
há alguma forma de gerência dos serviços e do trabalho das 
equipes. Dados bibliográficos demonstram que comumente 
o gestor de unidade básica é um profissional de saúde, fre-
quentemente o enfermeiro, o que pode fazer com que os 
municípios registrem somente o profissional com o CBO de 

a importância da extensão universitária como um meio de 
crescimento individual e coletivo dos discentes, ampliando a 
visão sobre o processo de trabalho e o olhar crítico sobre as 
situações. Os discentes distribuídos nas equipes identificaram 
problemas, atuaram junto às equipes em processos contínuos 
de articulação, traçaram estratégias de melhoria por meio de 
reuniões de equipes, implementação de protocolos, adequa-
ção de registros, entre outros, promovendo a integração da 
equipe e gestão compartilhada. Conclusões/Considerações Fi-
nais A inserção dos discentes nas Equipes é fundamental para 
a formação profissional e fortalecimento das equipes. O apoio 
institucional mostra-se fundamental para a articulação entra 
gestão municipal e gestão do cuidado, além de promover a 
ampliação dos espaços de aprendizagem beneficiando tanto 
discentes, profissionais e os usuários dos serviços.

Camyla Cristina Maia da Costa; José Adailton da Silva; Heloane 
Medeiros do Nascimento;

15107 GESTÃO DA SAÚDE DOS TRABALHADORES 
FRENTE ÀS MUDANÇAS TECNOLÓGICAS: ESTUDO EM UM 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Introdução O Poder Judiciário, como organização pública, ne-
cessita desenvolver a saúde do trabalhador como agente mo-
tivador dos seus servidores através do aumento da qualidade 
de vida no trabalho (QVT) que provém, dentre outras causas, 
do grau de percepção das necessidades do indivíduo no am-
biente de trabalho e a resposta aplicada a esta percepção. 
Diante disso, é importante também considerar as constantes 
transformações que ocorrem no mundo do trabalho. As trans-
formações dos sistemas de produção são acompanhadas de 
mudanças importantes nos modos de viver, trabalhar e adoe-
cer. O avanço tecnológico e as novas organizações do traba-
lho não trouxeram o anunciado fim do trabalho penoso; ao 
contrário, trouxeram formas de sofrimento qualitativamente 
mais complexas e sutis, sobretudo do ponto de vista psíquico. 
Um exemplo dessas mudanças é a implantação do Processo 
Judicial Eletrônico (PJe) no contexto do judiciário brasileiro, 
que informatiza todo o processo de trabalho. A principal van-
tagem relatada nos estudos sobre o processo eletrônico é a 
agilidade. No entanto, todo processo de transformação vem 
acompanhado de desafios e resistências. Objetivos Esta pes-
quisa foi realizada com o objetivo de compreender as repre-
sentações de servidores da justiça sobre o seu contexto de 
trabalho e sobre as repercussões da implementação do PJe 
em sua saúde e cotidiano. Buscou-se também identificar a 
concepção de saúde dos servidores e compreender, na pers-
pectiva desses atores, a relação entre trabalho e saúde, a fim 
de definir estratégias de implementação de políticas de pre-
venção e promoção de saúde nesse contexto organizacional. 
Metodologia O referencial teórico utilizado foi o da Ergologia, 
uma abordagem compreensiva do trabalho, que lança um 
olhar clínico sobre a atividade. O conceito central de atividade 
apresenta-se como um élan de vida e de saúde, sem limite pré-
definido, atravessado pelo inédito e pela complexidade. Toda 
atividade é gestão, debate de normas e valores, o que significa 
considerá-la como elemento crucial do uso e manuseio de tec-
nologias. Desenvolveu-se uma pesquisa de campo com abor-
dagem qualitativa, na qual foram realizadas quatorze entrevis-

tas semi-estruturadas com servidores de um Tribunal Regional 
do Trabalho, atendendo aos critérios de saturação e singula-
ridade do discurso. As entrevistas foram gravadas, transcri-
tas e analisadas através da técnica de análise de conteúdo 
construtiva interpretativa. Discutiu-se o processo e o sentido 
do trabalho para os servidores, o papel do coletivo, aspectos 
gerais sobre a saúde no trabalho, a implementação do PJe e 
as qualificações e competências. Resultados e Discussão Os re-
sultados evidenciaram que os entrevistados conferem grande 
importância ao trabalho, reconhecendo-o como fonte de sus-
tento e sentido. Sentido esse que parece mediar a avaliação de 
demandas e custos e aponta para uma forte relação com seu 
papel social. A inclusão de novas tecnologias no trabalho pos-
sui intenções de transformação e criam-se entidades coletivas 
para operá-las. O caráter cooperativo do processo de trabalho 
dito imaterial torna-se uma necessidade técnica imposta pela 
natureza do próprio instrumental de trabalho, e os entrevis-
tados conferem ao grupo capacidade de influenciar a saúde 
de todos. Os servidores resumem bem as condições sociais da 
mudança, do ponto de vista financeiro, de carga de trabalho e 
fadiga, e da exigência de novas e maiores qualificações. Eles se 
ressentem da falta de consulta aos trabalhadores e demandam 
serem atores dessa mudança. Da mesma forma, apontam que 
implementar políticas de prevenção e promoção de saúde nos 
contextos organizacionais também deve levar em conta a ló-
gica da escuta, do que os trabalhadores envolvidos entendem 
como necessidades e estratégias de melhoria da qualidade de 
vida no trabalho. Conclusões/Considerações Finais Concluímos 
que o presente estudo evidenciou o desafio de garantir a pro-
teção da saúde de trabalhadores que possuem, por sua vez, 
compromisso com a saúde de outros trabalhadores, aqueles 
que recorrem à Justiça do Trabalho. Deve-se ter em mente a 
manutenção de um ambiente saudável e seguro para esses 
servidores, do ponto de vista físico, mental e social. Para isso, 
é mister o respeito à jornada de trabalho estabelecida em lei e 
ajuste do contingente de pessoal, dada a carga de trabalho im-
posta. Além disso, é necessária escuta constante por parte da 
instituição, que considere as dificuldades diárias com as ferra-
mentas e objeto de trabalho, bem como as sugestões de quem 
mais conhece essa realidade, que são os próprios trabalhado-
res. As políticas de saúde devem se dar a partir da abertura de 
canais efetivos de participação e de diálogo entre trabalhado-
res, gestores e administração superior do órgão. Referências 
Schwartz Y, Durrive L, Organizadores. Tradução Jussara Brito 
e Milton Athayde. Trabalho & ergologia: conversas sobre a ati-
vidade humana. Niterói: EdUFF; 2007. Ferreira MC, Fernandes 
LC. Sobrecarga, cobrança, pressão...: a qualidade de vida no 
trabalho subtraída no contexto do poder judiciário brasileiro. 
In: Araujó JNG, Ferreira, MC, Almeida CP Organizadores. Tra-
balho e saúde: cenários impasses e alternativas no contexto 
brasileiro. 1.ed. São Paulo: Opção; 2015. Gonzalez Rey, FL. Pes-
quisa qualitativa em psicologia: caminhos e desafios. Tradução 
Marcel Aristides Ferrada Silva. São Paulo: Pioneira Thonson 
Learning; 2005. Trinquet P. Prévenir les dégâts du travail: l’er-
goprévention. Presses Universitaires de France; 2009. Cangui-
lhem, G. O normal e o patológico. 6.ed.Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2009.
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impactam no contexto da implementação do SUS. A relação 
público-privado e a excessiva dependência, especialmen-
te na média e alta complexidade, dos prestadores privados 
também se tornam empecilhos, à medida em que exercem 
certo domínio para o avanço do sistema público, mediante 
uma relação de interdependência. Conclusões/Considerações 
Finais Apesar de muitos avanços, ainda existem diversos en-
traves para a evolução do SUS. A falta de profissionalização 
da gestão, a descontinuidade administrativa, o clientelismo 
político e a interferência político-partidária no funcionamen-
to dos serviços comprometem a consolidação do SUS ¹. As 
questões relacionadas ao subfinanciamento, entraves buro-
cráticos e a falta de modernização administrativa também são 
fatores condicionantes para o bom desempenho do sistema. 
Fica evidente a necessidade se vencer barreiras de acesso 
aos serviços. Nessa perspectiva a reflexão sobre o processo 
de trabalho das equipes se faz premente. É imprescindível 
apostar na implementação de iniciativas para a reorganização 
dos processos. Cada vez mais se torna inevitável pensar em 
ações que visem a desburocratização do SUS e a captação de 
novos recursos para a saúde. Será necessário redefinir uma 
série de estratégias para além do SUS estabelecendo uma 
agenda mais articulada com os diversos setores da socieda-
de². Referências ¹ PAIM, J. S.; TEIXEIRA, C. F. Configuração 
institucional e gestão do Sistema Único de Saúde: problemas 
e desafios. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2007, vol.12, suppl., 
pp.1819-1829. ISSN 1413-8123. Disponível em: http://dx.doi.
org/10.1590/S1413-81232007000700005. Acesso em 10/01/2017. 
² CAMPOS, G.W. Análise de Políticas de Saúde no Brasil. En-
trevista ao Observatório de Análise Política em Saúde. Insti-
tuto de Saúde Coletiva – UFBA. Salvador, 2016. Disponível em 
http://www.analisepoliticaemsaude.org/up/oaps/noticias/pd-
f/14631703515736352f43b1f.pdf Acesso em 10/01/2017.

Márcia Cunha da Silva Pellense; Cipriano Maia de Vasconcelos;

15587 ACESSO ADEQUADO NA UBS NOVO HORIZONTE: 
PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E RESULTADOS.

Introdução Consolidada como Estratégia de Saúde da Família 
em 2015 o Novo Horizonte está situado no Distrito Oeste da 
Cidade de Natal-RN cobrindo parte dos bairros de Bom Pastor 
e Quintas. Temos público de 10.000 pessoas na área, segundo 
dados do IBGE de 2010, sendo acima do preconizado para 2 
equipes de E.S.F. Desde o ano de 2009 houve a implantação do 
acolhimento enquanto eixo transversal na linha do cuidado e 
a lógica do “Posso Ajudar” como fio condutor do usuário pela 
unidade de saúde. Em agosto de 2016 os estagiários de me-
dicina em saúde coletiva da UFRN propuseram em sua inter-
venção implantar o “Acesso avançado” como alternativa para 
aprimorar o cuidado referenciados em experiências já utiliza-
das em alguns municípios do Brasil. A adequação da propos-
ta ao contexto social e do serviço assumiu a face de “Acesso 
adequado” e tem mostrado resultados promissores na quali-
ficação da atenção. Objetivos Melhorar o acesso e qualificar o 
cuidado através da escuta qualificada, proporcionando maior 
autonomia aos profissionais, institucionalização e ampliação 
da escuta qualificada, aproximação com a necessidade de 
atendimento das demandas diárias dos usuários, e extinção 
das filas desde a madrugada com aumento da resolutividade. 

Metodologia O projeto se iniciou com a avaliação das práticas 
de acolhimento existentes, evidenciado seus limites, e a par-
tir da discussão com a equipe foi formulada e apresentada a 
proposta de implantação do Acesso Adequado, que após ne-
gociação com a equipe foi implantada de modo progressivo 
alterando os modos de escuta, com a instituição da escuta 
qualificada, a agenda de trabalho dos médicos e enfermei-
ros, a qualificação em processo dos profissionais das equipes 
e o diálogo com os usuários. A experiência continua em ava-
liação pela equipe e ajustes têm sido feitos para aprimorar o 
processo de mudanças. Resultados e Discussão A valorização 
dos funcionários, mantendo os profissionais da recepção bem 
informados e em consonância com as condutas dos demais 
setores, realizando escuta rápida e se necessário o direciona-
mento. Aumento da autonomia dos técnicos de enfermagem 
que baseados em parâmetros clínicos e prioridades fazem a 
comunicação com os profissionais de nível superior sobre a 
situação da demanda geral e suas peculiaridades. Implanta-
ção de sala e escala de funcionários para a escuta qualificada. 
Aumento no nível de reflexão dos usuários sobre a constru-
ção do processo de cuidado. Diariamente ouvimos avaliações 
sobre a escuta qualificada para a organização do serviço osci-
lando entre elogios com a maior resolutividade e queixas por 
nem sempre sair com a consulta agendada. Há atendimen-
tos do dia que tem como desfecho “alta do episódio”, onde 
aquele momento de troca é resolutiva classificando a escuta 
qualificada frequentemente como terapêutica. Aumento das 
trocas entre os profissionais do nível superior, maior quanti-
dade de interconsultas e encaminhamentos Internos no mes-
mo dia, diminuindo as filas para marcação de atendimentos e 
aumentando a resolução de casos. Conclusões/Considerações 
Finais O grande volume de demandas simultâneas gera neces-
sidade de trocas entre os profissionais somada a cultura da co-
munidade de buscar informações e atendimento diretamente 
com os médicos e enfermeiros resulta em muitas pequenas 
Interrupções de consulta, sendo um fator facilitador na agili-
zação das diversas questões e complicador da construção da 
singularidade durante o atendimento. A busca pelo entendi-
mento da necessidade de todos que vem até a unidade é uma 
utópica caminhada no Novo Horizonte. Muitas vezes essa 
estrada nos leva aos caminhos da interinstitucionalidade, da 
escuta alongada, interconsultas, consultorias para suprir ta-
manha demanda. Entendemos que a “queixa do dia” que não 
é atendida na atenção primária é a mesma que chega na UPA 
e é identificada como pertencente a unidade básica de saúde. 
Na confecção do possível seguimos os passos da excelência 
para melhor servir. Referências 1 - Brasil. Ministério da Saúde. 
HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização do Ministé-
rio da Saúde, Brasília, DF, 2004. 2 - Wollmann, Adriene. Novas 
possibilidades de organizar o acesso e a agenda na atenção 
primária a saúde. SMS de Curitiba/PA. Disponível em: http://
arquivos.leonardof.med.br/SaudeCuritiba_CartilhaAcessoA-
vancado_2014-06-05.pdf. 3 - Brasil. Ministério da Saúde. Aco-
lhimento a demanda espontânea. Serie A. Normas e manuais 
técnicos de atenção básica n°28. Ministério da Saúde, Brasília, 
DF, 2011.

Hugo Diógenes Souza Bezerra; Maria Penha de Medeiros; Bruno 
de Souza Rodrigues;

sua profissão original, mesmo que ele atue exclusivamente 
como gestor. Mais investigações são necessárias para avaliar 
a presença desses profissionais, a necessidade de sua atuação 
exclusivamente como gestor e seu impacto no bom desenvol-
vimento dos serviços de saúde na atenção básica. Referências 
BRASIL. Portaria 703 de Outubro de 2011 - Estabelecer normas 
de Cadastramento no CNES das equipes de saúde da família. 
2011. BRASIL. CnesWeb - Cadastro Nacional de Estabelecimen-
tos de Saúde, 28 dez. 2016f. Disponível em: http://cnes2.da-
tasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade.asp? BRASIL. Microdados do 
segundo ciclo PMAQ. Disponível em: <http://dab.saude.gov.
br/portaldab/ape_pmaq.php?conteudo=2_ciclo>. Acesso em: 
1 mar. 2017a. FLEURY, S. Democracia e Inovação na gestão lo-
cal de saúde. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2014. MOTTA, P. 
R. A Ciência e a Arte de ser Dirigente. 15. ed. Rio de Janeiro: Re-
cord, 2003. RAMIRES, E. P.; LOURENÇÃO, L. G.; SANTOS, M. R. 
Gerenciamento em Unidades Básicas de Saúde: conhecendo 
experiências. Arq Ciênc Saúde, v. 11, n. 4, p. 205–9, 2004. RIVE-
RA, F. J. U.; ARTMANN, E. Planejamento e Gestão em Saúde: 
conceitos, história e propostas. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2012.
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15483 DO DIREITO CONSTITUCIONAL AO ACESSO À 
SAÚDE AS LIMINARES JUDICIAIS DE ÓRTESE, PRÓTESE 
E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), EM CIRURGIAS DE 
BUCOMAXILOFACIAL.

Introdução As cirurgias com dispositivos implantáveis são 
onerosos para os sistemas de saúde. Diante das negativas dos 
planos de saúde os beneficiários desses sistemas tem utiliza-
do o poder judiciário para ter acesso as órteses, próteses e 
materiais especiais. Objetivos analisar as demandas de limina-
res judiciais do Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores 
do Estado de Pernambuco (Sassepe) na área de cirurgia Buco-
maxilofacial. Metodologia estudo transversal, descritivo, com 
abordagem qualitativa e quantitativa. Os dados coletados dos 
processos judiciais para análise do conteúdo dos documen-
tos, utilizado para construção de um banco de dados. Estes 
foram analisados frente à legislação vigente. Resultados e 
Discussão 90% dos demandantes das ações judiciais contra o 
sistema são do sexo feminino, 70% com idade superior a 41 
anos, 40% das liminares são da comarca de Caruaru e 40% de 
Recife, 40% tinham diagnóstico de atrofia de reboldo alveolar, 
30% tinham prognatismo mandibular, 40% dos procedimentos 
solicitados eram de reconstrução mandibular e maxilar, 70% 
dos procedimentos solicitados não tinham cobertura contra-
tual. Na maioria das liminares os demandantes não realizaram 
perícias e /ou atenderam as exigências do Núcleo de Assis-
tência Técnica de Saúde (NATS); observou-se elevados custos 
de OPMEs. A constituição garante o acesso à saúde, mas não 
garante procedimentos para fins estéticos. Conclusões/Consi-
derações Finais É preciso intermediar as divergências entre os 
profissionais solicitantes e as operadoras de saúde, através de 
uma junta técnica para avaliar a pertinência. Somente assim 
a liberação dos procedimentos ocorrerá de forma equitativa.

Jackellyne Carneiro da Silva; Adriana Conrado de Almeida; 
Reginaldo Inojosa Carneiro Campello; Renato Ludmer Guedes 
Alcoforado;

15485 POSSIBILIDADES E DESAFIOS DA GESTÃO 
EM SAÚDE EM UM MUNICÍPIO DE GRANDE PORTE NO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Introdução Trata o presente relato da experiência de gestão 
na saúde pública, vivenciada em um município de grande por-
te no Estado do Rio Grande do Norte (RN). Com o advento da 
Reforma Sanitária Brasileira, se previa um conjunto de mudan-
ças que se traduziriam na melhoria da situação de saúde e das 
condições de vida da população¹. Na prática, esse processo 
enfrentou obstáculos consideráveis nos últimos vinte anos, 
apesar das conquistas indiscutíveis. Em um artigo publicado 
em 2007¹, Paim referia que, além da insuficiência e instabilida-
de do financiamento público para o SUS, persistem problemas 
de gestão, especialmente no que diz respeito aos estabeleci-
mentos de saúde como hospitais e serviços de atenção básica. 
Atualmente esse cenário ainda persiste, em grande parte do 
país. O contexto encontrado no início da gestão no municí-
pio era de sucateamento e total abandono. Se constatou na 
época, um número significativo de unidades de saúde com 
estrutura física inadequada, não raro improvisadas, profissio-
nais desmotivados, barreira no acesso, gargalos na oferta de 
serviços à população, além do total descrédito na gestão pú-
blica. Somado a este cenário, havia uma grande demanda na 
área da judicialização. Objetivos Relatar a experiência da ges-
tão municipal, de um município de grande porte, no Estado do 
Rio Grande do Norte, no período de 2014 a 2015, bem como 
os desafios e possibilidades na condução do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Metodologia Foram estabelecidas diretrizes 
de gestão, que contribuíssem para a reconstrução da rede de 
saúde do município, pautadas nos princípios e diretrizes do 
SUS. Nesse sentido, na condução do sistema foram adotadas 
iniciativas no sentido da democratização da gestão e a des-
centralização das ações que oportunizassem a participação 
dos sujeitos. Foi implantada a co-gestão para os coletivos, o 
apoio institucional, criados os Núcleos de Saúde Coletiva e 
Conselhos Locais. Em relação ao acesso, foi estabelecida a 
diretriz da porta aberta na atenção básica para grupos com 
maior risco e vulnerabilidade. A gestão do trabalho também 
se constituiu como um grande desafio. Na busca pela aber-
tura ao diálogo foram retomados os encontros com a Mesa 
de Negociação. Ainda foi instituída a Política de Educação Per-
manente no SUS, em âmbito municipal. No escopo das ações 
de planejamento, se destacam os fóruns permanentes para 
avaliação dos Planos Operativos Locais. Resultados e Discus-
são Apesar dos avanços obtidos, muitos gargalos e desafios 
na implementação das políticas continuam postos. A exces-
siva burocratização que se contrapõe a equidade e eficiência 
no serviço público, ainda é um obstáculo a ser superado. A 
questão do subfinanciamento das ações também se configu-
ra em óbice para a consolidação do sistema. Nesse sentido, a 
limitação dos recursos financeiros e orçamentários impostos 
no orçamento geral do município, também impactaram decisi-
vamente no desenvolvimento das ações. Apesar da adoção de 
medidas de captação de recursos, mediante a adesão a diver-
sos programas federais, muitos deles estavam diretamente 
vinculadas às contrapartidas municipais. O contexto institu-
cional, permeado pelas relações entre os sujeitos pela dispu-
ta, nichos de poder e centralização do conhecimento também 
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leta de dados, entre julho e dezembro de 2015, através da en-
trevista semiestruturada. Participaram desse estudo os prin-
cipais gestores da alta direção dos hospitais (diretores: geral, 
médico, de enfermagem e administrativo). Foram utilizadas 
outras fontes primárias de dados (organogramas, relatórios 
de gestão, dentre outros), e como fonte secundária de dados, 
o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). A 
análise de dados deu-se à luz da Análise de Conteúdo. Todos 
os princípios éticos, contidos na Resolução 466/12 (BRASIL, 
2012), foram observados. Em todas as fases desta pesquisa, 
assegurou-se o anonimato dos participantes e dos hospitais, 
utilizando-se os seguintes códigos: Hospital 1 (H1), Entrevis-
tado 1 (E1), e assim sucessivamente. Resultados e Discussão 
Percepção dos gestores sobre a organização hospitalar: a) “O 
maior hospital!” – A maioria dos gestores apresentou a per-
cepção de que o hospital que administra é o maior do contex-
to em que se insere, além de reputá-lo como o mais relevante 
na prestação dos serviços para os quais é referência na Rede 
de Atenção à Saúde (RAS), conforme se vê: “[...] O maior hos-
pital de trauma” (E1H1). O Entrevistado 5 afirma: “[...] O maior 
hospital público dessa região (E5H2). As falas supracitadas re-
metem à ideia de que os gestores podem estar superestiman-
do os hospitais que administram, em detrimento das demais 
unidades da RAS, bem como da sua importância para SUS. b) 
“Uma porta grande de entrada, e um funil de saída!” – Muitos 
gestores sinalizaram as dificuldades que encontravam, no que 
tange à contrarreferência daqueles usuários que acessaram o 
hospital via Central de Regulação, para outros pontos da RAS: 
“A gente tem uma porta grande de entrada e um funil de saí-
da [...]” (E4H1). Deste modo, se houver necessidade de con-
tinuidade do tratamento para o paciente, um grande entra-
ve se forma, pois o hospital continua atuando isoladamente, 
dada a sua desarticulação com outros pontos de atenção da 

Rede. Conclusões/Considerações Finais As falas evidenciaram 
que os gestores percebem a organização que administram 
sob uma perspectiva otimista. Além disso, tornou-se clara a 
necessidade de uma melhor articulação da RAS, com papeis 
e perfis definidos para cada ponto de atenção, a fim de que 
as demandas dos usuários sejam devidamente direcionadas. 
A implementação do Colegiados de Gestão pode ser uma ma-
neira de buscar, coletivamente, soluções para a desarticula-
ção da RAS. Além disso, faz-se necessária a sensibilização dos 
sujeitos quanto à viabilidade de se acessar o SUS através de 
outras portas, que não apenas por meio do hospital. Ademais, 
compreende-se que é necessária a realização de outros es-
tudos que analisem, sob pontos de vista diversos, os vários 
aspectos que transversalizam os hospitais sob administração 
direta, a fim de contribuir para que a gestão pública seja cada 
vez mais fortalecida e efetiva em sua missão, e para que o Es-
tado assuma com competência a responsabilidade de gerir a 
máquina pública. Referências BRASIL. Resolução 466/12: dire-
trizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo 
seres humanos. Brasília: Conselho Nacional de Saúde, 12 de 
dezembro de 2012. _______. Ministério da Saúde. Gabinete do 
Ministro. Portaria nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013. Ins-
titui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo-se 
as diretrizes para a organização do componente hospitalar da 
Rede de Atenção à Saúde (RAS). Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 31dez. 2013. 
Seção 1, p. 54-56. LA FORGIA, Gerard M.; COUTTOLENC, Ber-
nard F. Desempenho hospitalar no Brasil. São Paulo: Singular, 
2009. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS), 
Ministério da Saúde. A transformação da gestão de hospitais 
na América Latina e Caribe. Brasília: OPAS/OMS; 2004.
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3. PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE

13177 O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES 
PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE NATAL

Introdução O processo de formulação e implementação da 
Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência, na con-
dição de rede prioritária de saúde, tem início a partir da pu-
blicação da Portaria 793, de 25 de abril de 2012, ao objetivar 
a construção de uma política pública pluralista e produzida 
de forma ascendente, a partir das necessidades de saúde da 
população com deficiência. Pauta-se, portanto, na busca por 
qualificação na produção de saúde, ao ofertar cuidados alicer-
çados na integralidade da assistência, na universalidade do 
acesso, na equidade e no controle social. Apesar dos avanços 
normativos previstos nacionalmente para a constituição das 
redes loco regionais de atenção à saúde, no município de Na-
tal, a atenção às pessoas com deficiência, mesmo representan-
do 34,93% da população, ainda não está estruturada na lógica 
de rede. Essa realidade implica em desafio para a organização 
do sistema local de saúde, sendo que o planejamento regular 
e sistemático permite aos gestores a dotação de informações 

indutoras de uma maior efetividade sobre a realidade sanitá-
ria, capazes de redirecionar as ações com vistas a melhorar as 
condições de saúde da população. Objetivos Descrever e ana-
lisar a integração das ações voltadas à implantação da rede de 
atenção à saúde da pessoa com deficiência no município de 
Natal/RN, nos anos de 2014 e 2015, sob a égide dos instrumen-
tos de planejamento em saúde, na perspectiva de um enfoque 
sistêmico. Metodologia Trata-se de uma pesquisa exploratória 
e documental, realizada no mês de Janeiro de 2017, a partir 
de consulta ao websites da Secretaria Municipal de Saúde de 
Natal (https://natal.rn.gov.br/sms) e do Ministério da Saúde 
(http://portalsaude.saude.gov.br). Foram analisados os se-
guintes instrumentos de planejamento em saúde: Plano Nacio-
nal de Saúde (PNS) 2012-2015; Plano Municipal de Saúde (PMS) 
de Natal 2014-2017; Programação Anual de Saúde (PAS) de Na-
tal 2014; Programação Anual de Saúde (PAS) de Natal 2015; Re-
latório Anual de Gestão (RAG) de Natal 2014; e Relatório Anual 
de Gestão (RAG) de Natal 2015. Para a localização das infor-
mações, buscou-se pelas seguintes palavras-chaves: “pessoas 
com deficiência”, “deficiência”, “deficiente”, “incapacidade”, 

15640 ACREDITAÇÃO HOSPITALAR: REFLEXÕES 
SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DA ENFERMAGEM A PARTIR DA 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Introdução Desde o surgimento dos hospitais vêm ocorrendo 
diversas mudanças, visando a qualidade da assistência e, no-
vas formas de organização e estruturação foram necessárias 
nessas instituições (MATOS et al., 2016). O Ministério da Saú-
de propõe a participação voluntária das instituições de saúde 
no processo de Acreditação Hospitalar (AH), estimulando-as à 
melhoria contínua da qualidade e integração à sociedade civil. 
Esse processo resulta de um conjunto de ações desenvolvidas 
e coordenadas pela Secretaria de Políticas de Saúde, utilizan-
do o Manual Brasileiro de AH (BRASIL, 2016). O enfermeiro 
interage com todas as áreas de apoio, por meio de instrumen-
tos da estrutura organizacional, como regimento interno, 
organograma, rotinas, sistemas de comunicação e controle. 
Tem familiaridade com gestão, liderança, auditoria clínica, 
sendo educador e pesquisador, possuindo habilidade singular 
para assessorar a equipe multiprofissional no processo de AH 
(MANZO et al., 2012). Na literatura atual há escassez de es-
tudos sobre AH, e critérios ou indicadores de avaliações de 
serviços de saúde, sendo relevantes estudos que evidenciem 
a importância da Enfermagem nesse contexto. Objetivos Ana-
lisar a contribuição da Enfermagem no processo de acredita-
ção hospitalar a partir das publicações científicas. Metodolo-
gia Trata-se de uma revisão integrativa, realizada de janeiro a 
fevereiro de 2017 a partir da busca na Biblioteca Virtual da Saú-
de. Os critérios de inclusão utilizados foram artigos disponí-
veis na íntegra, em português, que retratassem a contribuição 
da Enfermagem no processo de AH; e os de exclusão, foram 
artigos que se repetiram e que não se relacionavam ao obje-
tivo desse estudo. Foi utilizada a combinação de termos por 
meio da busca avançada, com os descritores acreditação hos-
pitalar and papel do profissional de enfermagem and garantia 
da qualidade dos cuidados de saúde, que após os critérios de 
inclusão e exclusão foram lidos na íntegra restando 06 arti-
gos para a amostra do estudo. Resultados e Discussão Foram 
encontrados 1.328 artigos com o cruzamento dos descritores, 
após os critérios de exclusão permaneceram 17 artigos, onde 
04 foram excluídos pela leitura do título e 07 por serem arti-
gos duplicados e repetidos, resultando em 06 artigos para a 
revisão. Ao analisar as produções, verificou-se que a AH é um 
dos métodos de avalia¬ção dos recursos das organizações de 
saúde, voluntário, periódico e reservado, que garante a qua-
lidade da assistência por meio de padrões pré-estabelecidos, 
sendo o enfermeiro conhecedor da filosofia organizacional, 
que auxilia no relacionamento entre os profissionais, devendo 
nortear o desenvolvimento de suas atividades para atingir me-
lhores resultados no trabalho e buscar continuamente o auto-
desenvolvimento, capaz de influenciar as pessoas na busca do 
conhecimento e compartilhar seu trabalho com todos os res-
ponsáveis pelo gerenciamento da assistência de enfermagem 
nas instituições de saúde (MATOS et al., 2006). O Enfermeiro 
favorece condições para que o cuidado ocorra de forma se-
gura e com qualidade, por meio de ações gerenciais. Possui 
técnicas de liderança que auxiliam em todo o processo de AH, 
fazendo o necessário para atingir a qualidade no cuidado. Con-
clusões/Considerações Finais A certificação de acreditação 

hospitalar aponta benefícios na qualidade da assistência do 
paciente, bem como mensura o nível de qualidade. As contri-
buições o profissional de Enfermagem nesse processo são de-
cisivas, sendo um profissional capacitado para a organização 
dos serviços de saúde, se tratando de um participante ativo 
no processo, com conhecimento técnico-científico para a to-
mada de decisão diante de fatores que melhorem a qualidade 
do cuidado dos pacientes, tendo a liderança, a comunicação, 
habilidade técnica, organização do trabalho e os programas 
de educação continuada e permanente como estratégias de 
mudança. Apesar disso, ainda há grandes dificuldades a serem 
enfrentadas, como a manutenção ou melhora dos padrões de 
acreditação pelos profissionais, principalmente pelo fato da 
existência de poucos hospitais certificados, sendo necessário 
novas políticas que incentivem e tornem possível esse proces-
so. Referências MANZO, B.F; RIBEIRO, H. C. T. C; BRITO, M. 
J. M; ALVES, M. A enfermagem no processo de acreditação 
hospitalar: Atuação e implicações no cotidiano de trabalho. 
Revista Latino Americana de Enfermagem. V: 20; N: 1, Belo Ho-
rizonte-MG, 2012. MATOS, S. S de; MORAIS, R.M; NEUMANN, 
V. N; SILVA, V. C; SILVA, C. T; ALVES, M. Um olhar sobre as 
ações do enfermeiro no processo de acreditação hospitalar. 
Revista Mineira de Enfermagem. V: 10; N: 4; Pg: 418-424, out./
dez.,Belo Horizonte- MG, 2006. BRASIL, Ministério da Saúde. 
Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar, Brasília-DF, 2002.
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15835 ORGANIZAÇÕES HOSPITALARES DO SUS SOB 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA: SENTIDOS E SIGNIFICADOS 
ATRIBUÍDOS PELOS GESTORES

Introdução Os hospitais utilizam dois terços de todo o inves-
timento do setor saúde e respondem por grande parte da 
produção dos serviços desempenhados neste segmento (LA 
FORGIA e COUTTOLENC, 2009). Essa posição central ainda 
ocupada pelos hospitais é uma herança do modelo de aten-
ção biomédico e traz consigo a ideia de autossuficiência, uma 
vez que é a organização de saúde com maior poder acumu-
lado (OPAS, 2004). O Ministério da Saúde através da Porta-
ria nº 3.390/13, que estabelece a Política Nacional de Atenção 
Hospitalar (PNHOSP), preconiza que a gestão hospitalar de-
verá pautar-se redundar na garantia do direito à saúde dos 
indivíduos (BRASIL, 2013). Contudo, a despeito disso, a admi-
nistração de hospitais públicos na atualidade tem evidencia-
do dificuldades que comprometem a fluidez dos serviços e o 
bem-estar destas organizações. A partir destas reflexões, esse 
estudo se direcionado para responder às seguintes questões 
de investigação: qual a percepção que os atuais gestores das 
organizações hospitalares de grande porte da SESAB, têm da 
organização que administram? Objetivos Isto posto, esse arti-
go tem por objetivos: compreender a percepção dos gestores 
acerca das organizações hospitalares que administram. Me-
todologia Trata-se de uma investigação qualitativa, realizada 
em três hospitais públicos baianos, de grande porte, de alta 
complexidade e sob administração direta. Após a aprovação 
do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), passou-se à fase de co-
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permitindo compreender o atual estágio de ambas políticas.O 
método utilizado permitiu uma análise aprofundada das re-
des de atenção à saúde mental no nível macro da política. É 
necessário articular estes achados com estudos na dimensão 
institucional e clínica, para analisarmos a influência da política 
oficial e identificar possíveis vazios e incoerências. Os elemen-
tos aqui analisados são recortes e consequências do que está 
sendo feito nas múltiplas unidades, cotidianamente. Estudos 
desta natureza evidenciam, além das questões estruturais, 
uma fotografia do momento atual de ambas as redes em seus 
diversos níveis, já que as dimensões de análise são por prin-
cipio, interdependentes. Referências Departament de Salud. 
Generalitat de Catalunya Pla integral d’atenció a les persones 
amb trastorn mental i addiccions Priorització d’actuacions 
2014-2016. 2014b. Departament de Salut. Pla Director Sociosa-
nitari (Catalunya). Plan Director de Salud Mental y Adicciones. 
Generalitat de Catalunya. 2006. Departament de Salut. Pla in-
tegral d’atenció a les persones amb transtorn mental i addic-
cions. Generalitat de Catalunya. 2010. Departament de Salut. 
Pla Interdepartamental de Salut Publica-PINSAP Generalitat 
de Catalunya. 2014. Departament de Salut. Plan de Salud de 
Cataluña 2011-2015. Generalitat de Catalunya. 2012. Thornicroft 
G & Tansella M. Quais São os Argumentos a Favor da Atenção 
Comunitária à Saúde Mental? What Are the Arguments for 
Community-Based Mental Health Care? Pesqui. prát. Psicosso-
ciais. 2008;3(1),9-25. World Health Organization (WHO. Men-
tal health in emergencies. In Mental Health in Emergencies.
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13279 DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO DO SUS (DEMAS): INSTITUCIONALIZAÇÃO 
DAS PRÁTICAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
(M&A) NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Introdução O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 
milhões habitantes que oferece um sistema de saúde público 
e universal. Diante da complexidade das atividades desempe-
nhadas, o Ministério da Saúde (MS) possui os mais variados 
instrumentos de gestão, a saber: Plano Plurianual (PPA), Pla-
no Nacional de Saúde (PNS), Programação Anual de Saúde 
(PAS) somado às demais Políticas. Durante décadas, o proces-
so de planejamento, monitoramento e avaliação das políticas 
pública de saúde ocorrera por meio da utilização de diversos 
conceitos e metodologias. Essa práxis, ao mesmo tempo em 
que possibilitou a disseminação de ideias estratégicas, impos-
sibilitou a conceituação de uma visão organizada, sistêmica e 
crítica que contribuísse para implementação de padrões para 
o acompanhamento e avaliação. Em 2011 deparou-se com a 
necessidade de harmonização de diversos instrumentos e 
optou-se pela criação do Departamento de Monitoramento e 
Avaliação do SUS (Demas), no âmbito da Secretaria-Executi-
va (SE) do MS. O novo departamento surgiria com a função 
de compatibilizar os instrumentos de gestão do setor saúde 
no intuito de criar norteadores institucionais que passariam 
a fundamentar a visão de futuro do MS. Objetivos Objetivo 
Geral: Alterar o cenário pluralizado de conceito, metodologias 
e instrumentos de M&A existentes no MS. Objetivos especí-
ficos: Construir o Planejamento Estratégico (PE) do MS; Inte-
grar os instrumentos de gestão ao PE; Subsidiar ferramentas 

para o M&A como insumos para modificação das práticas de 
gestão; Disseminar informações estratégicas para tomada de 
decisão de gestores, com base no M&A. Metodologia Para 
dar consequência às ações de M&A do SUS e integrá-las ao 
planejamento, o Demas coordenou a construção do PE do MS 
de 2011-2015, por meio da priorização de resultados a serem 
monitorados. Esse processo contou com ampla participação 
de profissionais, integrando as diferentes Secretarias do MS. 
Ao promover a integração de diferentes áreas cujas interven-
ções, guardadas suas especificidades, convergem para efeitos 
comuns, o Demas estabeleceu uma rotina de análise sistêmi-
ca, permitindo o acompanhamento do PE e das ações prio-
ritárias em ciclos alternados conforme a periodicidade pre-
viamente acordada, a saber: semanalmente (Prioridades do 
Ministro), mensalmente (Prioridades de gestão/áreas finalís-
ticas) e quadrimestralmente (Todo o PPA), por meio do siste-
ma de Controle, Acompanhamento e Avaliação de Resultados 
(e-Car), desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento 
de Dados (Serpro), modelado em plataforma livre, sem custo 
de utilização para o MS e adaptável às necessidades do órgão. 
Resultados e Discussão A criação do Demas deu-se como uma 
iniciativa de alteração do cenário pluralizado de conceito, me-
todologias e instrumentos de M&A existentes no MS; e da ne-
cessidade de integração ente PE e M&A como insumos para 
modificação das práticas de gestão. A experiência acumula-
da, nos cinco anos consecutivos do processo de planejamen-
to estratégico, tem como destaque pelo menos cinco macro 
resultados positivos: (i) o alinhamento dos mais variados ins-
trumentos e documentos norteadores de gestão (PPA, PNS, 
PAS e Políticas Setoriais em saúde) em um Planejamento Es-
tratégico; (ii) a realização das oficinas de planejamento – que 
contribuíram para incentivar a prática do planejamento nas 
diversas áreas do MS -; (iii) a integração entre as áreas do MS 
na construção conjunta de metas e responsabilização com-
partilhada pelos resultados; (iv) o alinhamento do MS às dire-
trizes da gestão por resultado e baseada em evidências; e (v)
incorporação do M&A na práxis de gestão do MS. Conclusões/
Considerações Finais Durante décadas, o processo de plane-
jamento, monitoramento e avaliação das políticas pública de 
saúde no âmbito do Ministério da Saúde (MS) ocorrera por 
meio da utilização de diversos conceitos e metodologias. Essa 
práxis, ao mesmo tempo em que possibilitou a disseminação 
de ideias estratégicas, impossibilitou a conceituação de uma 
visão organizada, sistêmica e crítica que contribuísse para 
implementação de padrões para o acompanhamento e avalia-
ção de políticas e programas. Sempre foi tácita a necessidade 
de harmonização de diversos instrumentos de gestão, assim 
a criação do Demas deu-se como uma iniciativa inovadora de 
alteração do cenário pluralizado de conceito, metodologias e 
instrumentos de M&A existentes no MS; e da necessidade de 
integração ente Planejamento Estratégico (PE) e M&A como 
insumos para modificação das práticas de gestão. Referências 
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Departa-
mento de Monitoramento e Avaliação do SUS. Planejamen-
to estratégico do Ministério da Saúde 2011-2015: resultados 
e perspectivas – 5. Ed.- Brasília: Ed. do Ministério da Saúde, 
2015. ______. Decreto n. 7530, de 21 de julho de 2011. Aprova 
a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos 
em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Saú-

“desvantagens”, “limitação física” e “necessidades especiais”, 
extraídos a partir dos Descritores em Ciências da Saúde (DECS) 
da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Resultados e Discussão 
O PNS 2012-2015 orienta a implantação de redes loco regionais 
de serviços de reabilitação às pessoas com deficiência, com a 
definição de unidades de referência e apoio logístico, para a 
reinserção social. Em consonância, o PMS de Natal 2014-2017, 
ao objetivar a melhoria da saúde da pessoa com deficiência, 
mediante a qualificação da gestão e da organização da rede 
de atenção, prevê a dotação de 100% das Unidades da Rede 
Municipal de dispositivos de acessibilidade; a elaboração e im-
plantação da política de atenção às pessoas com deficiência; 
e a ampliação do acesso aos serviços especializados em rea-
bilitação, estruturando três Centros Especializados em Reabi-
litação. Para isso, as ações programáticas para 2014 e 2015 em 
Natal são: adequação de 100% das UBS; a implantação de dois 
Serviços de Atenção Domiciliar; e a implantação de duas uni-
dades de reabilitação auditiva. Todavia de acordo com o RAG 
de Natal em 2014, apenas 25% das unidades de saúde foram 
adaptadas para promover acessibilidade e nenhuma unidade 
de reabilitação foi implantada. Em 2015, por sua vez, não hou-
ve descrição das ações executadas para implantação da rede 
de atenção à saúde das pessoas com deficiência. Conclusões/
Considerações Finais Quanto à rede de atenção à saúde das 
pessoas com deficiência, observa-se a integração entre as di-
retrizes esculpidas nos planos nacional e municipal de saúde 
de Natal, bem como entre esses e a programação das ações 
para os anos de 2014 e 2015. Contudo, a execução de tais ações 
permanece escassa ou inexistente, o que reforça a necessida-
de de articular e aparelhar os serviços de saúde e definir linhas 
de cuidado destinadas a garantir a atenção integral à saúde da 
pessoa com deficiência. Portanto, é essencial que as diretrizes, 
objetivos, metas e indicadores previstos nacionalmente sejam 
empregados pelo município de Natal para a construção dos 
instrumentos de planejamento, de modo funcional e sistêmi-
co, em torno das grandes prioridades nacionais, a fim de sanar 
históricas desigualdades sociais ainda presentes. Referências 
BRASIL. Portaria Nº 793, de 24 de abril de 2012. Institui a Rede 
de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema 
Único de Saúde. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/saudelegis/gm/2012/prt0793_24_04_2012.html. Acesso em 
Janeiro de 2017. Ministério da Saúde. Manual de planejamento 
no SUS. 1ª ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2016, 138 p. Mi-
nistério da Saúde. Secretaria Executiva. Plano Nacional de Saú-
de PNS: 2012-2015. Disponível em: http://conselho.saude.gov.
br/biblioteca/Relatorios/plano_nacional_saude_2012_2015.
pdf. Acesso em novembro de 2016. Secretaria Municipal de 
Saúde de Natal. Instrumentos de Planejamento da SMS. Dis-
ponível em: https://natal.rn.gov.br/sms/paginas/ctd-1080.html. 
Acesso em novembro de 2016.
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13204 REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL ESTUDO 
COMPARADO BRASIL-CATALUNHA

Introdução A Política de Saúde Mental, nos países com sis-
temas públicos universais de Saúde, se apresenta como um 
desafio na consolidação de modelos assistenciais que respon-

dam a uma demanda cada vez mais crescente . O avanço do 
conhecimento e o acesso à informação, tem impulsionado os 
modelos a serem influenciados por inovações tecnológicas e 
incorporações de novas tendências. Os organismos interna-
cionais produzem análises, evidenciam estudos acadêmicos e 
buscam consensos nas mais diversas áreas, serviços e tecno-
logias e tem grande ascendência na constituição dos modelos 
assistenciais. Uma das estratégias utilizadas para analisar a 
política de saúde é comparando-a com outra realidade, per-
mitindo comparações e fazendo emergir evidências que po-
dem corroborar para mudanças nos processo organizativo. 
A importância dos estudos comparados está no fato deles 
evidenciarem aspectos convergentes e divergentes entre sis-
temas distintos, com especificidades em seu histórico social, 
mas que podem compartilhar semelhanças e diferenças com-
plementares. Objetivos Nos propomos, neste estudo, a avan-
çar nas comparações entre duas realidades distantes, o Brasil 
com a Comunidade Autônoma da Catalunha, situada na Espa-
nha, através dos componentes macro estruturais da política 
de cada território. Metodologia Trata-se de um estudo com-
parativo descritivo que utilizou duas estratégias metodológi-
cas: uma revisão e análise dos documentos orientadores da 
política de saúde mental, incluindo-se Leis, Conferências, De-
cretos, Portarias e Informes Técnicos do Ministério da Saúde 
do Brasil e dos planos de governo do Departament de Salud 
da Catalunha, órgão máximo do sistema de saúde da Comuni-
dade Autônoma. Para apoiar o debate, foi incorporado artigos 
científicos que trouxessem avaliações do modelo de atenção 
à saúde mental em sua dimensão macro-estrutural. Neste ar-
tigo foi analisado a dimensão macro da política, enfatizando 
sua organização sistêmica, no que tange o financiamento, 
governança, modelo e foco da gestão, mecanismos avaliati-
vos, colocando as políticas em paralelo e compreendendo-as 
em seu atual estágio. Resultados e Discussão A comparação 
percentual entre o valor global, o recorte especifico da saúde 
mental e os valores per capita, reforçam as análises que apon-
tam o subfinanciamento crônico da saúde e da saúde mental 
brasileira. O foco do investimento no Brasil é mais adequado 
ao modelo psicossocial, com ampliação da ações comunitárias 
em detrimento às práticas hospitalares. Ressalta-se a neces-
sidade de aprimoramento quanto ao perfil de internação e a 
continua ampliação dos programas de desinstitucionalização. 
O foco do financiamento no Brasil é correto, porém insuficien-
te. Os desafios da Catalunha passam pela ampliação de servi-
ços que permitam uma redução dos moradores de HP e sua 
menor participação do na rede assistencial. Os sistemas de 
informação na Catalunha se mostra a frente do Brasil, desde a 
estruturação das bases de dados até a utilização destas fontes 
pelos serviços. Ambas as redes precisam definir mecanismos 
avaliativos que possam sintetizar a complexidade dos seus 
objetivos. Em ambas as redes analisadas o processo histórico 
influiu no movimento de fechamento progressivo de leitos. 
Hoje, podemos afirmar que ambas as redes tem como obje-
tivo um Modelo Equilibrado. Conclusões/Considerações Finais 
A genealogia da construção de cada uma destas políticas re-
vela valores culturais e históricos diferentes, além de idiossin-
crasias muito complexas de capturar em um estudo compara-
tivo. Por se tratar de propostas organizativas próximas e com 
muitos objetivos comuns as análises ganham maior relevo, 
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de saúde – RN. Metodologia Trata-se de um estudo descriti-
vo de caráter quantitativo da implantação da vacina contra o 
HPV no Programa de Imunização do Município de Natal, no 
período de 2014 a 2015. Com dados obtidos junto à Secretaria 
Municipal de Saúde de Natal, no período de maio a janeiro de 
2016. As variáveis extraídas foram número de doses perdidas, 
doses aplicadas na primeira e segunda dose e segundo idade. 
Enquanto, os dados de população foram extraídos do site do 
IBGE. Calcularam-se frequências absolutas e relativas, assim 
como, avaliou-se a variabilidade entre as doses aplicadas (pri-
meira e segunda dose) segundo o ano, por meio do coeficien-
te de variação (CV). Resultados e Discussão Nos anos de 2014 
e 2015 o município de Natal apresentou cobertura inferior à 
preconizada pelo Ministério da Saúde (80%). No ano de 2014, 
a primeira dose foi ministrada em 74,3% da população alvo na 
primeira dose e na segunda apenas 30,1%. No entanto no ano 
de 2015 verificou-se redução progressiva na cobertura tanto 
na primeira dose (23,6%) quanto na segunda (13,4). Realida-
de que foi verificada em todos os distritos de saúde. Ainda, 
verificou-se alta heterogeneidade (CV>60) em todos os dis-
tritos de saúde e idades. Indicando que muitas meninas não 
retornaram para realização da segunda dose, e desta maneira, 
influenciando na eficácia e efetividade da vacina. Conclusões/
Considerações Finais Os achados do presente estudo sinali-
zam baixa cobertura vacinal contra o HPV, assim como alta 
heterogeneidade entre a primeira e a segunda dose da vacina. 
Conclui-se que é importante identificar os fatores que promo-
veram essa realidade, a fim de corrigi-la, pois caso contrário, 
não será alcançado a redução da incidência do câncer do colo 
do útero.
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13369 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
E SETORIAL 2016-2019: EXPERIÊNCIA DO INSTITUTO 
NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA - 
INCA

Introdução A Divisão de Planejamento do INCA organizou em 
2015 um evento para a retomada da práxis de planejamento 
institucional, com apoio da Direção Geral e Divisão de Comu-
nicação Social. Nesse período, o Instituto havia concluído a 
substituição de profissionais terceirizados para atender às re-
comendações de órgãos de controle. A saída de um grande 
número de profissionais com expertise no controle do câncer 
suscitou uma reorganização para manter serviços qualifica-
dos, considerando a curva de aprendizagem necessária para 
a adaptação de servidores concursados. A fragilidade de re-
lações interinstitucionais e crise político-econômica também 
refletiram em mudanças na gestão interna e no clima institu-
cional. Somado a isso, a fragmentação física e funcional do 
Instituto, que é distribuído em 18 endereços, contribuiu para 
o desenvolvimento de culturas setoriais, gerando dificulda-
des na integração. O Planejamento Estratégico 2016-2019 foi 
elaborado para minimizar o impacto desses fatos, resgatar 
a cultura de planejamento, harmonizar processos institucio-
nais, promover articulação interna e orientar ações do Insti-
tuto em consonância com o Plano Plurianual do Governo Fe-

deral. Objetivos Construir Plano de Ação norteador de ações 
estratégicas institucionais durante o período de 2016-2019. 
Construir Planos de Ação Setoriais alinhados ao Planejamento 
Estratégico Institucional. Resgatar a cultura de planejamento 
com participação das equipes das diversas áreas de atuação 
do INCA. Metodologia A partir de um mix ferramentas consa-
gradas, a Divisão de Planejamento desenvolveu um método 
para facilitar a aceitação e adequar à realidade institucional. 
Grupos Temáticos (GTs) heterogêneos discutiram os eixos: 
Saúde - Política de Controle do Câncer e Relacionamento com 
a Rede; Acolhimento e Tratamento Assistencial; Integração e 
Qualificação da Força de Trabalho para o SUS; Ensino, Infor-
mação e Comunicação em Saúde; Pesquisa e Inovação para 
Saúde; Missão, Visão e Valores Institucionais. A Matriz SWOT 
foi aplicada para cada eixo e em seguida, em cada GT foram 
elencadas prioridades, posteriormente trabalhadas em um 
Plano de Ação com a ferramenta 5W2H. Não foi considerado 
o componente orçamentário. Após as discussões cada GT sub-
meteu o plano de ação de seu eixo temático para validação 
em plenária. Esse material norteou a elaboração dos planos 
setoriais de cinco coordenações e das Divisões de Comunica-
ção Social e Planejamento, com prazo de 1 ano para revisão. 
Resultados e Discussão O Planejamento Institucional rede-
finiu a missão e visão do INCA. Além disso, foram desenvol-
vidos 5 objetivos estratégicos, 11 estratégias e 22 Planos de 
Ação institucionais. O planejamento setorial foi realizado com 
reuniões nas 5 Unidades Assistenciais e nas coordenações de 
Ensino, Pesquisa, Gestão de Pessoas, Prevenção e Vigilância, 
Divisão de Planejamento e Divisão de Comunicação Social. O 
produto das equipes foi alinhado ao Planejamento Institucio-
nal, rompendo as barreiras físicas e culturais a partir da inte-
gração e da participação coletiva. O Seminário foi avaliado 
positivamente por 99% dos 80 participantes da primeira fase. 
No planejamento setorial houve 315 participantes; 262 preen-
cheram a avaliação do evento, com 96% de satisfação. A solici-
tação de continuidade da iniciativa foi um ponto relevante nas 
manifestações em plenária e nas avaliações por escrito, o que 
demonstra o engajamento dos profissionais e a valorização 
de ações de planejamento pelo instituto. Conclusões/Conside-
rações Finais A descontinuidade da prática de planejamento 
colaborou para aumentar a sensação de fragmentação física 
e funcional do INCA, comprometendo o compartilhamento de 
uma visão de futuro e o clima organizacional. O resgate da cul-
tura de planejamento colaborou para a melhoria da interação 
entre as áreas do INCA. A construção coletiva das diretrizes 
institucionais permite o melhor entendimento e apropriação 
das pactuações internas e externas. Outro fator relevante foi 
a ausência de consultoria para realização de todo o processo, 
evitando gastos em um momento de austeridade. O método 
aplicado nas reuniões pela equipe de Planejamento possibili-
tou elaborar uma proposta customizada para o cenário políti-
co-institucional. As reuniões subsequentes para avaliação dos 
desdobramentos até o final do quadriênio poderão ser reali-
zadas independentemente do ambiente externo, garantindo 
a consolidação da cultura de planejamento institucional Refe-
rências 1.AZEVEDO, C. S. Liderança e processos intersubjetivos 
em organizações de saúde. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de 
Janeiro, v. 2, n. 7, p. 349-361, 2002 2.BRASIL. Ministério da Saú-
de. . Instituto Nacional do Câncer. Portaria n. 031 de 08 de fe-
vereiro de 2004. Institui o novo modelo de gestão do Instituto 

de. Diário Oficial da União, Brasília, DF, jul., 2011. Disponível 
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/
Decreto/D7530.htm> Acesso em: 10 fev. 2016. CHAMPAGNE, 
F.; BROUSSELLE; A. CONTRANDRIOPOULOS, A. ; HARTZ, Z. A 
Análise Estratégica. In:______ Avaliação: conceitos e métodos 
(Org.). BROUSSELLE, A et al; tradução de Michel Colin. Rio de 
Janeiro, Ed. Fiocruz, 2011.
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13333 QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE PRISIONAL

Introdução A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu 
Qualidade de Vida (QV) como sendo a percepção do indivíduo 
em relação a sua posição na vida – ao considerar seu contex-
to cultural e sistema de valores – e seus objetivos, expecta-
tivas, padrões e preocupações1. Com a definição do termo, 
muitas pesquisas acadêmicas foram e são produzidas, dessa 
forma, em nível internacional, a comunidade científica reco-
nhece a importância dos temas relacionados à QV. No Brasil, 
esta realidade não difere, pois a criação de políticas públicas 
que visam à promoção da saúde e, por conseguinte, melhores 
níveis de qualidade de vida, estimulam a literatura nacional a 
produzir ciência acerca da temática2. Entretanto, pesquisas 
sobre o tema ainda são insipientes quando o cenário é o siste-
ma prisional nacional, evidenciando uma lacuna na literatura 
de estudos que tenham realizado a avaliação da QV entre a 
população carcerária, embora haja o reconhecimento acerca 
das alterações vivenciadas pelo individuo inserido em uma pe-
nitenciária, no que concerne aos aspectos biológicos, sociais 
e psicológicos3. Objetivos Avaliar a QV dos apenados no sis-
tema penitenciário do estado da Paraíba. Metodologia Trata-
se de uma pesquisa exploratória descritiva, com abordagem 
quantitativa e do tipo transversal, realizada em três peniten-
ciárias, do tipo padrão do estado da Paraíba. A QV das pessoas 
privdas de liberdade foi avaliada por meio da aplicação de um 
questionário sobre o perfil socioeconômico, demográfico e ju-
dicial e o WHOQOL-bref composto por 23 questões, das quais 
duas correspondem a autoavaliação sobre a QV e a saúde, as 
demais foram referentes aos domínios: físico, psicológico, re-
lações sociais e meio ambiente4. A princípio foram tabulados 
os dados referentes ao perfil socioeconômico, demográfico e 
judicial dos participantes. Os dados coletados através do ins-
trumento WHOQOL-bref foram analisados descritivamente e 
escalonados em que níveis satisfatórios (>50) , central (=50) e 
insatisfatórios (<50)5. Posteriormente, foram realizados tes-
tes de correlação. O estudo obteve parecer favorável do Co-
mitê de Ética em Pesquisa Universidade Estadual da Paraíba 
(CAAE: 31749014.3.0000.5187). Resultados e Discussão Entre 
os apenados observou-se que 44,60% apresentavam entre 
18 e 27 anos, 59,20% possuíam apenas o ensino fundamental 
incompleto, 52,10% estavam casados ou mantendo união es-
tável, 86,70% eram naturais do estado da Paraíba, 65,80% es-
tavam em regime fechado há menos de dois anos. A análise 
descritiva dos dados revelou que os apenados com idade en-
tre 18-27 anos, ensino superior completo ou analfabeto, sepa-
rado e não natural do estado da Paraíba obtiveram avaliação 
da QV insatisfatória. Entre os domínios, o ambiental obteve 

avaliação insatisfatória, assim como a autoavaliação da QV. A 
correlação entre estado civil e QV é estatisticamente significa-
tiva (p-valor <0,05), demonstrando que homens casados ou 
em união estável apresentam maiores qualidades de vida em 
detrimento dos homens solteiros. Em relação à naturalidade, 
este mesmo teste afirma que esta variável também apresen-
ta-se correlacionada a QV dos apenados, e a matriz de corre-
lação demonstra que a naturalidade paraibana aumenta a QV 
dos apenados. Por fim, a correlação demonstrou que a idade é 
estatisticamente significativa para influenciar a QV, mantendo 
uma relação diretamente proporcional. Conclusões/Conside-
rações Finais Depreende-se que os apenados apresentaram 
avaliação global da QV satisfatória, entretanto, é importante 
ressaltar que o domínio ambiental e a autoavaliação da QV ob-
tiveram avaliação insatisfatória. Esse resultado demonstra a 
ineficiência do sistema penitenciário em relação à estrutura 
atual dos presídios e a situação de superlotação. Conhecer 
os aspectos relacionados à QV dos apenados pode contribuir 
para a gestão e favorecer criação de políticas públicas para 
as mudanças que necessitam ser implantadas de maneira 
urgente nos presídios brasileiros, como a redução do encar-
ceramento, maiores investimentos em saúde e educação e 
formação profissional para os apenados, a fim de contribuir 
para o aprendizado de uma profissão e reduzir a reincidência, 
minimizando a vulnerabilidade e a desarticulando os grupos 
ligados ao crime, que fomentam a sensação de insegurança 
sentida por essa parcela da população. Referências 1. OMS. 
Organização Mundial da Saúde. The whoqol group.whoqol 
user manual. Geneva: World Health Organization, 1998. 2. Lan-
deiro GMB, et.al. Revisão sistemática dos estudos sobre quali-
dade de vida indexados na base de dados SciELO. Ciênc. saúde 
coletiva 2011; 16(10): 4257-266. 3. Carreiro ASM. O “corte” dos 
presos com o exterior e o interior.Representações das auto-
-mutilações em reclusos preventivos. Instituto Universitário 
Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida: ISPA, 2012. 53f. Disser-
tação (Mestrado em Psicocriminologia). 2012. 4. Fleck MPA, 
et al. Aplicação da versão em português do instrumento abre-
viado de avaliação da qualidade de vida “WHOQOL-bref”.Rev. 
saúde pública 2000;34(2):178-83. 5. Timossi LS, et al. Adapta-
ção do modelo de Walton para avaliação da Qualidade de Vida 
no Trabalho. Rev. educ. fís., Maringá 2009;20(3):395-405.
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13364 AVALIAÇÃO DA COBERTURA VACINAL CONTRA 
O HPV NOS DOIS PRIMEIROS ANOS DA IMPLANTAÇÃO 
DA VACINA NO MUNICÍPIO DE NATAL, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE

Introdução O câncer do colo do útero ainda é o terceiro cân-
cer mais incidente nas mulheres brasileiras, e a segunda maior 
causa de morte por câncer nas regiões mais pobres do País. 
Representando, assim, um importante problema de saúde. 
Nesse cenário, no ano de 2014, a vacina contra o HPV foi in-
cluída no Programa de Imunização Nacional para vacinação 
de meninas de 09 a 13 anos. Objetivos Objetiva-se avaliar os 
dois primeiros anos de implantação da vacina contra o HPV 
no município de Natal, distritos de saúde e unidades básicas 
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preender os mecanismos responsáveis pelos resultados posi-
tivos do programa, bem como os fatores que influenciaram a 
sustentabilidade da intervenção. Essa análise permite identifi-
car os eventos críticos que influenciaram na permanência de 
um programa e, consequentemente, na manutenção de seus 
efeitos a longo prazo. Objetivos - Analisar os eventos críticos 
relativos ao percurso da sustentabilidade do PAC Recife- PE, 
no período de 2002 a 2016; - Analisar a influência de fatores 
dificultadores e facilitadores na sustentabilidade do mencio-
nado programa. Metodologia A estratégia de pesquisa uti-
lizada foi o estudo de caso único, tendo os eventos críticos 
como unidade de análise. Esses são considerados fatos/situa-
ções positivos ou negativos em relação às consequências para 
continuidade do programa. Utilizou-se documentos oficiais na 
elaboração de linha do tempo preliminar contendo os even-
tos identificados, posteriormente validada por stakeholders. 
Os dados foram coletados entre maio/agosto de 2016, a par-
tir de: entrevistas com dez informantes-chaves, realização de 
quatro grupos focais com: com usuários (dois), gestores (um), 
e profissionais (um), além de revisão de novos documentos 
oficiais e técnicos. Procedeu-se a análise de conteúdo do ma-
terial produzido, com agrupamento em categorias conforme 
temas, a partir do referencial teórico proposto por Pluye, et 
al. (2004, 2005): eventos de sustentabilidade, mistos e even-
tos de implantação. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Éti-
ca do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira 
(IMIP). Resultados e Discussão Foram identificados e catego-
rizados nove eventos críticos na trajetória da sustentabilidade 
do PAC: A. sustentabilidade: 1. realização de concurso público 
para profissionais de educação física, 2. regulamentação de 
recursos financeiros tripartite, 3. mudança político partidária; 
B. mistos: 4. regulamentação institucional do programa, 5. re-
conhecimento estadual e nacional, 6. instituição dos progra-
mas Academia Recife/ciclofaixa, 7. fortalecimento da mobili-
zação/participação social, e C. implantação: 8. ampliação do 
escopo do programa: de atividade física para PS, 9. fortaleci-
mento da educação permanente. Desses, dois (eventos 3 e 6) 
foram considerados desfavoráveis quanto às suas consequên-
cias para a sustentabilidade. Ao passo que o fortalecimento 
de rede de apoio com presença de defensores do programa, 
estabelecimento de vínculo sócio afetivo entre os participan-
tes, adaptação do PAC às necessidades da população e baixa 
rotatividade da equipe qualificada foram fatores positivos 
na sustentabilidade. O estabelecimento de parceria entre 
comunidades e organizações é tido como primordial na per-
manência da capacidade construída, permitindo a continuida-
de de intervenções em PS. Conclusões/Considerações Finais 
Conclui-se que a sustentabilidade do PAC foi influenciada por 
eventos favoráveis à sua manutenção no período estudado, 
em consonância com achados presentes na literatura sobre o 
tema. As consequências advindas da criação de ambiente po-
lítico desfavorável foram superadas pela formação de aliança 
entre comunidade e profissionais com características de rede 
de ‘liderança influente’ disposta a mobilizações em favor do 
programa em períodos vulneráveis. O que sugere percepção 
pelos participantes de que a intervenção está produzindo os 
resultados iniciais desejados. Referências FELISBERTO, E. et 
al. Análise da sustentabilidade de uma política de avaliação: 
o caso da atenção básica no Brasil. Cadernos de Saúde Públi-

ca, Rio de Janeiro, v. 26, n. 6, p. 1079-1095, 2010. PLUYE, P. 
et al. Program sustainability: focus on organizational routines. 
Health Promotion International, Oxford, v. 19, n. 4, p. 489-
498, 2004. PLUYE, P.; POTVIN, L.; DENIS, J. L. Making public 
health programs last: conceptualizing sustainability. Evalua-
tion and Program Planning, [internet], v. 27, n. 2, p. 121-133, 
2004. PLUYE, P. et al. Program sustainability begins with the 
first events. Evaluation and Program Planning, Amsterdam, v. 
28, p. 123-137, 2005. SCHEIRER, M. A. Is sustainability possible? 
A review and commentary on empirical studies of program 
sustainability. American Journal of Evaluation, New York, v. 
26, n. 3, p. 320-347. 2005.

Gisele; Ana Cláudia Figueiró; Sónia Ferreira Dias;

13457 O PLANEJAMENTO MUNICIPAL REGIONALIZADO 
E AS DEMANDAS EM SAÚDE: A ATUALIDADE DE UM 
DEBATE ANTIGO

Introdução O cenário atual do Sistema Público de Saúde, pro-
movido em boa medida pelo novo regime fiscal, trouxe con-
sigo a necessidade premente de planejar as ações em âmbito 
municipal. No que tange o adoecimento crônico esta é uma 
problemática ainda não resolvida, tendo em vista a frágil rela-
ção entre a oferta e a demanda que não se ajustam, ao contrá-
rio, historicamente tem se construído de forma inversamente 
proporcional, mas que na atualidade pode ser agravada. Esta 
perversa relação tem colocado em xeque a garantia da saúde 
como um direito, o que pode ser mais desafiador haja vista a 
atual conjuntura. A articulação entre os Municípios no forma-
to de regiões em saúde é um tema que precisa ser debatido 
e uma forma de gestão compartilhada que deve ser colocada 
em prática para ir de encontro ao exposto. O planejamento 
em saúde é atravessado constantemente por peculiaridades 
e especificidades das realidades municipais, regionais e esta-
duais, mas precisa atuar de forma articulada, integrada e soli-
dária entre as esferas governamentais (BRASIL, 2009). Entre-
tanto, aproximar municípios que por natureza tem interesses 
e atravessamentos próprios demanda que o planejamento em 
saúde seja executado. Objetivos Tem-se como objetivo deste 
relato de pesquisa analisar o planejamento municipal desen-
volvido pelas coordenações da Atenção Básica para atender 
as demandas em saúde provenientes do adoecimento crôni-
co e sua interface para a organização das Regiões em Saúde. 
Tendo como meta trazer este debate a fim de propor uma 
reflexão da necessidade de se planejar as ações em saúde 
para garantir o acesso universal aos serviços de saúde. Me-
todologia Estudo exploratório de análise qualitativa, realiza-
do na Região de Saúde 10 do estado do Rio Grande do Sul, 
sendo esta composta por seis Municípios. Foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas junto aos gestores de saúde e 
um assessor de planejamento dos referidos municípios, entre 
o segundo semestre de 2014 e o primeiro semestre de 2015. As 
entrevistas foram transcritas e categorizadas a partir da análi-
se de conteúdo. Esta pesquisa é intitulada “Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis e o Planejamento em Saúde: Os Desafios 
da Região Metropolitana de Porto Alegre-RS”. A mesma é fi-
nanciada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Gran-
de do Sul (FAPERGS) em parceria com o Ministério da Saúde 
(MS), com o Conselho Nacional de Desenvolvimento científi-
co e Tecnológico (CNPQ) do Brasil e a Secretaria de Estado 

Nacional de Câncer, e colocar em prática as novas diretrizes.. 
3.CECILIO, L. Autonomia versus controle dos trabalhadores: a 
gestão do poder no hospital. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de 
Janeiro, v. 4, n.2, p. 315-329, 1999. 4.ENRIQUEZ, E. O vínculo 
grupal. In: LEVY, A. et al. (Orgs.) Psicossociologia: análise so-
cial e intervenção. Petrópolis: Editora Vozes. 1994. 5.MANDE-
VILLE, KT, Lagarde M, Hanson K, Mills A.Human resouces for 
health:time to move out of crisis mode.Lancet 2016;388:220-
222 6.NANCARROW ,S. Six principles to enhance health work-
force flexibility.Human Resources for Health 2015;13:9

Alessandra Pereira da Silva; Bruno Alberto Pegado dos Santos; 
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13405 SITUAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE INDICADORES 
E METAS DO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO DO SUS 
NO PLANO PLURIANUAL (PPA) FEDERAL

Introdução O Plano Plurianual (PPA) federal é um instrumen-
to de planejamento que tem sido pouco utilizado para uma 
avaliação estratégica das políticas públicas (ARANTES PAULO, 
2010). Os dados presentes nos detalhados relatórios produ-
zidos pelo Ministério do Planejamento (BRASIL, 2016), com 
apoio dos ministérios setoriais, e encaminhados ao Congresso 
Nacional no primeiro semestre de cada ano, sobre o desempe-
nho dos indicadores do PPA, praticamente não são analisados 
tecnicamente pelas Casas Legislativas, recebendo tratamento 
burocrático. Nem mesmo a mídia está atenta aos dados pre-
sentes nesses documentos, que são de boa qualidade e ofe-
recem uma visão razoável da situação das políticas públicas. 
No caso da saúde, a análise da situação dos indicadores cor-
relatos poderia auxiliar no aperfeiçoamento das políticas do 
setor. Vale destacar que os indicadores sobre o SUS do PPA 
estão reproduzidos no Plano Nacional de Saúde, o qual é mo-
nitorado pelo Conselho Nacional de Saúde. O detalhamento 
desse estudo está disponível no site da Consultoria Legislativa 
da Câmara dos Deputados (GOMES, 2016). Objetivos Verificar 
o nível de cumprimento de indicadores e metas do Progra-
ma de Aperfeiçoamento do SUS, presentes no PPA federal 
do período 2012-2015 e destacar implicações para o PPA do 
período 2016-2019. Metodologia Foram verificados todos os 
indicadores e metas constantes dos 13 objetivos do Progra-
ma # 2015 do PPA do período 2012-2015, o qual se relaciona 
ao “Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)”. Os 
dados referentes à situação em 2015 (o último ano de abran-
gência do PPA em análise) foram obtidos a partir de avaliação 
publicada pelo Ministério do Planejamento (BRASIL, 2016). O 
referido PPA apresenta, ainda, 14 metas sob a responsabilida-
de do Ministério da Saúde (MS), mas que não fazem parte do 
Programa # 2015. Em geral, abordam temas de saneamento 
e de segurança alimentar e nutricional. Tais metas não foram 
analisadas neste estudo, pois seu foco é o SUS. A observação 
de implicações para o PPA 2016-2019 utilizou os dados desse 
instrumento também divulgados pelo Ministério do Planeja-
mento (BRASIL, 2016). Resultados e Discussão Dos 28 indica-
dores gerais do Programa de Aperfeiçoamento do SUS, em 
geral, a evolução foi favorável entre 2012 e 2015. Os piores 
desempenhos foram os de indicadores relacionados ao trans-
plante de órgãos, à sífilis congênita, à dengue, ao excesso de 
peso e à adoção de contratos de gestão no SUS. Para exem-
plificar a análise das metas de cada objetivo desse Programa, 

naquele relacionado à atenção básica e especializada em saú-
de, os indicadores obtiveram evolução favorável, como o índi-
ce de estruturação de redes de urgência e emergência e o de 
implantação de centros de atenção psicossocial. O destaque 
negativo foi o índice de realização de transplantes, o qual, em 
2015, foi inferior aos valores alcançados em 2010 e 2012, apre-
sentando tendência decrescente. Quanto ao conjunto das me-
tas de objetivos desse Programa, 75% delas foram plenamente 
alcançadas ou foram executadas em pelo menos 75% do espe-
rado. Contudo, 50% das metas não foram plenamente alcança-
das. O desempenho foi baixo ou muito baixo para 14% das me-
tas. Sobre o PPA 2016 – 2019 verifica-se que os 12 objetivos do 
Programa de Aperfeiçoamento do SUS incorporaram os 13 do 
PPA anterior. Conclusões/Considerações Finais A metodologia 
aplicada no estudo demonstrou a factibilidade de obtenção 
de dados relevantes para o monitoramento de indicadores do 
PPA na área da saúde, inclusive, detectando várias área de bai-
xo desempenho. O grande esforço empreendido na elabora-
ção e implementação dos PPAs, aparentemente, poderia ser 
melhor aproveitado, de modo que estes não se convertam em 
“peça de ficção” com relação à sua tarefa de direcionar políti-
cas públicas no médio prazo. Uma maior utilização dos dados 
do PPA pode reverter a forte tendência atual do uso apenas 
gerencial dos indicadores na saúde, fomentando uma utiliza-
ção sistêmica e estratégica. Referências ARANTES PAULO, L F. 
O PPA Como Instrumento de Planejamento e Gestão Estraté-
gica. Revista do Serviço Público. Brasília, 61 (2): 171 – 187, 2010. 
GOMES, F.B.C. Síntese de indicadores e metas de aperfeiçoa-
mento do Sistema Único de Saúde presentes no Plano Pluria-
nual (PPA) 2012-2015 (com dados de 2015). Estudos e Notas 
Técnicas da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. 
Brasília, 2016. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/do-
cumentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-da-conle/
tema19/sintese-de-indicadores-e-metas-de-aperfeicoamento-
do-sus. Acesso em 27/01/17. BRASIL. Relatório Anual de Ava-
liação do PPA 2012-2015, Ano Base 2015. Volume II. Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Brasília, 2016. 
Disponível em: http://www.planejamento.gov.br/assuntos/
planeja/plano-plurianual/ppas-anteriores. Acesso em 27/01/17.

Fábio de Barros Correia Gomes;

13411 AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DO 
PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE, RECIFE-PE

Introdução A promoção da saúde (PS) vem ganhando desta-
que na saúde pública apontando para o conceito ampliado e 
positivo da saúde e determinação social do processo saúde-
doença. Iniciativas nacionais comunitárias de promoção de 
atividade física têm sido assinaladas como práticas reconhe-
cidas na PS e redução de doenças crônicas não transmissíveis. 
O município do Recife-PE implantou, em 2002, política comu-
nitária de PS, denominada Programa Academia da Cidade 
(PAC), que inspirou experiências o surgimento de iniciativas 
similares nos âmbitos estadual e nacional. O PAC foca no es-
tímulo à atividade física e alimentação saudável, por meio de 
atividades realizadas em polos na sua maior parte ao ar livre. 
Embora tenha sido demonstrada a efetividade do programa 
na promoção da atividade física, para que a avaliação possa 
contribuir com seu aprimoramento, faz-se necessário com-
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resultado atinge 41,1% do parâmetro, revelando capacidade 
produtiva ociosa. A produção de tomografias ampliou de 76%, 
passando da média de 1745±230 para 3065±391; considerando 
apenas os parâmetros da neurologia o alcance registrou 34%. 
A implantação de tecnologias em unidades de atenção secun-
dárias não tem se mostrado suficiente para realizar exames 
de acordo com a demanda populacional. A utilização abaixo 
do esperado diverge de locais, no próprio Estado, onde têm 
filas para acesso. Registra-se que o uso de dados secundários, 
mesmo que oficiais, aponta limitação do estudo. Conclusões/
Considerações Finais Pondera-se que número expressivo de 
mamógrafos e tomógrafos foram implantados no Ceará no 
período analisado. No entanto, a expansão tecnológica não 
garantiu a otimização da capacidade dos equipamentos de 
acordo com os parâmetros analisados. Supõe-se a necessida-
de de monitorar o acesso por meio da regulação nas redes 
de atenção e a qualidade operacional desses serviços. Refe-
rências BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Ciência 
e Tecnologia. Política Nacional de Gestão de Tecnologias em 
Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. BRASIL. Ministério 
da Saúde. Portaria GM n. 1631/2015 - Aprova critérios e parâ-
metros para o planejamento e programação de ações e servi-
ços de saúde no âmbito do SUS. Diário Oficial da União. 2015.

Antonio Rodrigues Ferreira Junior; Larissa Adeodato Galvão; 
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13587 RECOVERY: INSTRUMENTOS PARA SUA 
AFERIÇÃO NA REALIDADE BRASILEIRA

Introdução A área de avaliação de Programas, Serviços e 
Tecnologias em Saúde tem uma fragilidade crônica no Brasil. 
Desenvolvê-la impõe desafios metodológicos e debates so-
bre sua aplicabilidade no âmbito cotidiano (NOVAES, 2000). 
Neste trabalho, nos interessou avaliar resultados sobre reco-
very (uma recuperação que não se baseia na sintomatologia 
apenas, mas na retomada da vida na comunidade pelos usuá-
rios (JORGE MONTEIRO, MATIAS, 2007). No Brasil a Reforma 
Psiquiátrica ganhou força tardiamente, articulando os campos 
assistencial, político-jurídico e sociocultural. Isso determinou 
a Política de Saúde Mental, que prioriza a rede de serviços 
substitutivos ao modelo asilar (BRASIL, 2006). Contudo, o 
país carece de indicadores capazes de capturar os diferen-
tes graus de desenvolvimento dos serviços, sendo escassos 
os estudos que avaliam resultados de maneira consistente, 
por meio da avaliação dos usuários e dos graus de recovery 
atingidos no processo (DANTAS e ODA, 2014). Objetivos Tra-
duzir, validar e adaptar culturalmente ao contexto brasileiro 
o instrumento Recovery Self Assessment (RSA) desenvolvido 
na Universidade de Yale, por meio do Program for Recovery 
and Community Health (PRCH) (versão do usuário, da famí-
lia, da equipe profissional, e dos gestores). Metodologia O 
instrumento original foi traduzido para o português por um 
profissional, bilíngue, independente, brasileiro e ciente dos 
objetivos do estudo. A tradução inicial foi vertida para o inglês 
por um tradutor bilíngue nas mesmas condições. Posterior-
mente, comparamos com o instrumento original, focando a 
equivalência semântica e reconciliação dos itens traduzidos 

(SILVA, 2012). A versão daí decorrente foi testada em dois 
grupos focais com cada categoria de interesse (usuários, fa-
miliares, equipes e gestores). O grupo focal é uma técnica de 
análise de dados obtidos pela interação grupal. Possibilita ava-
liar experiências, definição de problemas e permite observar 
como as opiniões, sentimentos e representações do grupo se 
associam a determinado fenômeno. Assim trabalhamos com a 
construção dialética de consensos a partir de narrativas cole-
tadas e validadas no ciclo hermenêutico proposto por Furtado 
e Onocko-Campos (2008), para validar a tradução do RSA. Re-
sultados e Discussão Ao final do processo contamos com um 
instrumento brasileiro culturalmente sensível que possibilita a 
avaliação de recovery em 4 versões, sendo elas dos usuários, 
dos familiares, dos equipes e dos gestores, de auto-aplicação 
para avaliar se os serviços comunitários de saúde mental es-
tão trabalhando orientados pelo recovery, ou seja, se em suas 
práticas ofertadas têm possibilitado que o tratamento e a re-
cuperação do usuário considerem o processo da própria expe-
riência do adoecimento, a aceitação desta condição e a incor-
poração de novos sentidos para experiência, a superação do 
estigma, o exercício da cidadania e a responsabilização pela 
vida . A aferição de recovery permite começar a explorar a di-
mensão de avaliação de resultados desses serviços, amplian-
do o olhar para a construção de políticas públicas, que apesar 
de terem tido uma expansão de mais de 120% nos últimos anos 
ainda carecem de instrumentos avaliativos no Brasil. Também 
permite um parâmetro internacional de comparações com 
outros países que já utilizam o instrumento. Conclusões/Con-
siderações Finais Buscamos contribuir para desenvolver os 
primórdios de uma cultura de estudos avaliativos de resulta-
dos sobre a implantação de serviços públicos de saúde mental 
no Brasil. Ainda que possa ser acrescida de futuros estudos 
que admitam comparações com os serviços prestados inter-
nacionalmente. A validação do instrumento RSA nas quatro 
versões possibilita que a RAPS seja avaliada nacionalmente 
e comparada com outros países, tendo a possibilidade de 
construção de um panorama geral sobre a prática da gestão 
nos serviços de saúde mental orientados para o recovery dos 
usuários Referências Brasil.(2006). Ministério da Saúde. Re-
latório De Gestão-2003- 2006. Saúde Mental no SUS: acesso 
ao tratamento e mudança do modelo da atenção. Dantas CR, 
Oda AMGR. (2014) Cartografia das pesquisas avaliativas de 
serviços de saúde mental no Brasil (2004-2013). Physis, 24(4): 
1127-1179. Furtado J.P., Onoko-Campos R.T. (2008). PESQUISA 
AVALIATIVA PARTICIPATIVA EM SAÚDE MENTAL. Cad. Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, 24(11):2671-2680, nov. Jorge-Montei-
ro F., Matias J. (2007). Atitudes face ao recovery na doença 
mental em utilizadores e profissionais de uma organização co-
munitária. Análise Psicológica; 1 (XXV): 111-125 Novaes, H.M.D. 
(2000). Avaliação de programas, serviços e tecnologias em 
saúde. Rev. Saúde Pública, 34 (5): 547-59. Silva, T.R. (2012). 
Estudo de Confiabilidade e Validade da Recovery Assessment 
Scale (RAS-Br) no Brasil. (Mestrado). Programa de Pós-gra-
duação em Saúde Mental, Universidade Federal de São Paulo, 
Biblioteca São Paulo.
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da Saúde do RS/SES-RS no âmbito do Programa de Pesquisa 
para o SUS: gestão compartilhada em saúde, sob chamada 
FAPERGS/MS/CNPq/SESRS n. 002/2013. Resultados e Discus-
são Em uma mesma região de saúde verificou-se a disparidade 
da capacidade técnica dos coordenadores municipais e traba-
lhadores em saúde para desenvolver o planejamento local. 
Alguns Municípios já tem a cultura organizacional de utilizar 
os Planos Municipais como um mecanismo de organização e 
funcionamento integrado dos serviços de saúde. Os resulta-
dos preliminares apontam para a insuficiência de informações 
acerca das ações em saúde executadas pelas equipes e não 
informatização de alguns serviços como limitadores para exe-
cução do monitoramento e a avaliação em âmbito municipal. 
Também, para o não acompanhamento de forma longitudinal 
das demandas que provém de doenças crônicas, assim como 
a dificuldade de trabalhar em redes, haja vista a desarticula-
ção entre os serviços. Ainda, há a rotatividade dos profissio-
nais nos serviços de saúde que implica na impossibilidade 
ou maiores desafios para o desenvolvimento de um projeto 
permanente de planejamento em âmbito Municipal, o que se 
soma a falta de disponibilidade dos profissionais e flexibilida-
de da organização institucional dos serviços para que exista 
o envolvimento com as ações de educação permanente pro-
movidas nos Municípios. Conclusões/Considerações Finais As 
especificidades apontadas são antigas, mas o que preocupa é 
que isto vai ter continuidade, a questão que incide sobre isso é 
o não vislumbre de aporte financeiro que possa dar condições 
de repensar esta problemática. As reflexões neste sentido 
precisam incidir sobre a busca de alternativas no campo do 
planejamento em saúde que possam oferecer condições de 
lidar com estas fragilidades e garantir aos usuários, os maio-
res interessados nisso, a garantia de seus direitos. As regiões 
em saúde, neste sentido, podem ser pensadas como dispo-
sitivos que oferecem a possibilidade dos municípios atuarem 
em parcerias solidárias e cooperativas, propondo-se assim um 
Planejamento Municipal Regionalizado (conceito cunhado pe-
las autoras). Ou seja, os Municípios compartilhando experiên-
cias exitosas e problemas que são comuns entre eles, mas ao 
mesmo tempo partilhando recursos e serviços em saúde, uma 
necessidade que se mostra urgente em um horizonte que é 
muito próximo de todos. Referências BRASIL. Ministério da 
Saúde. Secretaria-Executiva. Subsecretaria de Planejamento e 
Orçamento. Sistema de planejamento do SUS: uma constru-
ção coletiva: instrumentos básicos. 2. ed. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2009. 56 p.

Adriana Roese; Camila Luana Oliveira Reuter; Vilma Constância 
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13497 ANÁLISE DO PERFIL DOS SERVIÇOS DE 
ATENDIMENTO ÀS PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Introdução O estado do Rio Grande do Sul vem apresentando 
elevados números de casos de HIV/Aids. Conta com 75 servi-
ços de diferentes configurações, que desenvolvem atividades 
de promoção, prevenção e assistência. Três ciclos de avaliação 
do Qualiaids foram publicados sobre avanços e retrocessos, 
porém nenhum estudo foi focado nos serviços do estado do 
RS, nem descreveram suas características loco-regionais. Ob-
jetivos Analisar o perfil dos 75 serviços de atendimento às Pes-

soas Vivendo com HIV/Aids do estado do Rio Grande do Sul. 
Metodologia Realizou-se um estudo de pesquisa avaliativa 
para analisar o perfil dos serviços. Esse estudo utilizou infor-
mações de dois instrumentos, um questionário elaborado no 
Formsus e dados do instrumento Qualiaids, 4° versão. O perío-
do de coleta de dados foi de junho a outubro de 2016. O instru-
mento foi tabulado no Excel e analisado SPSS 22. Foi realizada 
uma análise descritiva de indicadores do sistema Qualiads e 
de questões selecionadas no Formsus. Resultados e Discus-
são Pode-se afirmar que os serviços do RS possuem menores 
recursos essenciais para o atendimento das PVHA, quando 
comparados com os dados nacionais. A carga horária médica 
semanal para o número de usuários atendidos está inadequa-
da na maioria (74%). Apenas 42% serviços informaram possuir 
planta física adequada às normas, 95% atendem cinco dias por 
semana e 80% estão abertos oito horas ou mais por dia. Não 
houve falta de medicamentos ARV em 64% dos serviços. Cerca 
de 49% dos serviços não fornecem o diagnóstico de HIV para 
o usuário no mesmo dia de realização do exame, e apenas 
14,9% informaram que o paciente é atendido no mesmo dia 
em que procura o serviço. Conclusões/Considerações Finais O 
fortalecimento da gestão frente às necessidades estruturais 
e organizacionais dos serviços se faz necessário, de forma a 
vencer os entraves identificados. Salienta-se a importância de 
repensar o modelo de cuidado para atender as necessidades 
dos usuários, através da implantação e a implementação da 
Linha de Cuidado para PVHA do RS.

Marina Gabriela Prado Silvestre; Nêmora Tregnago 
Barcellos; Rarianne Carvalho Peruhype; Guilherme Barbosa 
Shimocomaqui;

13561 AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICO-ASSISTENCIAIS NA EXPANSÃO DA ATENÇÃO 
SECUNDÁRIA NO CEARÁ

Introdução Mudanças no perfil populacional impactam a to-
mada de decisão dos gestores, para reestruturar e reorganizar 
o setor saúde. Nesse escopo, a implantação de equipamentos 
tem sido uma estratégia selecionada para diagnosticar, tratar 
ou monitorar doenças e agravos. No entanto, os equipamen-
tos e as tecnologias nem sempre impactam na saúde popula-
cional. Objetivos O trabalho avaliou a produção ambulatorial, 
sob gestão estadual, de equipamentos médico-assistenciais 
de diagnóstico. Metodologia Estudo avaliativo, transversal, 
de dados secundários e o Estado do Ceará como cenário de 
análise. Este expandiu a atenção secundária, implantando 19 
Policlínica Regionais sob sua gestão, entre 2010 e 2014. Foram 
coletados registros da existência de equipamentos de diag-
nóstico por imagem de grande porte (mamógrafos e tomó-
grafos) no CNES, a produção referente ao período de 2009 
(anterior a implantação) e de 2015 (último período disponí-
vel). Os resultados foram organizados no SPSS, analisados 
por meio de estatística descritiva e comparados com os parâ-
metros normativos da Portaria GM n.1631/2015. Resultados e 
Discussão Foram identificados um total de 19 mamógrafos e 
12 tomógrafos, 23,5% e 19,7%, respectivamente do total desses 
equipamentos em uso no SUS estadual. A produção de ma-
mografias acresceu uma média de 852%, passando de 231±235 
em 2009 para 2200±920 em 2015. No entanto, este último 
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é promover a institucionalização do planejamento e avaliação 
como ferramenta de gestão nos Distritos Sanitários, buscan-
do aprimorar as práticas de planejamento e avaliação desen-
volvidas nos Distritos Sanitários; formar referências nos Distri-
tos Sanitários para atuação como fomentadores do processo 
de planejamento e avaliação; contribuir para o fortalecimento 
da capacidade de gestão dos Distritos Sanitários; e induzir a 
integração das práticas de planejamento e avaliação na SMS. 
Metodologia A metodologia adotada privilegiou a participa-
ção dos Distritos Sanitários na sua construção e implantação. 
As principais estratégias desenvolvidas foram: a. Formação do 
GT Planejamento e Avaliação Distrital; b. Realização de Ofici-
nas de Planejamento e Avaliação com os Distritos Sanitários; 
c. Definição dos Distritos Sanitários como espaço de prática 
da Residência em Planejamento e Gestão ISC/UFBA; e d. Apoio 
aos Distritos Sanitários por meio de visitas técnicas. O proce-
dimento para a produção dos dados foi análise dos documen-
tos elaborados (registro de reuniões, relatórios de visitas, 
propostas de trabalho, relatórios das oficinas de trabalho, 
etc) no âmbito da Diretoria de Planejamento e Gestão (DEPG) 
e as atas das reuniões do GT PLAN Distrital. Resultados e Dis-
cussão O GT PLAN Distrital contribuiu para os processos de 
planejamento e avaliação de forma integrada e participativa. 
Em 2016 foram produzidas as orientações metodológicas para 
elaboração dos Planos Operativos, contemplando quatro mo-
mentos: a. Avaliação dos Planos Operativos 2015; b. Oficina de 
priorização e construção da agenda 2016 da SMS; c. Discussão 
da agenda de prioridades 2016, à luz dos Planos Operativos 
2015; d. Oficina de programação com os DS. As oficinas foram 
importantes para o aprendizado organizacional na medida em 
que as equipes dos DS participaram da construção coletiva 
dos instrumentos de trabalho da SMS. Merece destaque a par-
ceria com a Residência Multiprofissional em Planejamento e 
Gestão (ISC/UFBA), permitindo a atuação de residentes e con-
tribuindo com o aperfeiçoamento da gestão nos DS. O apoio 
aos DS tem privilegiado a utilização de metodologias que con-
sideram os saberes de cada ator envolvido e sua apropriação 
do território, de um modo interativo, reconhecendo a diferen-
ça de papéis, de poder e de conhecimento, e procurando esta-
belecer relações construtivas entre os distintos atores sociais. 
(CAMPOS, 2000) Conclusões/Considerações Finais Para além 
do seu caráter instrumental, o planejamento pode mobilizar 
vontades (PAIM, 2006), As evidências indicam a adequação 
das estratégias definidas às indagações que orientaram a pro-
posta metodológica para o planejamento distrital. O GT PLAN 
Distrital tem sido um espaço importante para troca de expe-
riências e manutenção do diálogo entre os seus integrantes, 
assim como a definição dos DS como campo de estágio da 
residência, que muito tem contribuído para a formação, não 
apenas dos residentes, mas das próprias equipes distritais. 
É possível identificar elementos facilitadores: legitimidade e 
autonomia da DEPG para condução do processo; experiência 
e compromisso da equipe; envolvimento e integração dos 
participantes; e a parceria com ISC/UFBA. Entretanto, a pou-
ca autonomia de gestão dos DS; o quantitativo reduzido de 
técnicos nos DS; não adesão por parte de alguns DS; pouco 
entendimento da proposta por alguns DS têm sido apontados 
como elementos dificultadores. Referências CAMPOS, GWS. 
Um método para análise e co-gestão de coletivos: a consti-

tuição do sujeito, a produção de valor de uso e a democracia 
em instituições: o Método da Roda. São Paulo: Hucitec; 2000. 
PAIM, J.S. Planejamento em saúde para não especialistas. In: 
CAMPOS, G. W. (org.) et al. Tratado de Saúde Coletiva. São 
Paulo, Rio de Janeiro: HUCITEC/ABRASCO, 2006. Instituto de 
Saúde Coletiva. Projeto de atualização do Curso de Especia-
lização em Medicina Social, sob a forma de Residência, com 
área de concentração em Planejamento e Administração de 
Saúde (PARECER 179/80 de 19/05/1980). Salvador, 2016

Sara Cristina Carvalho Cerqueira; Maria de Fátima Carvalho de 
Oliveira;

13757 ESTUDO DE AVALIABILIDADE: APLICABILIDADE 
À AVALIAÇÕES DE INICIATIVAS DE ENSINO EM AMBIENTES 
DE PRODUÇÃO E TECNOLOGIAS PARA O SUS

Introdução Respondendo à demanda específica o Laborató-
rio de Avaliação de Situações Endêmicas Regionais –LASER- 
da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, FIOCRUZ 
está conduzindo uma avaliação das iniciativas de formação 
de Farmanguinhos. A avaliação foi solicitada com o intuito de 
aprimorar as quatro iniciativas existentes e subsidiar possíveis 
encaminhamentos futuros. A qualificação de profissionais 
vem sendo adotada no âmbito do Ministério da Saúde para su-
prir a escassez de agentes técnicos nas diferentes instancias 
do SUS com objetivo de atender às necessidades da socieda-
de. A implantação de uma cultura avaliativa é essencial como 
suporte às políticas de capacitação de recursos humanos. O 
papel da formação no ambiente de produção e inovação tec-
nológica vem sendo problematizado no âmbito da avaliação. 
Estudos de avaliabilidade (EA) possibilitam a caracterização 
dos processos avaliativos favorecendo a sua utilidade, opor-
tunidade e custo-efetividade. Os EA, entendidos como pla-
nejamento da avaliação, permitem que ela seja desenvolvida 
de modo a maximizar a logística de sua implantação e seu 
potencial. Objetivos Apresentar o ciclo de Avaliabilidade das 
quatro experiências de capacitação de Farmanguinhos (três 
cursos de especialização, incluindo um EAD, e um mestrado 
profissional), compreendendo a Modelização da Intervenção 
e a elaboração do Modelo da Avaliação. Metodologia O EA 
compreendeu: a identificação de atores e interessados princi-
pais (reuniões de trabalho e roda de conversa; a modelização 
da intervenção (análise documental e oficinas interativas); a 
definição das perguntas avaliativas (brainstorming e oficinas 
interativas); a escolha e modelização da avaliação (revisão 
bibliográfica, análise documental e reuniões de trabalho da 
equipe de avaliação). O modelo da avaliação, colaborativa 
contemplou a definição dos domínios e dimensões da imple-
mentação; a construção de critérios e parâmetros de julga-
mento; os custos de logística, e a temporalidade de entrega 
dos achados, priorizando as estratégias de disseminação e uti-
lização dos achados. As oficinas interativas, as rodas de con-
versa e a análise documental possibilitaram a construção com-
partilhada da representação das intervenções, problematizar 
o foco e as perguntas da avaliação, incorporando os diversos 
interesses presentes. Resultados e Discussão O EA possibili-
tou a construção de 5 Modelos Lógicos, um geral envolvendo 
os programas de formação de Farmanguinhos, e 4 Modelos 
Lógicos específicos, relacionados aos cursos. Permitiu a ela-

13615 DETERMINANTES E CONDICIONANTES EM 
SAÚDE: EXERCÍCIO DE OPERACIONALIZAÇÃO NA 
ANÁLISE SITUACIONAL DE UM PLANO ESTADUAL DE 
SAÚDE

Introdução Os determinantes e condicionantes sociais da 
saúde referem-se às condições de vida e como essas relações 
influenciam no estado de saúde da população (BUSS; PELLE-
GRINI FILHO, 2007). Esse tema está estabelecido como um 
eixo da análise da situação de saúde dos diferentes grupos 
populacionais. Existem desafios práticos de como utilizar 
informações em saúde, modelos em saúde ou quadros con-
ceituais para tentar caracterizar os determinantes e condi-
cionantes em saúde. No planejamento em saúde esse tema 
está elencado a partir de uma perspectiva normativa para a 
construção dos planos de saúde, por exemplo, na definição 
do Mapa da Saúde (BRASIL, 2013). E, igualmente, nessa norma 
não há indicação de quais informações utilizar para abordar 
a temática. Objetivos O objetivo desse trabalho é relatar o 
exercício teórico e prático da construção do tema de deter-
minantes e condicionantes para compor o Plano Estadual de 
Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, para os anos de 
2016-2019. Metodologia Foi realizada uma análise de como o 
tema de determinantes e condicionantes em saúde foi abor-
dado nos planos estaduais de saúde dos diferentes estados 
e no Plano Nacional de Saúde para o período 2012-2015, bem 
como foram buscados artigos e textos na literatura científica 
que abordassem sobre o tema. Em um segundo momento, 
foi escolhido um modelo para abordagem de determinantes 
e condicionantes, o modelo de Dahlgren e Whitehead (1991), 
o qual foi adaptado para atender o amadurecimento e a capa-
cidade dos técnicos envolvidos no processo de análise, dada a 
complexidade dos modelos existentes. Esse modelo descreve 
as relações entre os fatores sociais e a saúde, considerando as 
perspectivas individual e coletiva. Foram realizadas reuniões 
semanais envolvendo atores interessados de diferentes seto-
res da Secretaria Estadual de Saúde do RS, assim como com o 
Conselho Estadual de Saúde. Resultados e Discussão Inicial-
mente foi necessário realizar um alinhamento teórico sobre 
o tema, para num segundo passo ser construída uma matriz 
para análise de determinantes e condicionantes, a partir do 
modelo teórico escolhido. A camada de condições de vida e 
trabalho foi escolhida para ser desenvolvida, uma vez que é 
onde se localizam as principais ações sensíveis às políticas pú-
blicas. Na análise situacional do plano estadual de saúde, as 
informações sobre determinantes e condicionantes em saúde 
foram contempladas no capítulo de Necessidade de Saúde da 
População. As categorias finais da matriz de análise selecio-
nadas foram: produção agrícola, educação, trabalho e renda, 
desemprego, saneamento, serviços de atenção à saúde, am-
biente e habitação. Para cada dimensão da camada de con-
dições de vida e trabalho foram selecionados indicadores e 
informações em saúde que buscassem retratar as dimensões 
do Modelo de Dahlgren e Whitehead. Os títulos das catego-
rias foram adaptados para retratar a realidade do Estado. As 
informações em saúde escolhidas foram priorizadas pela dis-
ponibilidade por região de saúde, buscando, dessa forma, re-
tratar as diferenças regionais presentes no território em análi-
se. Conclusões/Considerações Finais Esse foi um exercício rico 

de discussão e escrita sobre determinantes e condicionantes 
em saúde para o Plano Estadual de Saúde, que integrou dife-
rentes atores sociais, de diferentes áreas, visões e formações, 
da Secretaria Estadual de Saúde do RS. Entendemos que por 
se tratar de um modelo descritivo inicial, as informações uti-
lizadas foram as disponíveis no momento do levantamento 
de dados. E não se objetivou esgotar o Modelo de Dahlgren 
e Whitehead. Para combater as desigualdades sociais atra-
vés de políticas públicas intersetoriais efetivas é primordial 
planejar levando em consideração o conjunto de determina-
ções sociais que afetam a saúde das populações. Além disso, 
é necessário que este assunto esteja na agenda política dos 
gestores, convergindo interesses técnicos e políticos. Por fim, 
aprofundar em questões metodológicas que avaliem como 
os determinantes sociais em saúde afetam o processo saúde-
doença, para a formulação de políticas públicas eficientes, é 
um desafio a ser perseguido. Referências BRASIL. Ministério 
da Saúde. Manual de planejamento no SUS / Ministério da Saú-
de, Fundação Oswaldo Cruz, 1. ed. rev. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2016. 138 p. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de Articu-
lação Interfederativa. Painel de Indicadores do SUS Nº 8. Te-
mático Regionalização da Saúde, Vol. V. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2013. 78 p. BUSS, Paulo Marchiori; PELLEGRINI FILHO, 
Alberto. A. saúde e seus determinantes sociais. Physis, v.17, 
n.1, p.77-93, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/
physis/v17n1/v17n1a06.pdf>. RIO GRANDE DO SUL. Secretaria 
da Saúde. Plano Estadual de Saúde: 2016/2019. Grupo de Tra-
balho de Planejamento, Monitoramento e Avaliação da Ges-
tão (Org.) Porto Alegre, 2016. 228 p.
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13683 PLANEJAMENTO DISTRITAL EM SAÚDE: UMA 
PROPOSTA METODOLÓGICA

Introdução A experiência de um processo sistemático de 
planejamento descentralizado e participativo, no período de 
2005-2007, resultou no aprimoramento da gestão municipal, 
particularmente no que diz respeito aos Distritos Sanitários 
(DS). A formação do colegiado de gestão distrital e a realiza-
ção de Curso de Especialização em Saúde Coletiva para os DS 
contribuíram para a prática de planejamento no âmbito distri-
tal. Em 2009, voltou-se a elaborar a programação operativa 
dos DS, sendo promovidas oficinas de trabalho por regiões 
distritais. Entretanto, não houve continuidade deste processo 
nos anos seguintes, ficando a critério do DS realizar ou não 
a sua programação operativa. Com a mudança de gestão em 
2015, a SMS Salvador retoma o processo de planejamento dis-
trital, de forma estruturada, constituindo o Grupo de Traba-
lho de Planejamento e Avaliação Distrital (GT PLAN Distrital) 
como espaço privilegiado para qualificação e aperfeiçoamen-
to da prática de planejamento. A atual proposta partiu das 
seguintes indagações: Quais as estratégias mais adequadas 
ao processo de planejamento dos Distritos Sanitários? Como 
desenvolver o monitoramento e avaliação dos indicadores 
pactuados nos distritos sanitários? Objetivos O objetivo geral 
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bilitando a identificação de áreas específicas que devem ser 
priorizadas em uma possível avaliação. O EA apontou a pos-
sibilidade de avaliações posteriores do PNSVA e apresentou 
cenário favorável para o seu desenvolvimento. Referências 
BRASIL. Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 729/GM Em 13 de 
maio de 2005: Institui o Programa Nacional de Suplementação 
de Vitamina A e dá outras providências. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2005. BRASIL. Série Cadernos de Atenção Básica nº 20. 
Carências de micronutrientes. Série A. Normas e Manuais Téc-
nicos Tiragem: 1ª Edição. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 
THURSTON, W, E.; RAMALIU, A. Evaluability assessment of a 
survivors of torture program: lessons learned. The Canadian 
Journal of Program Evaluation.v.20, n. 2, p. 1–25. 2005. YIN, R. 
K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5ed. Porto Ale-
gre: Bookman, 2015.
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13784 VÍNCULO LONGITUDINAL/CONTINUIDADE 
DO CUIDADO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: VALIDAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE MATRIZ AVALIATIVA EM UM TERRITÓRIO 
DE SAÚDE

Introdução O estudo consistiu em validar e aplicar matriz ava-
liativa do vínculo longitudinal (VL). Conceitua-se VL como ‘re-
lação duradoura entre paciente e equipe de Atenção Primária 
(AP), que se traduz na utilização da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) como fonte regular de cuidados ao longo do tempo 
para os vários episódios de doença e para os cuidados pre-
ventivos(1). Três dimensões compõe o conceito: 1- Reconhe-
cimento da equipe de saúde e da UBS como fonte regular de 
cuidados, 2 - Relação interpessoal profissional/paciente, e 3 - 
Continuidade da Informação. A versão da matriz é composta 
de sete critérios, 20 indicadores e 22 questões, divididas em 
dois roteiros: um para a entrevista com usuário, com os itens 
relativos à dimensão 1 (identificação da UBS para tratamento 
de rotina e demanda espontânea, visita domiciliar, satisfação 
com o atendimento) e à 2 (reconhecimento dos profissionais 
de referência, confiança nesses profissionais, tempo para 
esclarecimento de dúvidas, compreensão da fala dos profis-
sionais e reconhecimento de aspectos biopsicossociais); e ou-
tro para a revisão do prontuário, com os itens da dimensão 3 
(registro das preconizações para as condições traçadoras do 
estudo).(2) Objetivos O estudo insere-se na discussão sobre 
a institucionalização da avaliação da AP no SUS, e pauta-se 
na pertinência de se disponibilizar para a gestão local/muni-
cipal uma metodologia de fácil compreensão e aplicabilida-
de. Tem por objetivo apresentar os resultados da aplicação 
da matriz avaliativa do VL nas duas UBS de um território de 
saúde do município do Rio de Janeiro como uma das etapas 
de validação da metodologia avaliativa. As UBS são identifi-
cadas nos resultados como “UBS A” e “UBS B”. Metodologia 
Na primeira etapa os conceitos estruturantes da matriz origi-
nal(1) foram revisados, assim como os critérios, indicadores 
e questões, atendendo aos requisitos da validação de cons-
truto(3). A segunda etapa consistiu na validação externa de 
conteúdo da matriz a partir de consultas a especialistas em 
uma adaptação da técnica de grupo Delphi(4). Na terceira eta-

pa, após definição da amostra de usuários, estratificada pelas 
UBS, realizou-se as entrevistas e a revisão dos prontuários. Os 
critérios de inclusão foram: maiores de 18 anos, portadores 
de Hipertensão Arterial Primária (HAS) e ou Diabetes Mellitus 
(DM) - condições traçadoras do estudo, e estar vinculado à 
UBS há mais de dois anos. Após a digitação dos dados a equi-
pe atribuiu pontos para as questões. A primeira dimensão tem 
a pontuação máxima de 35 pontos; a segunda, 160; e a ter-
ceira, 170. Assim, cada indivíduo poderia atingir 365 pontos. 
Não foi atribuído peso para as dimensões. Para o tratamento 
estatístico utilizou-se o SPSS. Resultados e Discussão O ter-
ritório possui cerca de 45.000 habitantes, 100% de cobertura 
de AP (5) e 5.294 portadores de HAS e ou DM cadastrados. 
A amostra foi de 200 usuários: 101 vinculados à UBS A, e 99 
à UBS B. 80% do sexo feminino, 68% de hipertensos, 8% dia-
béticos e 24% de hipertensos e diabéticos. A idade variou de 
32 a 91 anos, média e mediana de 62 anos. Do total de pon-
tos que poderiam ser obtidos nas três dimensões, a UBS A 
atingiu 42%, com variação individual de 10 a 249 pontos; e a 
UBS B 43%, com variação de 17 a 273 pontos. Para a dimensão 
1, a unidade A obteve 70,8%, e a B 73,5%; em ambas, 20% dos 
entrevistados afirmaram desejo de mudar de unidade (% de 
insatisfação). Na dimensão 2 as unidades A e B atingiram 49,8 
e 47,6% dos pontos possíveis; nos itens relativos ao reconhe-
cimento e confiança no profissional de referência, a unidade 
B alcançou melhores resultados. A dimensão 3 foi a de pior 
desempenho: 26,9% para a unidade A, e 32,5 para a B. Em li-
nhas gerais, os resultados indicam que o reconhecimento e 
confiança no profissional de referência é uma variável deter-
minante para o vínculo longitudinal e que a Continuidade da 
Informação é um ponto sensível em ambas as UBS. Conclu-
sões/Considerações Finais Por ser tratar de matriz original em 
seu conjunto, cumprir as etapas da validação é requisito para 
a indicação de uso sistemático. A partir da apreciação rigorosa 
pela equipe da pesquisa e julgamento por especialistas, vali-
dou-se a matriz em relação à sensibilidade e à representati-
vidade de seus itens. Esse processo teve continuidade com a 
aplicação da matriz em um Território de Saúde, completando 
a validação aparente e o teste de confiabilidade. Encontra-se 
em discussão a pertinência de transformar os valores absolu-
tos em índices, atribuindo peso aos critérios e indicadores da 
matriz. O desafio que ainda se apresenta é a identificação de 
padrões para comparabilidade dos resultados. Para tal, nova 
etapa da pesquisa prevê a aplicação em outros territórios com 
equipes implantadas há mais de dois anos e 100% de cobertu-
ra. Referências (1) Cunha EM, Giovanella L. Longitudinalidade/
continuidade do cuidado: identificando dimensões e variáveis 
para a avaliação da Atenção Primária no contexto do sistema 
público de saúde brasileiro. Ciência Saúde Colet 2011; 16(Supl. 
1):1029-1042, 2011 (2) Cunha EM et al. Matriz Avaliativa do Vín-
culo Longitudinal na Atenção Primária: processo de validação 
por especialistas. Cad. Saúde Coletiva. No prelo (3) Rubio M, 
Berg-Weger M, Tebb SS, Lee ES, Rauch S. Objectifying content 
validity: Conducting a content validity study in social work re-
search. Social Work Research 2003; 27 (2): 94-104 (4) Andrés 
CP, ?Deben estar las técnicas de consenso incluídas entre las 
técnicas de investigación cualitativa? (Editorial) Esp Salud 

boração do Modelo da Avaliação, enfatizando-se o propósito 
formativo, com foco na implementação das iniciativas. Assim, 
baseado em estudo compartilhado de diferentes abordagens 
optou-se por uma avaliação colaborativa, com o desenho de 
estudo de casos imbricados, problematizando os domínios da 
gestão acadêmica, da pedagógica, integrada e de infraestru-
tura. O EA propôs o uso de Métodos Mistos para capturar a 
percepção de docentes e discentes e a definição da matriz de 
relevância e de julgamento por técnica de consenso e entre-
vista. A elaboração do modelo de avaliação e sua validação 
com os principais interessados expandiu a utilização dos EA 
para seu uso como ferramenta de planejamento de todo pro-
cesso avaliativo, enfatizando sua importância em avaliações 
colaborativas. Conclusões/Considerações Finais Abordagens 
colaborativas adicionam necessariamente às etapas descritas 
a inclusão dos diferentes atores envolvidos nos processos de 
planejamento, implementação e disseminação dos achados. O 
EA das experiências de capacitação de Farmanguinhos permi-
tiu a identificação de atores estratégicos envolvidos na inter-
venção, a produção de informações úteis e recomendações 
factíveis à condução da avaliação, considerando o contexto 
organizacional, os recursos envolvidos e o cronograma pac-
tuado. Tradicionalmente utilizados como meros instrumentos 
de apreciação das possibilidades de que a intervenção seja ou 
não passível de avaliação, os EA tem se caracterizado como 
essenciais para os processos de avaliações colaborativas que 
objetivem translação de conhecimento e incorporação tecno-
lógica. Referências American Evaluation Association – AEA. 
Guiding principles for Evaluators, 2004. Disponível em http://
www.eval.org/Publications/GuidingPrinciples.asp, acessado 
em 28/01/2008.USA Bezerra, TCA; Falcão, MLP; Goes, PSA. Ins-
trumento avaliativo para Programas de Residencia Multipro-
fissional em Saúde. In: Formação profissional e Avaliação em 
Saúde (Orgs: Samico, I; Felisberto, E; Frias, PG; Espíritu Santo, 
ACG; Hartz, Z). Ed. Medbook, Rio de Janeiro, 2015. P. 261-282. 
Clavier, C. et al. A theory-based model of translation practices 
in public health participatory research. Sociology of Health & 
Illness, v.34, n.5, p.791–805, 2012. Cousins, J.B.; Chouinard, J.A. 
Participatory evaluation up close: an integration of research-
-based knowledge. University of Ottawa, 2012.
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13767 ESTUDO DE AVALIABILIDADE DO PROGRAMA 
NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A EM 
MINAS GERAIS

Introdução Com o objetivo de controlar a deficiência de vita-
mina A (DVA) no país, desde a década de 1980, o Ministério 
da Saúde distribui cápsulas de megadoses de vitamina A (VA) 
para crianças de 6 a 59 meses de idade, na Região Nordeste 
e no Estado de MG (BRASIL, 2007). Em 2005, foi publicada a 
Portaria nº 729 (BRASIL, 2005) que instituiu o Programa Nacio-
nal de Suplementação de Vitamina A (PNSVA) e definiu suas 
diretrizes. No estado de Minas Gerais (MG), desde a implanta-
ção do PNSVA até junho de 2016, 348 municípios aderiram ao 
Programa no Estado. Desse total, 177 municípios em sua maio-
ria da região do Vale do Jequitinhonha, do Mucuri e região 

norte, tiveram as ações para controle da DVA implantadas na 
década de 1980. Apesar se serem consideradas como áreas 
prioritárias para a implementação das ações preventivas da 
DVA, não há registro de pesquisas avaliativas em relação ao 
Programa na região. Com o intuito de planejar uma avaliação 
do programa no Estado, está sendo desenvolvido um estu-
do de avaliabilidade (Thurston, Ramaliu, 2005), que permite 
um entendimento aprofundado sobre o objeto da pesquisa e 
uma apreciação prévia das possibilidades de avaliação poste-
riores. Objetivos Realizar o estudo de avaliabilidade do PNSVA 
no estado de MG, considerando a descrição do programa, o 
desenvolvimento do modelo teórico e lógico da avaliação e 
a identificação das perguntas avaliativas. Metodologia Trata-
se de uma abordagem qualitativa, que teve como referencial 
metodológico o estudo de caso único (YIN, 2015). Como re-
ferencial teórico adotou-se o sistema proposto por Thurston 
e Ra¬maliu (2005) composto pelos sete elementos: descrição 
do programa; identificação e revisão de documentos dispo-
níveis; modelagem dos recursos, atividades pre-tendidas, im-
pactos esperados e conexões causais presumidas; supervisão 
do programa; desenvolvimento de um modelo teórico da ava-
liação; identificação dos principais envolvidos na avaliação; 
e obtenção de um acordo quanto à ava¬liação. Foi realizada 
análise de documentos federais e estaduais sobre o PNSVA, 
e revisão de artigos científicos, além de encontros com a ges-
tão do PNSVA do estado de MG. Para a apreensão da reali-
dade do Programa e discussão da proposta avaliativa, foram 
elaborados o modelo teórico (MT) e lógico (ML) e a linha do 
tempo do PNSVA. O ML subsidiou a elaboração das perguntas 
avaliativas que integram o instrumento de pesquisa. Resulta-
dos e Discussão Foi possível observar na linha do tempo das 
estratégias para prevenção e controle da DVA no Brasil, ao 
longo de 34 anos, importantes avanços, como a expansão do 
PNSVA ao integrar a Ação Brasil Carinhoso. Mas também ob-
servamos recuos como a suspensão das ações entre os anos 
de 1997 e 1999. A relação do PNSVA com demais programas e 
estratégias governamentais, assim como sua fundamentação 
legal e técnica foram exploradas por meio do MT. O ML pos-
sibilitou a identificação de dois componentes distintos com o 
objetivo comum de reduzir a DVA em crianças menores de cin-
co anos: a suplementação profilática e a promoção da alimen-
tação saudável. Os municípios são responsáveis pela triagem 
de crianças; pela estocagem, administração e suplementação 
das vitaminas; registro e análise de informações referente à 
cobertura da suplementação e estoque, além de educação 
nutricional que prioriza ações individuais e coletivas. A partir 
do ML foram elaboradas perguntas avaliativas contemplando 
as dimensões de estrutura e processo do programa que estão 
sendo validadas por meio da técnica Delphi por um painel de 
especialistas. Conclusões/Considerações Finais A descrição 
do programa possibilitou compreender o funcionamento do 
PNSVA e a construção da linha do tempo com os principais 
acontecimentos que o caracterizam. Por meio do MT foi pos-
sível compreender a relação entre o PNSVA e importantes 
programas e estratégias inseridas do Departamento de Aten-
ção Básica do Ministério da Saúde. O ML permitiu visualizar 
graficamente a organização do Programa, sua forma de ope-
racionalização e os efeitos esperados. Este revelou-se uma 
ferramenta valiosa para a compreensão do programa, possi-
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14007 IMPASSES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PARA 
O ACESSO AO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE MAMA

Introdução A estimativa de câncer de mama no cenário brasi-
leiro em 2016, foi estimado em 57.960 casos novos, com uma 
estimativa frente ao risco de 56,20 casos a cada 100 mil mulhe-
res. Compreendido como o câncer mais frequente na popu-
lação feminina nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nor-
deste, somente a região Norte demostra-se como o segundo 
tumor mais incidente (BRASIL, 2015). As análises com cunho 
populacional vêm destacado a existência de significativas dis-
paridades no contexto brasileiro, realidades socioeconômi-
cas, raciais e regionais, entre outras diferenças equidistantes 
quanto a realização de exames preventivos para o câncer de 
mama (BORGES et al, 2016). As repercussões do câncer de 
mama no contexto de saúde pública são notórias, advindo 
dos alarmantes casos de morbimortalidade. As demandas da 
doença no país e no mundo refletem cada vez mais a impor-
tância do planejamento de políticas públicas que integrem as 
reais demandas das usuárias que buscam os serviços de saú-
de (TOLÊDO et al, 2016). O acesso das mulheres ao serviço de 
saúde é um fator relevante para o diagnóstico precoce, um 
prognóstico favorável, e um trabalho mais seguro e resolutivo 
das instituições de saúde pública. Objetivos Descrever o aces-
so a rede de atenção primária a saúde na óptica de mulheres 
diagnosticadas com câncer de mama. Metodologia Trata-se 
de um estudo descritivo, numa abordagem qualitativa (MINA-
YO, 2012). Participaram oito mulheres mastectomizadas inte-
grantes do Programa de Atenção à Mulher Mastectomizada 
(PROAMMA). A coleta de dados ocorreu no período de maio 
a julho de 2016, por meio de um grupo focal com perguntas 
disparadoras sobre o acesso e a terapêutica do câncer mamá-
rio (MINAYO, 2012). A análise e organização dos depoimentos 
deu-se pela análise de conteúdo a luz do Interacionismo Sim-
bólico. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa da Universidade de Fortaleza, sob parecer de n°. 618.818 
(BRASIL, 2012). Resultados e Discussão Identificou-se duas te-
máticas: a falta e o despreparo dos profissionais da saúde na 
rede de atenção primária, e burocracia nos serviços público 
de saúde. A falta e o despreparo dos profissionais da saúde 
na rede de atenção primária elucida um dos grandes entraves 
do serviço público para o acesso ao diagnóstico precoce do 
câncer de mama: “Às vezes não tem médico... aí no dia que 
é pra gente se consultar se o médico não estiver, marca pra 
outro dia...” (Entr. 01). A ausência do médico pode impactar 
em atrasos e prognósticos menos favoráveis as usuárias dos 
serviços. Outro relato relevante é a forma do atendimento as 
usuárias, atribuídos como descasos a relação dos profissio-
nais e as usuárias que buscam a rede básica: “...porque é a 
comandante de ferro, fica lá na frente... você é barrada logo 
no começo...”. A burocracia que as usuárias enfrentam na 
busca do diagnóstico inicial do câncer de mama, também é 
representado por: “O Problema lá é assim, você chega lá no 
posto de saúde aí você tá com um exame encaminhado pro 
médico, ai vão botar na fila de espera e não tem vaga. É muita 
burocracia...”. O atendimento demorado nos serviços, limita 

a resolubilidade dos serviços públicos de saúde. Conclusões/
Considerações Finais O estudo destaca a dificuldade dos ser-
viços de saúde quanto a organização, número insuficiente 
de profissionais e a falta de qualificação dos mesmos, esse 
fato dificulta o atendimento as demandas vigentes na saúde 
pública atual. A mulher na maioria das vezes se depara com 
processos burocráticos frente o acesso inicial ao diagnóstico 
do câncer de mama, e aos exames que podem ser de grande 
resolubilidade do acesso a saúde mamaria no serviço de aten-
ção primaria a saúde no Brasil. Referências BRASIL. Instituto 
Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Coordena-
ção de Prevenção e Vigilância Estimativa 2016: incidência de 
câncer no Brasil. Rio de Janeiro, 2015. _________. Conselho 
Nacional de Saúde. Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 
2012. Brasília – DF, 2012. BORGES, Z. S. et al. Exame clínico das 
mamas e mamografia: desigualdades nas regiões Sul e Nor-
deste do Brasil. Rev. Brasi. de Epidem., v. 19, n. 1, p. 1-13, 2016. 
SOUZA-TOLÊDO, S. R. et al. Fluxo assistencial de usuárias com 
câncer de mama na rede pública de atenção à saúde. Rev. Ele-
tr. de Enfer. v. 18, 2016. MINAYO, M. C. S. Análise qualitativa: 
teoria, passos e fidedignidade. Rev. Ciência & Saúde Coletiva, 
v.17, nº3, p.621-626, 2012.
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14012 AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 
SOB A ÓTICA DE USUÁRIOS

Introdução A Atenção Primária à Saúde (APS) caracteriza-se 
por um conjunto de ações de caráter individual e coletivo 
voltadas para a promoção e proteção da saúde, prevenção, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e ma-
nutenção da saúde. A relevância dos serviços de APS e a com-
preensão das ações, programas e políticas, como também os 
efeitos dessas intervenções, requer avaliações permanentes, 
a fim manter e/ou melhorar os resultados e a qualidade da 
assistência. No estabelecimento de um marco de referência 
para a avaliação de serviços da APS, conceituam-se quatro 
atributos essenciais: acesso de primeiro contato; longitudi-
nalidade; integralidade e; coordenação; além de outros três 
atributos derivados: orientação familiar; orientação comu-
nitária e; competência cultural. Na busca por avaliações de 
desempenho da APS, a opinião, o interesse e o envolvimento 
dos usuários são imprescindíveis. Os processos de avaliação 
sob percepção de usuários podem atuar para a construção 
de uma nova perspectiva do cuidado, além de monitorar as 
atividades, fortalecer o controle social e a participação/inclu-
são dos usuários nos processos de planejamento. Objetivos 
Avaliar os atributos da APS, sob percepção de usuários de um 
município da região centro-oeste de Minas Gerais (MG). Me-
todologia Trata-se de estudo de abordagem quantitativa com 
delineamento transversal realizado em um município da re-
gião centro-oeste de MG que conta com 42 Unidades de APS. 
Devido a questões logísticas excluímos 4 unidades localizadas 
em zona rural e 12 unidades que tinham menos de um ano de 
implantação. Assim, o estudo abordou usuários de 26 equipes 
de APS, sendo necessário a utilização de 384 participantes. 
Os dados foram coletados entre janeiro a junho de 2016 por 

Pública 2000; 74; 319- (5) http://www.ensp.fiocruz.br/portal-
-ensp/informe/site/materia/detalhe/23285
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13802 MONITORAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
EM SAÚDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS REGIONAL DE MARACANAÚ – CEARÁ

Introdução A qualidade dos serviços de saúde tem sido pauta 
presente nas discussões dos profissionais de saúde, sobretu-
do os que atuam na área da gestão. Neste contexto, o proces-
so de monitoramento e avaliação dos serviços, através de in-
dicadores e metas, destaca-se como uma relevante estratégia 
para reformulação dos planos de ações e tomadas de decisão. 
Objetivos Este relato de experiência tem como objetivo fo-
mentar a institucionalização do processo de monitoramento 
e apresentar os resultados do Centro de Especialidades Odon-
tológicas Regional de Maracanaú - CE no que se refere aos 
seus principais indicadores. Metodologia Os 22 CEO Regionais 
do Estado do Ceará têm sua gestão na modalidade de Consór-
cios de Saúde, formalizados por vários documentos, inclusive 
o Contrato de Programa - CP. Neste, além dos direitos e deve-
res dos contratantes e contratados, constam os indicadores 
de gestão, assistência e qualidade. Em 2009 este contrato foi 
elaborado pela Secretaria de Saúde do Ceará, mas durante os 
últimos anos os gestores destas unidades adequaram estes 
indicadores e metas às suas realidades. Atualmente o CEO Re-
gional de Maracanaú utiliza doze indicadores em seu processo 
de monitoramento, incluindo seis de caráter normativo do Mi-
nistério da Saúde - MS. Resultados e Discussão Em 2016 des-
taca-se alguns resultados pactuados para o CEO Regional de 
Maracanaú: 95% de oferta de novas vagas; 88% de conclusão 
de tratamentos e 77% das manutenções de ortodontia. Na es-
pecialidade de prótese a entrega de 73% das peças previstas. 
Dois indicadores não possuem metas: o número de biópsias e 
pesquisas de satisfação dos usuários, mas devem ser realiza-
dos mensalmente. Para as normas da Portaria N°1.464/MS de 
2011: 39% dos procedimentos básicos e 32% dos restauradores 
para pacientes com necessidades especiais; 81% dos procedi-
mentos endodônticos e 188% dos endodônticos em dentes 
com três ou mais condutos; 74% dos procedimentos de cirur-
gia e 130% dos procedimentos de periodontia. Conclusões/
Considerações Finais A utilização sistemática de indicadores 
subsidia a avaliação interna do serviço, assim como possibili-
ta a comparação com unidades de mesmo perfil assistencial, 
mesmo em diferentes regiões de saúde. Portanto, o processo 
de monitoramento e avaliação é essencial para renovação e 
manutenção das ações de saúde na busca de um serviço de 
qualidade.

Madeline Maria Frota de Amorim; Tereza Cristina Mota de 
Souza Alves;

13820 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO MUNICÍPIO 
DO RIO DE JANEIRO, BRASIL: EVOLUÇÃO EM ASPECTOS 
SELECIONADOS DE 2008 A 2014

Introdução A proposta do governo federal de investir na aten-
ção primária como centro norteador da rede de atenção, fez 
com que a assistência farmacêutica básica (AFAB) entrasse de 
forma mais expressiva na agenda dos gestores. Em que pesem 
as diferentes políticas em curso e o expressivo avanço obtido 
pelos municípios brasileiros nos últimos anos na provisão do 
acesso a medicamentos ainda há muitos desafios para implan-
tação efetiva da AFAB no nível local. A Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio de Janeiro (SMS-RJ) vem implementando, desde 
o ano de 2009, uma reforma técnica e gerencial da atenção pri-
mária em saúde (APS), o que se expressa, por exemplo, na ex-
pansão de cobertura pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) 
de 3,5% em 2008, a menor entre as capitais brasileiras, para 
cerca de 40% em 201317. Os serviços farmacêuticos têm impor-
tantes implicações nos resultados em saúde no que concerne 
à garantia de acesso e de uso apropriado de medicamentos 
de qualidade, assim como na sustentabilidade gerencial, por 
seu potencial de contribuir na racionalização dos custos. Ob-
jetivos Diante disso, este estudo tem como objetivo analisar a 
evolução da assistência farmacêutica no contexto da atenção 
primária (APS) no período 2008-2014, com foco na seleção, fi-
nanciamento e aquisição de medicamentos. Metodologia Foi 
empreendido estudo retrospectivo que utilizou como fontes 
de dados documentos administrativos da Secretaria Municipal 
de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-RJ), além de base de dados 
secundários. Resultados e Discussão Encontrou-se ampliação 
da diversidade de itens ofertados para a APS de 57 em 2008 
para 222 em 2014. O gasto real em medicamentos liquidado 
pela prefeitura cresceu 38% no período e houve inversão, a 
partir de 2010, da proporção de medicamento da APS em re-
lação aos hospitalares, alcançando 2,4 vezes em 2014, ano em 
que o gasto público em medicamentos da APS per capita foi 
9% maior que o valor pactuado entre os três entes federados. 
Conclusões/Considerações Finais Pode-se concluir que houve 
mudanças importantes na assistência farmacêutica do muni-
cípio do Rio de Janeiro no período que sucedeu a reforma da 
APS realizada, com o aumento das condições com cobertura 
terapêutica e expansão do financiamento de medicamentos. 
O crescimento do gasto público per capita em medicamentos 
acima do valor pactuado suscita a necessidade de intensificar 
as medidas de racionalização gerencial. Referências •Bods-
tein R. Atenção básica na agenda da saúde. Cien Saude Colet 
2002; 7(3):401-412.•Lei nº 12401, de 28 de abril de 2011. Altera 
a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre 
a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em 
saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Diário Ofi-
cial da União 2011.•Portaria GM/MS nº 3916, de 30 de outubro 
de 1998. Aprova a Política Nacional de Medicamentos. Diário 
Oficial da União 1998.• Resolução CNS nº 338, de 6 de maio 
de 2004. Aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêu-
tica. Diário Oficial da União 2004. • Pereira NC, Luiza VL, Cruz 
MM. Serviços farmacêuticos na atenção primária no municí-
pio do Rio de Janeiro: um estudo de avaliabilidade. Saúde De-
bate 2015; 39(105):451-468.•Silva RM, Caetano R. Gastos da 
Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Brasil, com 
medicamentos: uma análise do período 2002-2011. Cad Saude 
Publica 2014; 30(6):1207-1218.
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buco foi o quinto estado brasileiro e o segundo do Nordeste 
com maior variação anual das internações por causas sensí-
veis de 1998 a 2009. Conclusões/Considerações Finais Houve 
importante redução na ocorrência de internações por condi-
ções sensíveis, tanto ao considerar-se a participação destas 
nas internações gerais, quanto nas taxas. Pode-se afirmar 
que, de fato, a redução foi significativa, tendo em vista que foi 
bastante superior à ocorrida nas demais internações. O fato 
das maiores reduções de ICSAP terem ocorrido no mesmo pe-
ríodo de maior expansão da Estratégia Saúde da Família suge-
re a existência de relação entre as duas variáveis. Referências 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. NESCON. Avalia-
ção do impacto das ações do Programa de saúde da família na 
redução das internações hospitalares por condições sensíveis 
à atenção primária em adultos e idosos. Projeto ICSAP Brasil. 
Belo Horizonte, 2012. SOUSA, M. F. A reconstrução da Saúde 
da Família no Brasil: Diversidade e incompletude. In: SOUSA, 
M. F.; FRANCO, M. S.; MENDONÇA, A. V. M. M. Saúde da Famí-
lia nos municípios brasileiros: os reflexos dos 20 anos no espe-
lho do futuro. Campinas: Saberes, 2014. p. 40-76. PAZÓ, R. G. 
et al. Internações por condições sensíveis à atenção primária 
no Espírito Santo: estudo ecológico descritivo no período de 
2005-2009. Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília, v. 21, 
n. 2, p. 275-282, abr./jun. 2012. BOING, A. F. et al. Redução das 
Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária no 
Brasil entre 1998 e 2009. Revista de Saúde Pública, São Paulo, 
v. 46, n. 2, p.359-366, 2012.

Suzete Socorro Silva Andrade; Antônio da Cruz Gouveia 
Mendes; Petra Oliveira Duarte; Wayner Vieira de Souza;
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Introdução A Prefeitura Municipal de Salvador realizou, em 
2013, um amplo diagnóstico nas secretarias municipais, identi-
ficando deficiências e fragilidades nos serviços públicos essen-
ciais, bem como indicadores que situavam Salvador em uma 
posição de vulnerabilidade social. A partir desta análise de 
situação, foi elaborado o Planejamento Estratégico da Gestão 
(PEG) para o quadriênio 2013-2016 direcionado às demandas 
prioritárias e aos compromissos de governo assumidos pelo 
Prefeito na campanha eleitoral. O PEG foi desenvolvido pelas 
equipes dirigentes dos órgãos da administração direta e indi-
reta, com apoio de consultoria especializada, e contemplou 
intervenções em dez áreas temáticas: saúde, educação, justi-
ça social, ambiente de negócios, turismo e cultura, mobilidade 
urbana, ambiente urbano, ordem pública e serviços urbanos, 
gestão para entrega e equilíbrio de contas. Sua elaboração 
constituiu-se um avanço para o município, considerando o his-
tórico de fragmentação das ações do governo, ao propor uma 
gestão pautada pela eficiência e inovação, com valorização do 
planejamento em oposição ao predomínio do improviso polí-
tico (Ramos, 2012), responsável por desperdícios dos recursos 
públicos. Objetivos O objetivo geral é descrever e analisar o 
processo de monitoramento do Planejamento Estratégico de 
Gestão, relativo à área temática da saúde, no âmbito da Se-
cretaria Municipal da Saúde (SMS) no período de 2013-2016. 
Foram definidos com objetivos específicos: Descrever a meto-
dologia adotada no monitoramento do PEG 2013-2016; Apre-

sentar e analisar os resultados obtidos no monitoramento do 
PEG 2013-2016. Metodologia O PEG, em cada área temática, 
foi estruturado a partir de aspirações, que correspondem aos 
objetivos, metas, e iniciativas, representadas por projetos, 
ações e atividades. Na área temática da saúde foram definidas 
cinco aspirações, sete metas e cinco iniciativas. Seu monitora-
mento é conduzido pela Casa Civil, em parceria com a equipe 
dirigente da SMS, sendo utilizadas matrizes para sistematiza-
ção dos resultados das ações implementadas, que depois de 
preenchidas pelos informantes-chave das diretorias, são en-
viadas semanalmente ao grupo condutor. São realizadas reu-
niões sistemáticas com as equipes da SMS a fim de identificar 
e intervir em pontos de estrangulamentos que dificultavam o 
alcance das metas. Além disso, trimestralmente, o Prefeito, 
representantes da Casa Civil e Secretários Municipais discu-
tem os resultados alcançados, as dificuldades encontradas 
e os encaminhamentos necessários para implementação do 
PEG. Resultados e Discussão O PEG, no âmbito da saúde, cons-
tituiu-se de cinco aspirações, cinco iniciativas e suas respec-
tivas metas. As aspirações voltaram-se a assegurar o acesso 
da população aos serviços de Atenção Primária à Saúde, e de 
Média e Alta Complexidade; ao fortalecimento da capacidade 
de resposta da vigilância aos riscos, danos e agravos à saúde; 
à Atenção Integral aos usuários de substâncias psicoativas; 
e ao fortalecimento da Gestão Municipal de Saúde no papel 
de líder das ações e serviços no setor. Das sete metas defini-
das no PEG, quatro foram alcançadas em sua totalidade, duas 
metas obtiveram um cumprimento superior a 90%, e apenas 
uma meta atingiu 33%. Os principais resultados foram: aumen-
to da cobertura da Atenção Básica de 18,6% (2012) para 45,5% 
(2016); a tendência crescente da proporção de nascidos vivos 
de mães que realizaram no mínimo 7 consultas de pré-natal 
alcançando 56,4% em 2016; implantação de nove Unidades de 
Pronto Atendimento; implantação de quatro multicentros de 
saúde; alcance de 95,5% de cobertura vacinal da pentavalen-
te em menores de um ano; cobertura de 74% de Atenção Psi-
cossocial; e percentual de imóveis sob risco de incidência de 
dengue inspecionados superior a 80%. Conclusões/Conside-
rações Finais A elaboração de um Planejamento Estratégico 
de Gestão neste nível de detalhamento e gerenciamento de 
metas é um avanço para a gestão municipal. A publicização 
do PEG por meio da internet e do livro “Salvador: construindo 
um Novo Futuro 2013-2016” possibilitou o acesso do cidadão 
e reforçando o compromisso do governo no cumprimento 
das metas programadas. O monitoramento do PEG se torna 
fundamental para concretizá-lo, dada a dinâmica da realida-
de que impõe ajustes e novas estratégias para assegurar a 
viabilidade das ações. Neste sentido, por ser um projeto de 
governo municipal, reforçou a premência de monitoramento 
pelas Diretorias, uma prática ainda incipiente na SMS. Ao lon-
go dos quatro anos de implantação do PEG, é perceptível os 
avanços no âmbito da saúde, com 85,7% das metas com grau 
de cumprimento superior a 90%, e 57% alcançando a meta 
em sua totalidade, refletindo uma ampliação do acesso aos 
serviços de saúde pela população de Salvador. Referências 
RAMOS, M.R.G. Desafios da Concretização do Planejamento 
Estratégico Governamental em Âmbito Municipal 2012. 54 f. 
Monografia (Especialização em Gestão Pública Municipal). 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2012. 

intermédio da aplicação do instrumento Primary Care Assess-
ment Tool (PCATool-Brasil) - usuários adultos, versão reduzida 
e de questionário a respeito do perfil sociodemográfico. A ta-
bulação e análise dos dados foram realizadas com auxílio do 
software estatístico SPSS 20.0. Em seguida, calculamos esco-
res referente a cada um dos atributos ou seus componentes, e 
o escore Essencial e Geral. Foram considerados altos escores, 
os valores iguais ou maiores que 6,6. Resultados e Discussão 
Os escores Essencial e Geral avaliados não apresentaram ín-
dices satisfatórios, ou seja, foram inferiores a 6,6. No que diz 
respeito a cada um dos atributos da APS, a dimensão “Utili-
zação” envolvendo o atributo essencial de Primeiro Contato, 
obteve escore mais alto. A disponibilidade à informação e gra-
tuidade do serviço favorecem essa dimensão. Outro atributo 
que também recebeu avaliação positiva foi o de Coordenação. 
Percebe-se que é necessário que o sistema conheça o papel 
e responsabilidade de cada nível de complexidade e estabele-
ça o vínculo entre eles e estes se organizem para atender às 
necessidades da população. Os outros atributos essenciais, In-
tegralidade e Longitudinalidade, obtiveram escores abaixo do 
esperado, o que demonstra a não abrangência do contexto do 
usuário e a descontinuidade assistencial, além do desconheci-
mento das unidades como fonte regular de cuidados. A APS 
se orienta também a partir de atributos derivados, Enfoque 
familiar e Orientação comunitária. Estes atributos receberam 
as piores avaliações, fato que revela o não reconhecimento da 
epidemiologia, especificidades de saúde e planejamento en-
volvendo a participação comunitária. Conclusões/Considera-
ções Finais Os atributos receberam avaliação heterogênea e a 
maioria necessita de um olhar mais atento e investimento por 
parte dos gestores e profissionais. É necessário uma atenção 
maior acerca do enfoque familiar e orientação comunitária, da 
utilização da tecnologia do acolhimento, aquisição de confian-
ça mútua e duradoura entre os usuários e os profissionais de 
saúde, além da sensibilização acerca da participação popular e 
do controle social. Ressalta-se que o instrumento PCATool-Bra-
sil - usuários adultos na versão reduzida foi de fácil aplicação e 
manuseio. Sugere-se a utilização do mesmo para uso rotineiro, 
a fim de avaliar o serviço acerca da qualidade e orientação a 
APS, sob a percepção dos usuários. Referências BRASIL, Minis-
tério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica. Bra-
sília, p. 110, 2012. STARFIELD, B.; XU, J.; SHI, L. Validating the 
Adult Primary Care Assessment Tool. The Journal of Family 
Practice, United States, v. 50, n. 2, p.161-175, 2001. KEMPFER, 
S. S. et al. Percepção dos usuários sobre os serviços de saúde 
pública no Brasil: revisão integrativa. Revista da Rede de En-
fermagem do Nordeste, Fortaleza, v.12, n. especial, p. 1066-73, 
2011. BRANDÃO, A. L. R. B. S.; GIOVANELLA, L.; CAMPOS, C. E. 
A. Avaliação da atenção básica pela perspectiva dos usuários: 
adaptação do instrumento EUROPEP para grandes centros ur-
banos brasileiros. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 
18, n. 1, p. 103-114, 2013. ARAÚJO, L. U. A. et al. Avaliação da 
qualidade da atenção primária à saúde sob a perspectiva do 
idoso. Ciência & Saúde Coletiva, v.19, n.8, p. 3521-3532, 2014.

Anna Gabryela Sousa Duarte; Tarcísio Laerte Gontijo;

14084 EVOLUÇÃO DAS INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES 

SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA NO ESTADO DE 
PERNAMBUCO, SEGUNDO REGIÕES DE SAÚDE, NO 
PERÍODO DE 2000-2014

Introdução O desenvolvimento e utilização de mecanismos de 
avaliação da atenção primária quanto a sua organização, de-
sempenho e resultados alcançados são de extrema relevância 
para a melhoria da qualidade e consolidação desse nível de 
assistência. Neste sentido, o indicador Internações por Con-
dições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP) tem sido ampla-
mente utilizado em vários países, inclusive no Brasil, onde, no 
ano de 2008, foi publicada uma lista contendo os agravos que 
seriam considerados evitáveis por uma APS eficaz e resoluti-
va. Na portaria de publicação da lista brasileira, o Ministério 
da Saúde preconiza que esse indicador seja utilizado para ava-
liação da atenção primária. O uso do referido indicador para 
avaliar a atenção primária pode ser de grande validade para 
auxiliar a gestão no processo de tomada de decisão, tendo 
em vista que, através de sua análise, é possível identificar pos-
síveis falhas na resolutividade desse nível de atenção e ter-se a 
indicação de áreas que necessitam ser melhoradas. Objetivos 
Analisar a evolução das Internações por Condições Sensíveis 
à Atenção Primária (ICSAP) no estado de Pernambuco, con-
siderando as regiões de saúde; Comparar a evolução das in-
ternações sensíveis com as não sensíveis à atenção primária. 
Metodologia Estudo ecológico com características descritivas 
e analíticas, de abordagem quantitativa, realizado com os mu-
nicípios de Pernambuco, agregados nas 12 regiões de saúde, 
no período de 2000 a 2014. Os dados utilizados foram obtidos 
através do Sistema de Informações Hospitalares (SIH-SUS) – 
número de internações, e Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) – número de usuários de planos privados de 
saúde. As taxas de internações hospitalares foram calculadas 
dividindo-se o número de internações pela denominada “po-
pulação usuária exclusiva do SUS”, a qual é obtida subtraindo-
se da população total aquela usuária da saúde suplementar. 
Optou-se por este denominador por considerar-se que, desta 
forma, são obtidos resultados mais representativos da reali-
dade (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, 2012). A 
análise dos dados ocorreu através da construção de séries his-
tóricas dos indicadores e análise de tendência. Resultados e 
Discussão No ano 2000, ocorreram em Pernambuco 547.660 
internações, das quais 24,2% foram de internações sensíveis, 
percentual que caiu para 16,8% das 505.460 ocorridas em 2014. 
Essas proporções foram inferiores às encontradas em estudo 
realizado no Espírito Santo – em torno de 23% em 2009 (PAZÓ 
et al, 2012). Percebe-se que, enquanto a redução nas interna-
ções gerais foi de 7,7%, a das ICSAP foi em torno de 36%. A 
taxa de internações sensíveis de Pernambuco, em 2014, foi 
de 108,7, tendo reduzido 44% em relação a 2000, enquanto 
as não sensíveis, 11%. Quanto às regiões de saúde, todas apre-
sentaram redução das taxas de ICSAP no período, havendo as 
maiores ocorrido nas regiões de Limoeiro e Palmares – 63,7% 
e 62,2%, respectivamente. Já nas taxas de não-ICSAP, ocorreu 
elevação em duas regiões (Petrolina e Goiana) e nas demais 
as reduções foram inferiores àquelas das ICSAP. As maiores 
variações das ICSAP ocorreram no período de 2000 a 2008, 
que foi o período de maior expansão da Estratégia Saúde da 
Família (SOUSA, 2014). Segundo Boing et al. (2012), Pernam-
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b) análise dos Custos médios por município de atendimento e 
ativação das metas físicas bloqueadas nas RS Origem. Através 
da Del CIB/SUS 2160/15 foi feita a programação dos recursos 
macroalocados e da Del CIB/SUS 2223/15 foi realizado o cálculo 
do novo custo médio, novo parâmetro e das metas físicas das 
Regiões de Saúde. A proposta da nova programação foi enca-
minhada para análise e validação das Regiões de Saúde e pos-
teriormente para os municípios de atendimento com verifica-
ção da viabilidade da proposta. Resultados e Discussão A nova 
proposta da Cardiologia teve como vigência inicial o mês de 
abril de 2016. A parametrização das metas físicas por origem 
e o novo custo médio proporcionou uma melhor distribuição 
do recurso. A partir da necessidade de cada Região de Saúde 
houve uma reorganização do fluxo de atendimento através 
da análise da produção apresentada por cada prestador. Atra-
vés de um encontro de contas, o recurso é remanejado de 
um município de atendimento para o outro, de acordo com 
o atendimento da origem. Conclusões/Considerações Finais E 
importante a reprogramação da cardiologia para que ocorra 
a reorganização do fluxo e a melhoria do acesso dos usuários 
aos serviços de saúde . Entretanto existem resistência que de-
vem ser ultrapassadas principalmente devido a uma cultura 
anterior de concentração de recursos em algumas regiões.

Marisa Madureira; Renata Paiva de Minas; Roseli da Costa 
Oliveira;
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UM MUNICÍPIO NO INTERIOR DO AMAZONAS

Introdução A Estratégia de Saúde Família (ESF) objetiva a 
reorientação do modelo assistencial e conta com uma equipe 
multiprofissional, dentre eles o Agente Comunitário em Saú-
de (ACS). Este tem desempenhado um papel extremamente 
importante nas ações de promoção da saúde e prevenção das 
doenças, configurando-se como um elo entre a comunidade 
e os serviços de saúde. A Lei Nº 11.350, de 5 de outubro de 
2006 apresenta como requisitos mínimos para o exercício da 
profissão: possuir ensino fundamental completo, residir na 
comunidade onde atua e participar do curso introdutório de 
formação. Dentre as atribuições do ACS destacam-se o cadas-
tro, orientações, acompanhamento e visitas às famílias no ter-
ritório a qual o profissional está vinculado, além de identificar 
situações de risco à saúde¹. Estudos demonstram que o ACS, 
apresenta dificuldade para lidar com o tempo, excesso de tra-
balho e cansaço físico, e relatam também que o seu trabalho 
não apresenta a efetividade desejada². Pela relevância que 
este grupo de profissionais representam na Atenção Básica e 
ao sistema de saúde, é importante investigar suas caracterís-
ticas, condições de trabalho e processo de formação. Objeti-
vos Avaliar características do perfil, processo de trabalho e de 
formação dos Agentes Comunitários de Saúde na Estratégia 
Saúde da Família do município de Coari – Amazonas. Metodo-
logia Trata-se de um estudo de corte transversal, descritivo, 
quantitativo, realizado com os ACS do município de Coari, si-
tuado no interior do Amazonas, vinculado ao projeto “Condi-
ções de Saúde e Trabalho dos Agentes Comunitários de Saú-
de no Interior do Amazonas”. Os dados foram coletados nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) por dois entrevistadores 

previamente treinados. Foi aplicado um questionário que con-
tinha questões sociodemográficas, sobre o trabalho, hábitos 
de vida e processo de formação. A amostra probabilística foi 
composta por 106 ACS de ambos os sexos e diferentes faixas 
etárias, admitidos há mais de um ano no trabalho. Os dados 
foram digitados no Epi Info (versão 7.0) e a análise descritiva 
dos dados foi realizada no programa estatístico Stata® versão 
13.0. O projeto foi submetido e aprovado no Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP) sob número CAAE: 44289315.9.0000.5020, 
em respeito à Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS). Resultados e Discussão Entre os ACS entrevis-
tados a maioria (67,0%) foi do sexo feminino, assim como em 
outros estudos³⁴. Quanto ao nível de escolaridade 59,0% tem 
o segundo grau completo, porém 15% dos entrevistados não 
concluíram o ensino fundamental, um dado preocupante, 
pois o Ministério da Saúde considera como um requisito ter 
o ensino fundamental completo. Em relação ao tipo de zona 
de atuação 62,3% é urbana, a mediana do número de famílias 
atendidas foi de 85,0; enquanto a grande maioria (76,4%) dos 
ACS atuam exclusivamente da ESF. Os contratos foram o tipo 
de vínculo empregatício mais predominante, sendo 99,1%. Tais 
dados mostram a fragilidade na estabilidade desses profis-
sionais, aumentando também a possibilidade de rotatividade 
nos serviços, um dos aspectos desafiadores da ESF. Quanto 
ao processo de trabalho, 54,7% dos ACS não fizeram curso in-
trodutório para trabalhar como ACS, dado corroborado por 
outros estudos realizados nos estados de São Paulo e Rio de 
Janeiro⁵⁶. Quanto a participação em atividades de capacitação 
em educação em saúde, 78,3% dos ACS participou de algum 
tipo de treinamento há menos de seis meses. E 67,9% dos en-
trevistados estão satisfeitos quanto ao exercício da profissão. 
Conclusões/Considerações Finais Sem dúvidas, o ACS tem um 
o papel de integração entre a equipe e a comunidade, fator 
este que torna-se relevante o a investigação de suas carac-
terísticas. Acredita-se que perfil dos ACS seja um fator deter-
minante para o sucesso das ações de promoção e prevenção 
que os programas nacionais como ESF e PACS objetivam. Com 
os resultados desse estudo foi observado que alguns pré-re-
quisitos importantes para a atuação desses profissionais não 
se adequaram aos exigidos pelo Ministério da Saúde. Obser-
va-se que a grande maioria dos profissionais são contratados 
de forma provisória, favorecendo a rotatividade, fragilidade 
do sistema em saúde pela descontinuidade no acompanha-
mento da população. Além disso, torna-se evidente que há 
uma necessidade de criação de cursos introdutórios para o 
exercício da função desses profissionais, pois na prática, es-
ses profissionais encontram dificuldades para exercer suas 
atividades. Referências 1. BRASIL. M.S. Política Nacional de 
Atenção Básica. 1 ed. Secretaria de Atenção à Saúde, Depar-
tamento de Atenção Básica. Brasília, 2012. 2. MARTINES, W.; 
CHAVES, E. Vulnerabilidade e sofrimento no trabalho do Agen-
te Comunitário de Saúde no Programa de Saúde da Família. 
Rev. Escola de Enfermagem, USP, 2007. 3. FERRAZ, L.; AERTS, 
D.; O Cotidiano de Trabalho do Agente Comunitário de Saúde 
no PSF em Porto Alegre. Rev. Ciência&Saúde Coletiva, 2005. 
4. PEREIRA, L.; TORRES, M. O Programa de Formação Técnico 
de Agente Comunitário de Saúde do Ministério da Saúde, e as 
Necessidades de Capacitação dos Agentes: O Caso do Distrito 
Sanitário I no Município de Olinda/ PE. Olinda, 2006. 5. LEVY, F. 

SALVADOR. Prefeitura Municipal. Casa Civil. Salvador: cons-
truindo um Novo Futuro 2013-2016
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14170 INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE 
AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO NO ÂMBITO DA 
COORDENAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Introdução O Ministério da Saúde (MS) possui parcerias com 
instituições nacionais e internacionais em diversas áreas de 
interesse técnico-científico que visam facilitar a construção 
de pontes entre gestores, pesquisadores, profissionais e 
sociedade organizada na identificação de necessidades de 
saúde e respostas científicas e socialmente válidas que sub-
sidiem a implementação de políticas e programas de saúde, 
um desafio frequente apontado na literatura (POUVOURVIL-
LE, 1999). A sua implementação requer tanto um arcabouço 
teórico quanto um conjunto de táticas destinadas a sistemati-
zar boas práticas inseridas nos marcos institucionais, com de-
safios concretos nesse processo de aproximação (HANNEY, 
2003). Faz-se necessário o uso racional dos recursos públicos 
e a construção de justificativas plausíveis para os investimen-
tos em cooperação técnica para o SUS e a recomendação de 
meios para melhorar a condução e gerenciamento de projetos 
de modo a aumentar a possibilidade de consequências bené-
ficas subsequentes, o que tem levado às organizações institu-
cionalizar processos internos de monitoramento e avaliação 
(CONTANDRIOPOULOS, 2006). Objetivos Avaliar o processo 
de institucionalização da Coordenação de Cooperação Téc-
nica do Ministério da Saúde de modo a subsidiar a formula-
ção das bases de um sistema de monitoramento e avaliação 
das cooperações com instituições nacionais e internacionais. 
Metodologia A pesquisa avaliativa em desenvolvimento uti-
liza como desenho o estudo de caso múltiplos e método de 
pesquisa qualitativa para análise da institucionalização do pro-
cesso de monitoramento dos termos de execução descentra-
lizada (TEDs) de cooperação técnica, bem como, de avaliação 
dos seus usos e influências no âmbito do Ministério da Saúde 
e do SUS (HARTZ et. al. 2008). Para a primeira etapa do estu-
do, será tomada como unidade de análise a coordenação de 
cooperação técnica do MS e, para a segunda, os projetos de 
TEDs. A coleta e análise dos dados empíricos será realizada 
observando as redes sócio técnicas, seus atores, interações, 
mediações e consequências. A abordagem da Teoria do Ator-
-Rede (TAR) tem revelado uma parte substancial da natureza 
dinâmica e social presente nos programas de saúde pública, 
em termos de sua capacidade de adaptação, inovação e pro-
posta de ação para solução de problemas locais (LAW, 2004). 
Resultados e Discussão O estudo analisou 1600 TEDs em par-
ceria com instituições federais nacionais firmados no período 
de 2009 a 2015, sistematizados por ano, instituição, valor, ob-
jecto e meta. A primeira atividade foi a de classificar os tipos 
de projetos conforme a finalidade da cooperação. A matriz 
de dimensões e domínios foi, então, construída com base no 
exercício feito para o caso da ‘Instituição 1’ para o ano de 2015. 
Para domínios, foram definidos as seguintes categorias “Estu-
dos e Pesquisa”, “Formação”, Produção” e “Gestão”. Como 

dimensões foram denominados: “Desenvolvimento institu-
cional”, “Aprimoramento” e “Inovação” . Por compreender 
que as tipologias se comunicam e podem se sobrepor a de-
pender do objeto a contratado, construiu-se uma proposta 
de estrutura matricial que combinam domínios e dimensões e 
entre os quais há diálogos e sobreposições (a ser apresentado 
na comunicação oral). A partir desses primeiros passos, uma 
proposta mais desenvolvida e consistente está sendo cons-
truída com participação de toda a equipe de modo a aproxi-
mar as ações da Coordenadoria com sua missão institucional 
e os desafios a serem enfrentados para o aperfeiçoamento da 
gestão do conhecimento. Conclusões/Considerações Finais 
Observou-se que a implementação de um projeto piloto de 
monitoramento e avaliação na Coordenação de Cooperação 
Técnica tem contribuído na organização das informações e 
na introdução de boas práticas de gestão. A construção da 
estrutura matricial permitiu tanto uma possibilidade de clas-
sificação das cooperações conforme finalidades com análises 
mais aprofundadas por escalas quanto uma melhor definição 
de prioridades de financiamento por parte do Ministério da 
Saúde. O resultado esperado com a estrutura matricial é a 
melhor destinação e otimização de recursos conforme prio-
ridades institucionais, sejam eles humanos, financeiros e 
políticos. Referências CONTANDRIOPOULOS, AP. Avaliando 
a institucionalização da avaliação. Ciênc. saúde coletiva, Set 
2006, vol.11, no.3, p.705-711. ISSN 1413-8123. HANNEY, SR. et al. 
The utilization of health research in policy-making: concepts, 
examples and methods of assessment. Health Research Policy 
and Systems 2003; 1(2): 1-28. HARTZ, ZMA et al. From Know-
ledge to action: challenges and opportunities for increasing 
the use of evaluation in health promotion policies and practi-
ces. In: Mcqueen DV, Potvin L, organizadores. Health Promo-
tion Evaluation Practices in the Americas: Values and Resear-
ch. New York: Springer; 2008a. p.101-20. LAW, J. After Method 
Mess in social science research, Editor John Urry, Lancaster 
University, 2004, p.160. POUVOURVILLE G. Public Health re-
search: between Science and Action? Cad. Saúde Pública 1999; 
15(4): 889-94.

Juliana Fernandes Kabad; Ana Cláudia Figueiró; Elizabeth 
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Sérgio Gaudêncio;

14286 REPROGRAMAÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE 
HOSPITALAR EM CARDIOLOGIA NO ESTADO DE MINAS 
GERAIS

Introdução Em Minas Gerais foi feita uma análise da produ-
ção e do recurso programado na Cardiologia na PPI/MG e 
observou-se várias distorções: custos médios praticados di-
vergentes dos programados; recursos sem programação de-
finida; superposição de alocação de recursos; concentração 
de serviços na região sul. Objetivos Esta proposta teve como 
objetivo reconstruir a programação da alta complexidade 
hospitalar em cardiologia em Minas Gerais de modo a tornar 
a distribuição do recurso mais equânime e aumento o acesso 
nas regiões com menor cobertura. Metodologia No estudo foi 
realizada: a) uma simulação da quantidade disposta na PtSAS 
210/2014 com parâmetro utilizado pelo MS para a Cardiologia 
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bucal a partir da qual foram selecionadas as capitais para uma 
análise mais aprofundada. A fase 2 consistiu na aplicação de 
questionário face a face com Coordenadores de Saúde Bucal 
de 13 capitais selecionadas. A fase 3 foi realizada por meio dos 
dados do SBBrasil 2003 e 2010, com avaliação dos efeitos das 
variáveis independentes, (caracterização da Atenção em Saú-
de Bucal e variáveis socioeconômicas de nível populacional) 
sobre as dependentes (modificação nos indicadores de saúde 
bucal entre 2003 e 2010). Resultados e Discussão Os resulta-
dos apontaram para a não associação entre as características 
da Atenção em Saúde Bucal e a redução da morbidade bucal 
na maioria das capitais selecionadas. Observou-se uma inter-
ligação entre as características de promoção de saúde bucal, 
da oferta de serviços e do modelo de atenção em saúde bu-
cal, o que representa que a dinâmica dos serviços públicos é 
integralmente dependente da condução pela gestão local em 
saúde. Tais características não refletem na modificação dos 
indicadores de saúde bucal entre 2003 e 2010. Capitais com as 
menores taxas de pobreza e melhor desenvolvimento huma-
no em 2010 são as que têm menor CPO-D neste ano. Contudo, 
a modificação das condições socioeconômicas entre os anos 
analisados não influencia diretamente sobre a tendência nos 
indicadores de saúde bucal. Conclusões/Considerações Finais 
Conclui-se que a PNSB é implementada de forma diferente 
nas capitais brasileiras e o modo de condução de suas dire-
trizes em cada capital favorece o desenvolvimento da oferta 
de serviços de saúde bucal e de estratégias de promoção da 
saúde bucal. A influência da PNSB sobre a modificação nos in-
dicadores de saúde bucal ainda é pouco perceptível, contudo, 
ressalta-se o potencial desta política no estabelecimento de 
prioridades e diretrizes que contribuem para o aumento da 
oferta de serviços e ampliação do acesso à atenção em saúde 
bucal especialmente onde mais se faz necessário. Referências 
Antunes JLF, Narvai PC. Políticas de saúde bucal no Brasil e 
seu impacto sobre as desigualdades em saúde. Rev Saúde Pú-
blica. 44(2):360-365, 2010. Barros SG, Chaves SCL. A utilização 
do Sistema de Informações Ambulatoriais como instrumen-
to para caracterização das ações de saúde bucal. Epidemiol. 
Serv. Saúde. 12(1):41-51, 2003. Bueno RE, Moysés ST, Bueno 
PAR, Moysés SJ. Determinantes sociais e saúde bucal de adul-
tos nas capitais do Brasil. Rev Panam Salud Publica. 36(1):17–
23, 2014. Frazão P. Epidemiology of dental caries: when struc-
ture and context matter. Braz Oral Res. 26(Spec Iss 1):108-114, 
2012. Kusma SZ, Moysés ST, Moysés SJ. Avaliação da efetivi-
dade de estratégias de Promoção da Saúde Bucal: ferramenta 
de avaliação. Curitiba: PUCPR; 2010. Roncalli AG, Sheiham A, 
Tsakos G, Watt RG. Socially unequal improvements in dental 
caries levels in Brazilian adolescents between 2003 and 2010. 
Community Dent Oral Epidemiol. 43(4):317-324, 2015.
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14754 COBERTURA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA E INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS 
À ATENÇÃO PRIMÁRIA NO ESTADO DO CEARÁ, NO 
PERÍODO DE 2011 A 2015

Introdução Sistemas de saúde que têm a Atenção Primária à 
Saúde (APS) como eixo coordenador e organizativo são ca-
pazes de atingir melhores níveis de saúde e satisfação dos 
usuários, com uma utilização mais racional dos recursos dis-

poníveis. Por isso, a avaliação de sua efetividade constitui es-
tratégia fundamental no planejamento em saúde, sendo as In-
ternações por Condições Sensíveis à APS um dos indicadores 
de saúde utilizados para esse fim. Tais condições representam 
agravos cujas internações poderiam ser evitadas ou minimi-
zadas através da atuação de uma APS de alta qualidade. No 
Brasil, a constituição das Redes de Atenção à Saúde fortale-
ceu o papel da APS, representada pela Estratégia de Saúde da 
Família, como reorganizadora do Sistema Único de Saúde, e 
impulsionou o desenvolvimento de iniciativas para ampliação 
e qualificação desse nível de atenção, como o Projeto Qualifi-
caAPSUS no estado do Ceará. Tendo como pressuposto que 
tal processo de qualificação deve se dar a partir da análise da 
situação de saúde da população e do desempenho da APS, a 
investigação do comportamento das Internações por Condi-
ções Sensíveis à APS surge como um importante aspecto a ser 
considerado. Objetivos Descrever a evolução da cobertura da 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) no estado do Ceará du-
rante os anos de 2011 a 2015 e analisar os indicadores de inter-
nações por condições sensíveis à atenção primária (ICSAP) no 
mesmo local e período. Metodologia Realizou-se estudo eco-
lógico, descritivo, com coleta de dados no Sistema de Infor-
mações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS), 
Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e banco de 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Em relação ao SIH-SUS, coletou-se dados de internações por 
ICSAP e “não-ICSAP” de residentes no estado do Ceará, de to-
das as faixas etárias, ocorridas no período de 2011 a 2015. A 
definição das ICSAP teve como parâmetro a Portaria nº 221, de 
17 de abril de 2008. No SIAB verificou-se o número de pessoas 
cadastradas na ESF e no IBGE as estimativas de população re-
sidente em cada ano. Os seguintes indicadores foram analisa-
dos: proporção de ICSAP no total de internações (excluindo-se 
as internações por parto), taxa geral de ICSAP e por subgrupo 
de causas, custo total das ICSAP e por subgrupo de causas. A 
análise descritiva compreendeu o cálculo de média, variância 
e desvio padrão, com utilização do software Libreoffice Calc 
5.0. Resultados e Discussão Durante os anos de 2011 a 2015 
verificou-se um aumento de 12,58 % na cobertura populacional 
pela ESF no estado do Ceará, atingindo o patamar de 79,31% 
em 2015. A proporção de ICSAP no Ceará manteve-se relati-
vamente estável nesse período, com média de 23,9 % (desvio 
padrão de 0,9), valor semelhante à média brasileira descrita 
em outros estudos, mas superior ao de países mais desenvol-
vidos, como Espanha e Austrália, onde esse indicador varia 
entre 7 a 13%. A taxa geral média de ICSAP foi de 105,7 por 
10000 habitantes, quase o dobro do encontrado em estudo 
realizado em Florianópolis (SC). Em relação a esses valores, há 
de considerar-se diferenças tanto em relação ao desempenho 
da APS quanto ao nível de desenvolvimento humano em cada 
localidade. No Ceará, as principais causas de ICSAP no período 
foram as gastroenterites e suas complicações, o que também 
sugere a influência de determinantes sociais e ambientais no 
comportamento do indicador. O custo médio por ano com IC-
SAP atingiu R$ 65.242.474,78, sendo que a angina pectoris foi 
o grupo que absorveu a maior parte dos recursos, apesar de 
sua taxa não ter se enquadrado entre as mais elevadas. Con-
clusões/Considerações Finais Além de apontar a necessidade 

et al. Programa de agentes comunitários de saúde: a percep-
ção de usuários e trabalhadores de saúde. Cad Saúde Pública, 
2004. 6. SANTOS, K. et al. Perfil do Agente Comunitário de 
Saúde no PSF Vila Mury. Cad. UniFOA. Volta Redonda, 2008.
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14562 CONSTRUÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE 
SAÚDE COMO MÉTODO DE ENSINO PARA COMPREENSÃO 
DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO EM SAÚDE

Introdução O Planejamento é uma estratégia de trabalho 
caracterizado por um método. Na área da saúde, Kuschnir, 
Chorny e Lira (2012) referem que o planejamento contribui 
para a Gestão em Saúde pois define a situação de saúde que 
desejamos alcançar, de uma determinada comunidade, em 
um determinado período, capaz de promovendo a solução 
de problemas, otimização de tempo e recursos, também pro-
porciona o momento de avaliação ou mudança de estratégias 
para o alcance dos objetivos traçados. Dentre os diversos mé-
todos de planejamento encontra-se os Planos Municipais de 
Saúde (PMS). O PMS é um instrumento orientador para o ges-
to em saúde, pois é a base para planejamentos, programações 
e projetos de saúde de uma localidade, por um período de 4 
anos, através do Sistema Único de Saúde. Deve ser fundamen-
tado nas necessidades de saúde da população e construído 
de forma participativa (Brasil, 2014). Objetivos Relatar a expe-
riência de construção dos Planos Municipais de Saúde como 
método de ensino para compreensão sobre planejamento e 
programação em saúde, envolvendo as disciplinas de Epide-
miologia e Gestão de sistemas e serviços de saúde da Univer-
sidade do Estado de Mato Grosso, campus de Diamantino. 
Metodologia Trata-se de um estudo descritivo, na modalidade 
de relato de experiência, oriundo de atividades de ensino que 
consistiram na construção de Planos Municipais de Saúde, 
nas disciplinas de Epidemiologia e Gestão de sistemas, no ano 
de 2016. Os acadêmicos foram divididos em sete grupos que 
compreendem os municípios que compõem a região de saú-
de centro norte de MT e para o desenvolvimento da atividade 
utilizou-se como referencial teórico o Manual de apoio para 
construção de Planos Municipais de Saúde, orientado pela 
Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso. As experiên-
cias de construção ocorreram em etapas diferentes, sendo 
descritas: 1ª etapa: construção de indicadores (demográficos, 
socioeconômicos, saneamento básico e epidemiológicos), 
por meio da aplicação de aulas práticas no laboratório de 
informática; 2ª etapa: Levantamento de problema e constru-
ção de estratégias de enfrentamento, através da realização 
de uma oficina. 3ª etapa: construção dos planos municipais 
de saúde. Resultados e Discussão A atividade aconteceu de 
modo estratégico e participativo ao envolver acadêmicos de 
diferentes semestres. Os acadêmicos da disciplina de Gestão 
dos sistemas e Serviços de saúde puderam iniciar seu contato 
com o planejamento desde a organização e coordenação da 
oficina, por sua vez os acadêmicos da disciplina de Epidemio-
logia apresentaram os indicadores elaborados e expressaram 
suas vivências junto aos municípios estudados, pois muitos 
são munícipes dos mesmos. Os indicadores foram analisa-
dos, discutidos e cada grupo de trabalho priorizou no mínimo 
dois problemas que afetam a vida e saúde da população, para 

cada problema foram propostas metas (objetivos) a serem al-
cançadas, no período de 4 anos. O PMS, em sua versão final, 
agregou os resultados da etapa 1 e 2, bem como a previsão 
orçamentária e formatação Conclusões/Considerações Finais 
A atividade interdisciplinar oportunizou a construção de um 
saber coletivo, bem como uma análise das necessidades de 
saúde dos munícipios estudados. Destaca-se o uso da técnica 
“árvore de problemas e objetivos” em que os problemas prio-
rizados eram transformados em árvores de objetivos e elabo-
rados as metas, facilitando a compreensão do planejamento 
através deste método ilustrativo e participativo. A atividade 
contribuiu para formação de um profissional capaz de plane-
jar, dentro da gestão em saúde, suas ações com base nas ne-
cessidades locais. Porém, observa-se ainda na graduação de 
enfermagem a perspectiva de um profissional que visualiza 
suas práticas apenas como assistencialista e com forte ten-
dência a seguir um modelo tecnicista, hospitalocêntrico, resis-
tente à discussões voltadas a saúde da coletividade, especial-
mente na Gestão em Saúde, por parte de alguns acadêmicos. 
Contudo, a cada semestre surgem novos desafios a atividade 
é aperfeiçoada para melhor compreensão e envolvimento dos 
acadêmicos. Referências Brasil. Secretaria Estadual de Saúde 
de Mato Grosso – SES. MT. Secretaria de Gestão Estratégica.
Superintendência de Políticas de Saúde.Coordenadoria de 
Gestão da Política de saúde. Manual de Apoio à Elaboração 
dos Planos Municipais de Saúde.Cuiabá : Secretaria de Esta-
do de Saúde de Mato Grosso, 2014. 27 p.: 1. Planejamento em 
saúde. 2. Avaliação em Saúde. 3. Regionalização. 4. Gestão 
em Saúde. Título: Manual de Apoio à Elaboração dos Planos 
Municipais de Saúde. SES-MT. 2014 Kuschnir, Rosana Chigres. 
Gestão dos sistemas e serviços de saúde / Rosana Chigres Kus-
chnir, Adolfo Horácio Chorny, Anilska Medeiros Lima e Lira. 
– 2. ed. reimp. – Florianópolis : Departamento de Ciências da 
Administração / UFSC;[Brasília] : CAPES : UAB, 2012.
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14691 ESTRATÉGIAS DE IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA 
NACIONAL DE SAÚDE BUCAL EM CAPITAIS BRASILEIRAS E 
EFEITOS SOBRE A MORBIDADE BUCAL

Introdução A Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) incor-
pora diversos elementos inovadores que tiveram o objetivo 
de impactar sobre o quadro epidemiológico e a vigilância 
em saúde bucal. Ao mesmo tempo, as duas edições do mais 
abrangente inquérito de saúde bucal do País, o SBBrasil, de-
monstraram uma importante tendência de redução nos prin-
cipais indicadores, particularmente aqueles relativos à cárie 
dentária, entre os anos de 2003 e 2010. Objetivos Objetiva-se 
analisar o efeito da implementação da PNSB sobre a tendên-
cia dos principais indicadores de saúde bucal em capitais brasi-
leiras. Metodologia Trata-se de um estudo de avaliação de po-
líticas desenvolvido em três fases: 1) Análise de implantação 
da PNSB nas capitais; 2) Análise da tendência dos indicadores 
epidemiológicos entre 2003 e 2010; 3) Análise do impacto 
da implantação sobre a tendência dos indicadores de saúde 
bucal. Para a fase 1, os dados de Saúde Bucal dos Sistemas 
de Informação em Saúde foram analisados, possibilitando a 
geração de 4 fatores de caracterização da atenção em saúde 
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que estabeleceu o processo em três etapas. Na primeira etapa 
para elaboração de instrumentos do voluntariado realizou-se 
busca bibliográfica sobre tema; para coleta de dados foram 
construídas fichas eletrônicas de cadastro, baseadas nas fi-
chas e-SUS acrescidas de especificidades (bolsa família e in-
fecção pelo vírus da zika/dengue/chikungunya); reuniões com 
ACS para validação das fichas e a confecção dessas em mate-
rial impresso/eletrônico. Na segunda etapa foram realizadas 
reuniões/visitas institucionais para efetivação de parcerias na 
comunidade; foram discutidos os temas relativos às oficinas, 
definido o conteúdo programático e o uso da metodologia ati-
va para capacitar os voluntários. Na terceira etapa iniciou-se o 
trabalho de campo por meio de duplas, que são monitoradas 
e sistematizadas pelos instrumentos produzidos. Resultados 
e Discussão Como resultados tivemos: planejamento interges-
tores do cadastramento da população adscrita; elaboração e 
confecção de instrumentos para captação e adesão de vo-
luntários da própria comunidade e de instituições públicas e 
privadas (regime interno, termos de adesão, etc); pactuações 
com representantes da comunidade e instituições públicas de 
ensino; captação de voluntários para a realização do cadas-
tramento em áreas com poucos ACS; sistematização do ca-
dastramento em algumas áreas com a participação de alunos 
da pós-graduação em Saúde Coletiva; treinamento dos ACS e 
alunos para realizar o cadastramento com as fichas desenvol-
vidas; realização do cadastro em algumas áreas e sistematiza-
ção dos dados coletados em planilhas; sensibilização sobre a 
importância do cadastramento e a qualidade da coleta de da-
dos em algumas equipes da estratégia saúde da família. Todos 
esses passos devem ser realizados nas demais áreas do terri-
tório a fim de contemplar toda a área de abrangência. Con-
clusões/Considerações Finais Essa iniciativa tem representado 
um marco importante na gestão de processos de trabalho, 
permitindo desenhar estratégias mais efetivas nos territórios, 
considerando suas fragilidades e valorizando suas fortalezas. 
Além disso, esse projeto tem aproximado os Gerente da APS e 
tem proporcionado a construção de um olhar ampliado sobre 
o território, bem como o compartilhamento de experiências. 
Acreditamos que a construção coletiva de instrumentos para 
saúde pública e o cadastramento populacional são essenciais 
para a consolidação da APS. As parcerias com a comunidade 
fortalecem o controle social e aproximam a gestão das reais 
necessidades da população. A realização do cadastramento 
de Sobradinho/DF irá possibilitar um planejamento de ações 
em saúde baseadas nas necessidades/especificidades da área, 
o que deve impactar os indicadores de saúde. Essa experiên-
cia poderá auxiliar outros gestores na organização do proces-
so de cadastramento e no fortalecimento do controle social 
de sua região. Referências Aquino R, Oliveira NF, Barreto ML. 
Impact of the Family Health Program on infant mortality in 
Brazilian municipalities. Am J Public Health 2009; 1: 87–93. 
Brasil. Ministério da Saúde.Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Aten-
ção Básica. Brasília: 2012 Boing AF, Vicenzil RB, Magajewski F, 
Boing AC, Moretti- Pires RO, Moretti-Pires, Peres KG, Lindner 
SR, Peres MA. Redução das Internações por Condições Sensí-
veis à Atenção Primária no Brasil entre 1998- 2009. Rev Saúde 
Pública 2012;46(2):359-66. Oliveira MAC, Pereira IC. Atributos 
essenciais da Atenção Primária e a Estratégia Saúde da Famí-

lia. Rev Bras Enferm. 2013; 66(esp):158-64. Paim J, Travassos C, 
Almeida C, Bahia L, Macinko J. O sistema de saúde brasileiro: 
história, avanços e desafios. Lancet. 2011;377(9779):1778-97 
Sousa MF. Saúde da família nos municípios brasileiros: os re-
flexos dos 20 anos no espelho do futuro. Campinas SP: Sabe-
res Editora; 2014.
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15186 ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE PACIENTES COM 
RESULTADO DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA POSITIVA EM UM 
CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE DO HOMEM

Introdução Trata-se de um estudo sobre as reflexões bioéti-
cas acerca das questões que envolvem o acesso da população 
masculina aos serviços de saúde, articuladas às desigualdades 
de gênero. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 
Homem existe desde 2008, mas ainda são poucas as ações 
para a sua implementação, tornando necessárias as discus-
sões e reflexões sobre esse problema. Objetivos Discutir as 
facilidades e dificuldades do acesso à Saúde pela população 
masculina; demonstrar as articulações entre as desigualdade 
de gênero e promoção da saúde do homem, e contribuir para 
o aperfeiçoamento da gestão e do cuidado a esta população. 
Metodologia Para tanto, foram analisados 142 prontuários de 
pacientes de um Centro de Atenção a Saúde do Homem da 
cidade do Rio de Janeiro, com encaminhamento para realiza-
ção de biópsia de próstatas. Em seguida, na etapa qualitativa 
da pesquisa, foram realizadas entrevistas semi estruturadas 
de sete desses pacientes, objetivando recuperar o itinerário 
terapêutico de cada um deles. Para auxiliar nossas reflexões e 
análise dos dados foi utilizado análise de conteúdos e poste-
riormente foram criadas três categorias: Desigualdade de gê-
nero no Acesso a Saúde, Dificuldade de acesso ao Diagnóstico 
de Câncer de próstata e Facilidade de Acesso ao Tratamento. 
Resultados e Discussão Como resultados da pesquisa, ficou 
demonstrado que o tempo médio para que um pacientes con-
siga ter acesso ao diagnóstico de câncer de próstata é de um 
ano e seis meses; que após receber o diagnóstico costumam 
demorar um mês para iniciar o tratamento. E apareceu como 
dificultadores do acesso: 1- Medo de deixar de ser o provedor 
de sua família; 2- Dificuldade de falar sobre a doença; 3- Ne-
cessidade da figura feminina como cuidadora; 4- Dificuldade 
dos profissionais e dos serviços em absorver essa população; 
5- Dificuldade de referenciamento dentro do SUS; 6- Ques-
tões econômicas atrapalharam o acesso; 7- Tempo de espera. 
E como facilitadores: 1- Tempo de espera entre o diagnóstico 
e acesso ao tratamento. Conclusões/Considerações Finais Por-
tanto, as dificuldades de acesso encontradas pela população 
masculina não podem ser atribuídas de modo unilateral às 
questões sócios culturais e de gênero, uma vez que as ações 
de saúde voltadas para essa população no âmbito da PNAISH 
ainda estão aquém de atender as demandas e necessidades 
dessa população.

Carolina Pìmentel Machado; Aluísio Gomes da Silva Júnior; 
Claúdia Regina Ribeiro; Lumaira Maria Nascimento Silva;

de melhoria da qualidade da APS no estado do Ceará, a análi-
se dos indicadores de ICSAP sinalizam a influência dos deter-
minantes sociais na saúde da população e por conseguinte, 
a importância de ações intersetoriais na produção da saúde. 
Há de se destacar, ainda, que, para além das implicações pes-
soais, a internação por uma condição potencialmente evitável 
gera custos adicionais ao sistema de saúde e sobrecarga nos 
demais serviços na rede de atenção à saúde, fatores esses que 
devem estimular o investimento no aumento da cobertura e 
efetividade APS bem como a melhoria das condições de vida 
da população. Finalmente, deve-se ressaltar as limitações ine-
rentes a esse tipo estudo, uma vez que os dados analisados 
para o estado expressam uma média do verificado em cada 
cidade. Assim, situações em que a APS se expressa com baixa 
qualidade podem ser mascaradas, no cálculo do indicador, por 
áreas com bom desempenho desse modelo de atenção. Refe-
rências BRASIL, V. P; COSTA, J. S. D. Hospitalizations owing 
to ambulatory care sensitive conditions in Florianópolis, Santa 
Catarina, Brazil - an ecological study, 2001-2011, Epidemiologia 
serviços Saúde, v. 24, n. 1, 2016, p. 75-84. CASTRO, A. L. et. 
a. Condições socioeconômicas, oferta de médicos e interna-
ções por condições sensíveis à atenção primária em grandes 
municípios do Brasil, Cadernos de Saúde Pública, v. 31, n. 11 
, 2015 FERNANDES, V. B.L. et. al. Internações por condições 
sensíveis na atenção primária como indicador de avaliação da 
Estratégia de Saúde da Família, Revista de Saúde Pública, v. 
43, n. 6, 2009 p. 928-36. MACINKO J, STARFIELD B, ERINOSHO 
T. The impact of primary healthcare on population health in 
low and middle income countries. J Ambul Care Manage, n. 32, 
2009 ZAHID, A. et. al. Small area analysis of ambulatory care 
sensitive conditions in Victoria, Australia. Population health 
management, v. 16, n. 3, p. 190-200, 2013

Aline de Freitas Velasco Werneck; Katherine Jerônimo Lima; 
Fátima Café Ribeiro dos Santos; Marcelo Gurgel Carlos da Silva;

14794 MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE 
DO TRABALHADOR DESENVOLVIDAS PELOS CEREST 
REGIONAIS DO ESTADO DA BAHIA EM 2016.

Introdução A Sesab/Divast monitora os Cerest que compõem 
a Rede Estadual de Saúde do Trabalhador (Renast/BA) no 
cumprimento das ações e atribuições previstas na Política 
Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Este 
estudo traz informações sobre a produtividade dos Cerest, e 
elementos para subsidiar estratégias no apoio institucional e 
matricial. Objetivos Analisar os dados dos Relatórios Quadri-
mestrais dos 14 Cerest de âmbito regional no estado da Bahia 
no biênio 2015/2016 para acompanhamento e monitoramento 
da produção e proposição de estratégias de apoio institucio-
nal e matricial. Metodologia Estudo quantitativo com base no 
instrumento de monitoramento, Relatório Quadrimestral da 
Divast, que mede as ações de Saúde do Trabalhador dos 14 Ce-
rest. Os dados foram consolidados em planilha Excel, a partir 
dos eixos de análise: Atenção em Saúde do Trabalhador; Vi-
gilância Epidemiológica em Saúde do Trabalhador; Inspeções 
Sanitárias em Saúde do Trabalhador. As ações foram analisa-
das na perspectiva da produção individual e global, com cálcu-
lo de médias e proporções. Diante das características popula-
cionais e econômicas diferentes, não foi possível estabelecer 

comparações entre os Cerest. Resultados e Discussão Houve 
incremento na média de trabalhadores atendidos para 6 ser-
viços. Em relação aos trabalhadores investigados, apenas 5 
Cerest apresentaram aumento e dois incremento na emissão 
de CAT em relação a 2015. 43% dos Cerest tiveram confirmação 
diagnóstica relacionada ao trabalho em mais de 50% dos casos 
investigados. As ações de inspeção sanitária tiveram incre-
mento em 57% dos serviços. As inspeções para cumprimento 
de cláusula foi a mais realizada com 40%. Observa-se também 
um aumento nas ações de investigação de acidente de traba-
lho com óbito (8%). Os tipos de agravos mais notificados no 
Sinan foram: Ler/Dort, acidente de trabalho grave, acidente 
com material biológico e intoxicação exógena. Conclusões/
Considerações Finais O eixo de Inspeção Sanitária em Saúde 
do Trabalhador foi o de mais destaque em relação às ações 
desenvolvidas, além das investigações de acidente de traba-
lho com óbito, resultados das ações de Educação Permanente 
da Divast. Entretanto alguns Cerest desenvolvem de forma 
incipiente as ações previstas, necessitando de maior apoio e 
fortalecimento

Suzana Mendes Almeida; Joselita Cássia Lopes Ramos; Milene 
Baqueiro Wasconcelos;

14997 EM BUSCA DA REALIZAÇÃO DO 
CADASTRAMENTO POPULACIONAL: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA DOS GERENTES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE 
SOBRADINHO/DF.

Introdução A atenção primária à saúde (APS) tem por objetivo 
oferecer acesso universal, integral e equânime, coordenar o 
cuidado para os níveis mais complexos e oferecer ações de 
promoção, prevenção e reabilitação em saúde. Atualmente, 
é a porta de entrada do SUS e é desenvolvida em larga escala 
no país. As equipes da ESF desenvolvem ações a partir do re-
conhecimento das necessidades de saúde dos indivíduos e do 
território adscrito, possível por meio do cadastramento que 
pode ser realizado por qualquer profissional de saúde. Sendo 
este uma ferramenta que instrumentaliza os gestores no pla-
nejamento de ações de saúde e na organização dos processos 
de trabalho das equipes da APS, que melhora os indicadores 
de saúde e impacta positivamente nos dados demográficos 
e epidemiológicos. Estudos evidenciam que houve uma re-
dução importante nas internações por condições sensíveis 
à APS em paralelo com o aumento da oferta de serviços de 
APS entre os anos de 1998 e 2009, no país. O mesmo ocorreu 
com a saúde infantil, que teve uma melhora significante na 
qualidade da atenção e na redução da taxa de mortalidade 
infantil e pós-natal, principalmente em áreas mais vulnerá-
veis. Objetivos Cadastrar a população de Sobradinho no SUS 
estabelecendo parcerias com instituições governamentais e 
não governamentais. A.Elaborar os instrumentos de coleta; 
B.Identificar parceiros e articular a fim de garantir uma rede 
de apoio à execução do projeto; C.Capacitar os profissionais 
e os voluntários; D.Organizar e operacionalizar a ação de ca-
dastramento no território; E. Sistematizar e analisar os dados 
coletados para a realização de diagnóstico de saúde. Metodo-
logia Com o propósito de construir estratégias para realizar 
o cadastramento da população, os gerentes da atenção pri-
mária de Sobradinho/DF constituíram um grupo de trabalho 
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Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica (PMAQ-AB), coletados no RN. Como objeto de estudo, 
foram selecionados: o módulo I – avaliação de infraestrutura, 
materiais e medicamentos da UBS; e o módulo II – informa-
ções sobre processo de trabalho das equipes, e organização 
do cuidado ao usuário. Ao todo, 37 variáveis referentes à 
saúde mental foram analisadas, englobando: medicamentos 
utilizados nas UBS; programas de intervenção ofertados aos 
usuários de drogas, de álcool e de tabaco; e os programas de 
consultas especializadas com portadores de transtorno men-
tal. Resultados e Discussão Em todo RN, foram avaliados 714 
UBS e 862 profissionais. A partir do PMAQ-AB, observou que 
há quantidade e qualidade de medicamentos nas UBS. Entre-
tanto, a intensidade na dispensação de medicamentos sina-
liza um atendimento mais emergencial e menos profilático. 
Percebeu-se que as ações estão concentradas nos usuários de 
tabaco e álcool, sendo deficitária aos usuários de drogas ilíci-
tas. Outra relevância é que a maioria dos profissionais relatou 
não possuir treinamento técnico diante dos pacientes em so-
frimento psíquico. E há uma considerável demora em encami-
nhar o paciente ao serviço especializado, comprometendo a 
integralidade da atenção e resolutividade do cuidado. Conclu-
sões/Considerações Finais O RN integrou a saúde mental nos 
cuidados primários, porém é necessário melhorar a qualidade 
da atenção com capacitação técnica para os profissionais da 
AB e criação de serviços especializados; favorecendo o aces-
so dos usuários através de uma rede de atenção psicossocial 
com integralidade, continuidade e resolutividade das ações.

Ana Carolina Patrício de Albuquerque Sousa; Nilma Dias Leão 
Costa; Bernardo Monte Nunes Araújo; Newton Azevedo Neto;

15333 CONSUMO ALIMENTAR DE ENERGIA E 
NUTRIENTES NO 1º E 3º TRIMESTRES GESTACIONAIS E 
PESO AO NASCER: UM ESTUDO DE COORTE

Introdução Durante a gestação o corpo da mulher sofre inten-
sas modificações anatômicas, fisiológicas e psicológicas para 
assegurar ambiente favorável à manutenção de uma nova 
vida que se encontra em formação. Essas alterações ocorrem 
de maneira singular, podendo variar de uma gestação para 
outra. Evidências científicas revelam que uma mulher com es-
tado nutricional adequado durante a gestação possui maiores 
chances de ter filhos hígidos1,2. A inadequação no consumo 
de nutrientes tem sido relacionado com comprometimento 
do crescimento fetal baixo peso ao nascer, macrossomia fe-
tal. Assim, evidências científicas revelam que o estado nutri-
cional materno inadequado pode levar a uma competição en-
tre a mãe e o feto, limitando a disponibilidade dos nutrientes 
necessários para o crescimento e desenvolvimento fetal3,4, 
impactando negativamente em ciclos posteriores de vida5. 
Objetivos O presente artigo tem como objetivo avaliar o 
consumo de energia, macronutrientes e micronutrientes no 
primeiro e terceiro trimestre gestacional e o peso ao nascer, 
de gestantes inscritas no pré-natal em Unidades de Saúde da 
Família (USF) do município de Santo Antônio de Jesus-Ba. Me-
todologia Estudo longitudinal, integrado ao Projeto de Pes-
quisa “Fatores maternos de risco para o baixo peso ao nascer, 
prematuridade e retardo do crescimento intra-uterino, no 
Recôncavo da Bahia”. A amostra compreende 185 gestantes 

captadas em USF. A coleta foi realizada de abril de 2012 a no-
vembro de 2013, foram apresentados os objetivos da pesqui-
sa, e, aquelas que aceitaram participar, assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). No 2° e 3° trimestre 
gestacional foram realizadas visitas domiciliares, para coletar 
informações sobre o consumo alimentar materno nesse pe-
ríodo, exames laboratoriais e realizar avaliação antropométri-
ca. A investigação do consumo foi realizada por meio do QFA 
(Questionário de Frequência Alimentar) semi-quantitativo. O 
peso ao nascer foi aferido por profissionais da maternidade 
treinados pelos pesquisadores. Esse estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Nutrição (CEPNUT) 
da Universidade Federal da Bahia, parecer 16/12. Resultados 
e Discussão O estudo evidenciou que crianças com peso ao 
nascer inadequado (<3000g) apresentaram consumo médio 
mais elevado de Calorias (p=0,02) e Carboidratos (p=0,04) no 
primeiro trimestre. E no terceiro trimestre evidenciou-se dife-
renças nas médias de consumo de proteína (p=0,02) segundo 
as categorias de peso ao nascer, onde crianças com peso ade-
quado (≥3000g) apresentaram consumo médio maior de pro-
teína (médias=72,66g). Identificou-se que no primeiro trimes-
tre, gestantes que tiveram consumo mais elevado de Calorias 
e Carboidratos tiveram recém-nascidos com inadequado peso 
ao nascer e no terceiro trimestre, mulheres que tiveram con-
sumo mais elevado de Proteínas tiveram recém-nascidos com 
adequado peso ao nascer. Os estudos de consumo alimentar 
na gestação, trazem resultados controversos, contudo, des-
taca-se que tanto o excesso de consumo de energia quanto 
à deficiência têm impacto negativo no estado nutricional ma-
terno, influenciando nos desfechos gestacionais, a exemplo 
do peso ao nascer. É necessário preocupar-se principalmen-
te com a qualidade da alimentação, os alimentos saudáveis 
que contêm os nutrientes importantes para o crescimento 
e desenvolvimento desde a vida intra-uterina. Conclusões/
Considerações Finais O presente estudo permitiu identificar 
que o consumo alimentar de gestantes tem influência sobre 
a situação nutricional do concepto, especialmente no tercei-
ro trimestre de gestação e que a ingestão protéica materna 
obteve importante relação com o adequado peso ao nascer. 
Também observou-se diferenças significantes entre o consu-
mo de energia e nutrientes na gestação e o inadequado peso 
ao nascer. Sendo assim, as evidências deste estudo reiteram a 
necessidade e a importância da avaliação do consumo alimen-
tar ao longo da gestação, pois permite identificar possível de-
sequilíbrio dos nutrientes e orientar em tempo oportuno bem 
como subsidia desenvolvimento de políticas públicas direcio-
nadas para o grupo materno-infantil. Referências 1. Accioly E, 
Saunders C, Lacerda EMA. Nutrição em Obstetrícia e Pediatria. 
Rio de Janeiro: Cultura Médica, 2002. 2. ZiegelEE,Cranley MS. 
Enfermagem Obstétrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
1985. 3. Francisqueti FV, Rugolo LMS, Silva EG, Peracolli JC, 
Hirakawa HS. Estado Nutricional Materno na Gravidez e sua 
Influência no Crescimento Fetal. Rev. Simbio-Logias, V.5, n.7, 
2012. 4. Genehr S, Manfio F, Jonh E, Mattos KM;Blumke AC. 
Consumo Alimentar de Gestantes Atentidas em Duas Unida-
des Básicas de Saúde de Santa Maria/RS. XV Simposio de En-
sino, Pesquisa e Extensão, 2011. 5. Campos ABF, Pereira RA, 
Queiroz J, Saunders C. Ingestão de energia e de nutrientes e 

15251 TRADUÇÂO, ADAPTAÇÃO E VALIDAÇÃO 
CULTURAL DA ESCALA SERVQUAL PARA A MENSURAÇÃO 
DE SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS DO SUS

Introdução Em 2014 e 2015, o Conselho Federal de Medicina 
publicou pesquisas que revelaram a insatisfação de mais de 
87% da população brasileira no que diz respeito à saúde públi-
ca e à suplementar. Nesse cenário, evidencia-se a importância 
de se avaliar a satisfação relatada por usuários e profissionais. 
Em busca de desenvolver um indicador de satisfação nacional, 
o Ministério do Planejamento do Brasil selecionou os parâme-
tros e as dimensões da Escala SERVQUAL para tentar viabili-
zar a criação do Instrumento Padrão de Pesquisa e Satisfação 
(IPPS). Apesar disso, a proposta ainda não foi institucionaliza-
da. A escala Service Quality - SERVQUAL é pautada no mode-
lo “gap model” e sua elaboração é atribuída a Parasuraman 
et al. (1985). Nessa escala, foi proposta a medição de quali-
dade do serviço, baseado no modelo de satisfação de Oliver 
(1980), que afirma que a satisfação do cliente é uma função 
da diferença entre expectativa e desempenho. A posição da 
percepção do cliente sobre a qualidade de serviço percebida 
depende da natureza e da extensão da discrepância entre a 
expectativa de serviço e o desempenho percebido pelo usuá-
rio. Objetivos Face à escassez de instrumentos oficiais para 
medir a satisfação do usuário dos serviços públicos de saúde 
no Brasil pretende-se, nesta investigação, elaborar uma pro-
posta de estratégia de mensuração de avaliação de satisfação 
dos usuários-utilizadores, pautada em princípios científicos. 
Para tal, foi traçado o seguinte objetivo: estruturar instrumen-
tos de envolvimento de gestores e profissionais (stakehol-
ders) na tradução e validação cultural da escala SERVQUAL 
para o Brasil. Metodologia Babakus & Mangold (1992), atra-
vés de análises de confiabilidade e validade concluíram que a 
Escala SERVQUAL é confiável e válida no ambiente hospitalar 
e em uma variedade de outros serviços de saúde. Na primeira 
etapa, reuniu-se um grupo de especialistas que analisaram 22 
questões originais e sugeriram constructos dentro da realida-
de dos pacientes do SUS. Na fase seguinte, reuniram-se mais 
dois grupos de especialistas para ponderar esses constructos. 
Essas duas etapas totalizaram 25 especialistas. Montou-se um 
questionário apenas com os constructos priorizados, seguin-
do a lógica da escala SERVQUAL original. Na segunda etapa, 
por meio de grupos Delphi, aplicou-se um novo instrumento 
para captar a percepção dos agentes de decisão, solicitando 
aos entrevistados ponderações. Os dados coletados foram ta-
bulados em planilhas e analisados pelas médias ponderadas 
das notas atribuídas por cada especialista, em uma escala de 
Likert de 5 níveis que vai de pouco relevante até muito rele-
vante. Resultados e Discussão De acordo com média ponde-
rada realizada, os 25 especialistas ponderaram os aspectos 
da escala SERVQUAL da seguinte forma: tangibilidade (4,00), 
confiabilidade (4,04), presteza (3,95), segurança (4,39), em-
patia (4,1). Os resultados para o grupo piloto foram os se-
guintes: tangibilidade (4,37), confiabilidade (4,37), presteza 
(4,09), segurança (4,51), empatia (4,2). Depois de aplicados os 
questionários para os usuários, constatou-se que profissionais 
e pacientes mantiveram alto grau de correlação e valorização 
entre as questões propostas pelos grupos pilotos e de espe-
cialistas. Com pequenas ressalvas apenas para aparência do 

pessoal da unidade, capacidade e competência técnica que 
foram ligeiramente mais relevantes para os profissionais; e 
funcionamento das instalações, credibilidade/confiança nos 
serviços/atendimentos, confiabilidade e credibilidade dos 
profissionais, atenção individual e personalizada, compreen-
são e interesse das/nas necessidades dos usuários que foram 
ligeiramente mais pontuados pelos pacientes. Conclusões/
Considerações Finais No Brasil, não se constatou a existência 
de metodologia validada em uso para avaliar a satisfação dos 
usuários. A contribuição do presente trabalho reside na vali-
dação da metodologia escala SERVQAL como um mecanismo 
adequado para que seja avaliada a satisfação dos usuários no 
que se refere à saúde pública brasileira. Isso abre novas pers-
pectivas para a gestão dos serviços de saúde no sentido de 
se obter informações cientificamente válidas acerca da per-
cepção das pessoas assistidas. Também há o potencial de se 
impulsionar as pesquisas realizadas por algumas Ouvidorias 
do SUS. Por meio da estratégia de ouvidoria ativa, a ouvidoria 
entra em contato com o usuário para saber sua opinião so-
bre a assistência recebida. Caso comece a utilizar instrumento 
validado cientificamente, isso possui grande capacidade de 
impulsionar as pesquisas avaliativas feitas por essas instân-
cias, gerando um ciclo virtuoso de monitoramento e avaliação 
das políticas, com o usuário colocado no centro do processo. 
Referências CHAHAL, H., & KUMARI, N. (2012). Consumer 
perceived value -The development of a multiple item scale in 
hospitals in the Indian context. International Journal of Phar-
maceutical and Healthcare Marketing, 6(2), 24. BABAKUS, 
E., & Mangold, G. (1992). Adapting SERVQUAL Scale Hospital 
Service: Na empirical Investigation. Health Services Research, 
22. FERREIRA, Pedro Lopes (1993). Family of instruments to 
evaluate hospital quality: a pilot study. Quality and its Appli-
cation – Proceedings, University of Newcastle Upon Tyne, 
1993: 451-4. Disponível em https://estudogeral.sib.uc.pt/jspui/
handle/10316/9950. PARASURAMAN, A.; BERRY, Leonard. L.; 
ZEITHAML, Valerie. A. (1985). A Conceptual Model of Servi-
ce Quality and its Implications for Future Research. Journal 
of Marketing. v.49. p. 41-50. OLIVER, R.L. (1980). A Cognitive 
model of the antecedents and consequences of satisfaction 
decisions, Journal of Marketing Research, 17 (4), 460-69.

Galba Freire Moita; Vítor Manuel dos Reis Raposo; Allan 
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15254 AVALIAÇÃO DO CUIDADO À SAÚDE MENTAL NA 
ATENÇÃO BÁSICA DO RIO GRANDE DO NORTE – DADOS 
PMAQ-AB 2º CICLO

Introdução Mundialmente, aumenta a prevalência de pertur-
bações mentais e/ou da dependência química. De acordo com 
a OMS, a integração da saúde mental nos cuidados primários 
favorece o acesso ao tratamento psicossocial e estimula a 
continuidade. Portanto, o SUS preconiza, desde a atenção 
básica, uma rede de assistência psicossocial para prevenção, 
redução de danos e tratamento especializado. Objetivos Ava-
liar, a partir da atenção básica (AB), os serviços referentes à 
saúde mental ofertados no Rio Grande do Norte (RN), iden-
tificando potencialidades e fragilidades da rede, e sugerindo 
melhorias para uma atenção psicossocial de qualidade. Me-
todologia Foram utilizados os dados do 2º ciclo do Programa 
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tro reais e vinte e um centavos). Cerca de 85% desses projetos 
foram formalizados com Instituições Federais de Ensino e Pes-
quisa. Infere-se assim que a maioria dos projetos é executada 
por essas instituições e que diversos modos e processos para 
a execução das ações permeiam áreas técnicas do Ministério 
da Saúde e diversas instituições. Objetivos Relatar as princi-
pais dificuldades identificadas na sistematização dos dados 
referentes aos projetos executados por Termos de Execução 
Descentralizados firmados entre o MS e Instituições Federais 
de Ensino e Pesquisa a fim de mostrar a importância da neces-
sidade de implantação de um instrumento de monitoramen-
to de avaliação para qualificar o planejamento de programas 
e políticas do SUS. Subsidiar discussões normativas sobre a 
descentralização de créditos entre as instituições federais. 
Metodologia Diante da necessidade de identificar os Termos 
de Execução Descentralizadas –TED firmados entre o Ministé-
rios da Saúde e as Instituições Federais de Ensino e Pesquisa 
para subsidiar processos de tomada de decisão dos gestores, 
a equipe da CPCI/CGPC/DESID/SE/MS identificou entre os sis-
temas utilizados no órgão, qual apresentava mais elementos 
para um efetivo acompanhamento dos projetos vinculados 
aos TEDs. Nesse caso, a base de dados utilizada foi o Siste-
ma de Gestão Financeira e de Convênios: GESCON. Os dados 
foram copilados em tabela Excel e foram gerados relatórios 
para atender demandas de gestores. Nesse processo foram 
identificadas fragilidades nas informações, tendo em vista 
que o GESCON não acompanhou as inovações normativas 
relativas à modalidade de execução descentralizada. Além 
dos dados, a CPCI recebe demandas dos órgãos de controle 
e solicitações de informações das diversas áreas do MS, as 
quais corroboraram para a discussão. Resultados e Discussão 
A carência de discussões normativas a respeito dos critérios 
necessários para a descentralização de crédito entre órgãos 
e/ou entidades da União geram dúvidas, principalmente na 
fase de formalização visto que o TEDs demandam o repasse 
de recursos públicos, fator esse que requer atenção e caute-
la da gestão. Para isso inovações normativas vêm ampliando 
a necessidade de entendimentos entre órgãos e entes da 
Administração Pública Federal. Um bom planejamento com 
critérios de monitoramento e avaliação alinhados entre as 

partes, permite sanar eventuais dúvidas antes da fase de for-
malização, otimizando tempo e recursos. Nesse sentido, res-
salta-se a necessidade de elaboração de um instrumento de 
monitoramento que permita um acompanhamento contínuo 
dos projetos no intuito de subsidiar os instrumentos de plane-
jamentos do MS e, permita um mapeamento de projetos bem 
sucedidos executados pelas Instituições Federais de Ensino e 
Pesquisa para futuras parcerias. Conclusões/Considerações 
Finais O Ministério da Saúde tem investido recursos para dis-
seminar uma cultura de gestão de projetos baseada em boas 
práticas, o que já tem sido implementado no âmbito dos pro-
jetos de cooperação técnica com organismos internacionais. 
Nessa linha de competência, a Coordenação de Projetos de 
Cooperação Internacional – CPCI, do Departamento de Econo-
mia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento – DESID/ SE/
MS, tem realizado um trabalho de análise de dados no intuito 
de propor a construção de um instrumento para acompanha-
mento dos projetos desenvolvidos no âmbito dos TEDs com 
Instituições Federais de Ensino e Pesquisa, com os objetivos 
de identificar os produtos (e seus usos) das parcerias, quali-
ficar o processo de formalização dos TEDs e contribuir para a 
disseminação de boas práticas de gestão no SUS Referências 
BRASIL. Decreto n. 8.180, de 30 de dezembro de 2013. Altera o 
Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as 
normas relativas às transferências de recursos da União me-
diante convênios e contratos de repasse. BRASIL. Decreto n. 
6.170, de 25 de julho de 2007. Dispõe sobre as normas relativas 
às transferências de recursos da União mediante convênios e 
contratos de repasse, e dá outras providências. Brasil. Minis-
tério da Saúde. Secretaria-Executiva. Fundo Nacional de Saú-
de. Manual de instruções para o usuário do sistema GESCON 
Gestão Financeira e de Convênios: módulo acompanhamento 
da execução físico-financeira de convênios / Ministério da Saú-
de, Secretaria-Executiva, Fundo Nacional de Saúde. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2003.

Regiane de Sousa Lima; Juliana Fernandes Kabad; Ana Cláudia 
Figueiró; Elizabeth Moreira dos Santos; Zulmira Hartz; Glazielle 
de Oliveira Cruz Guiotti; Ludimila Oliveira dos Santos; Sérgio 
Gaudêncio; Elizabeth Golembiouski;

4. REDES DE ATENÇÃO E GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE

13330 COORDENAÇÃO DO CUIDADO ENTRE NÍVEIS 
ASSISTENCIAIS: O DESAFIO DA ATENÇÃO ÀS DOENÇAS 
CRÔNICAS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Introdução As Doenças Crônicas Não Transmissíveis represen-
tam um problema de saúde mundial e uma ameaça à saúde 
e ao desenvolvimento humano. A fragmentação dos serviços 
de saúde é um dos principais obstáculos para atingir as possi-
bilidades de cuidados efetivos em muitos países. Essas dificul-
dades são mais evidentes na atenção às pessoas com doenças 
crônicas e múltiplas enfermidades. Na America Latina muitos 
países vêm promovendo o desenvolvimento de Redes Inte-
gradas de Serviços de Saúde, com o objetivo de melhorar a 
eficiência na prestação e continuidade dos cuidados, contudo, 

ainda são incipientes as reformas centradas na coordenação 
dos cuidados, o que se reflete no reduzido número de estudos 
que tratam deste tema. No cenário brasileiro, apesar de inegá-
veis avanços, a capacidade de resposta do sistema de saúde 
enfrenta grandes desafios e os problemas vinculados à coor-
denação da gestão clínica são apontados como um dos prin-
cipais entraves à sua organização. Há grandes dificuldades de 
comunicação e articulação entre os níveis de atenção, além 
dos desafios da Atenção Primária a Saúde (APS), como a baixa 
resolubilidade e o acesso seletivo, o que fragilizam a constitui-
ção de redes. Objetivos Objetivo geral: Analisar a coordena-
ção da gestão clínica entre níveis assistenciais quanto à coe-
rência da atenção aos pacientes com doenças crônicas não 

baixo peso ao nascer: estudo de coorte com gestantes adoles-
centes. Rev. Nutr., Campinas, 2013; 26:551-561.

Tialla Ravenna Silva Santos; Cinthia Soares Lisboa; Jerusa da 
Mota Santana; Djanilson Brabosa dos Santos;

15383 DESAFIOS DA ELABORAÇÃO ASCENDENTE 
E INTEGRADA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DA 
PROGRAMAÇÃO ANUAL EM SAÚDE EM PORTO ALEGRE/
RS.

Introdução Os instrumentos de planejamento da administra-
ção pública geral são anteriores à criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Mesmo assim, os instrumentos de planeja-
mentos do SUS são regidos por prazos e formato que exigem 
o trabalho de compatibilização entre ambos (Plano Plurianual 
e Plano Municipal de Saúde; Lei orçamentária Anual e Progra-
mação Anual em Saúde). A compatibilização destes instru-
mentos é apenas referida (BRASIL, 2013), assim como a ascen-
dência na construção de tais documentos normativos. Não 
se identifica instrutivo federal ou estadual que dê suporte às 
equipes técnicas de gestão e planejamento para que realizem 
essa integração e ascendência, de forma a transformá-lo de 
fato em ferramenta compartilhada para a gestão democrática 
do SUS. Objetivos Objetivo Geral: Elaborar um método ascen-
dente e integrado de construção dos instrumentos normati-
vos de planejamento do Sistema Único de Saúde. Objetivos 
Específicos: Elaborar um método de compatibilização entre 
a Lei Orçamentária Anual (LOA) e a Programação Anual em 
Saúde (PAS); Ampliar o conhecimento e o envolvimento das 
áreas técnicas da gestão da Secretaria Municipal de Saúde de 
Porto Alegre sobre a LOA e a PAS. Metodologia Os materiais 
utilizados foram os documentos legais e normativos que re-
gem o planejamento na administração pública e no Sistema 
Único de Saúde (SUS), incluindo Plano Plurianual (PPA), Plano 
Municipal de Saúde (PMS), LOA e PAS vigentes. Os atores en-
volvidos foram os coordenadores e assessores técnicos das 
áreas de gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Porto 
Alegre (SMS/PMPA). O projeto foi executado entre março e 
setembro de 2017. Procedeu-se análise documental dos docu-
mentos legais e normativos quanto às normas gerais (prazos 
e estruturas) e debate sobre competências dos atores envol-
vidos, seguida de disponibilização de matriz com valores de 
LOA passadas e coluna para preenchimento dos valores suge-
ridos para os projetos-atividade da LOA 2017 e assessoria para 
cada área. O documento finalizado na gestão foi encaminha-
do para análise e debate conjuntos no Conselho Municipal de 
Saúde. Resultados e Discussão Os resultados são apresenta-
dos em três (03) categorias: 1) temporalidade para a elabora-
ção integrada da PAS e LOA; 2) compatibilidade de estruturas 
PAS e LOA; e 3) cogestão na elaboração dos instrumentos de 
planejamento. Quanto à temporalidade, identificou-se que 
os prazos para a elaboração da PAS e LOA são sequenciais e 
exíguos, não permitindo análise prévia dos indicadores e re-
sultados alcançados na LOA e PAS 2016. Na compatibilidade 
das estruturas PAS e LOA analisou-se a integração existen-
te entre Plano Plurianual (PPA) e Plano Municipal de Saúde 
(PMS) 2014-2017 e entre LOA e PAS 2016. As distintas nomen-
claturas e lógicas dos instrumentos exigiram a criação de uma 
matriz e assessoria específica por área (Atenção Básica à Saú-

de, Atenção Especializada, Regulação dos Serviços de Saúde, 
etc.), visando contemplar as necessidades orçamentárias de 
cada meta planejada na PAS 2017. Quanto à cogestão, houve 
dificuldades na elaboração colegiada (CECÍLIO, 2010) da PAS 
e LOA. Neste ponto, destaca-se o conhecimento deficitário e 
a prática incipiente sobre a estrutura do orçamento público, 
frente aos prazos exíguos e lógicas distintas dos documen-
tos trabalhados. Conclusões/Considerações Finais O projeto 
apresentado partiu da compreensão de que o planejamento 
é estratégia permanente da gestão baseada em resultados 
(UNESCO, 2011). O planejamento exige análise situacional e, 
por isso, deve ser revisado periodicamente, de forma a res-
ponder às necessidades previstas e não previstas, sendo atua-
lizado sempre que necessário. Os resultados indicaram que, 
apesar do arcabouço legal e normativo da administração pú-
blica brasileira e do SUS definirem os instrumentos de plane-
jamento, a composição e a periodicidade (plurianual e anual), 
não há detalhamento de como esse processo pode ser reali-
zado em cada esfera de gestão. Conclui-se que a estruturação 
do planejamento ascendente e integrado (BRASIL, 2013) e em 
cogestão (BRASIL, 2009) ainda necessita de suporte técnico 
institucional de todas as esferas de gestão do SUS para que 
seja realizada pautada nos princípios e diretrizes norteadores 
do SUS e nos resultados em saúde. Referências Brasil. Ministé-
rio da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional 
de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. Gestão partici-
pativa e cogestão. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 56 p. : 
il. color. – (Série B. Textos Básicos de Saúde). Brasil. Portaria 
nº 2.135, de 25 de setembro de 2013: Estabelece diretrizes para 
o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Brasília/DF. Cecílio, L. C. O. Colegiados de gestão 
em serviços de saúde: um estudo empírico. Cad. Saúde Públi-
ca, Rio de Janeiro, 26(3):557-566, mar, 2010. Unesco. Departa-
mento de Planejamento Estratégico. Abordagem de Progra-
ma, Gestão e Monitoramento por Resultados (RBM), aplicada 
pela UNESCO: princípios norteadores. Paris, julho, 2011.

Juliana Maciel Pinto; Daniel Dourado Ramos; Kelma Nunes 
Soares; Luciana Silveira Egres;

15499 RELATO SOBRE O PROCESSO DE 
ACOMPANHAMENTO DOS TERMOS DE EXECUÇÃO 
DESCENTRALIZADA NA COORDENAÇÃO GERAL DE 
PROJETOS DE COOPERAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Introdução Termo de Execução Descentralizada (TED) é o 
instrumento por meio do qual é ajustada a descentralização 
de crédito entre órgãos e/ou entidades integrantes do Orça-
mento Fiscal e da Seguridade Social da União, para execução 
de ações de interesse da unidade orçamentária descentrali-
zadora e consecução do objeto previsto no programa de tra-
balho, respeitada fielmente a classificação funcional progra-
mática. No Ministério da Saúde são cadastrados no Sistema 
de Gestão Financeira e de Convênios (GESCON). Esse sistema 
envolve o processo de formalização e acompanhamento de 
projetos que recebem recursos descentralizados do Ministé-
rio da Saúde. Em 2015, de acordo com os dados do GESCON, 
foram firmados 161 TEDs totalizando um montante de R$ 
4.044.978.774,21 (quatro bilhões e quarenta e quatro milhões, 
novecentos e setenta e oito mil, setecentos e setenta e qua-



AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde98 99Seção I - CoMUNICAçÕeS CooRDeNADAS

serviços especializados para responder oralmente o questio-
nário. Realizou-se análise descritiva, a partir da distribuição de 
frequências absolutas e relativas, segundo as variáveis sele-
cionadas. A associação entre as variáveis foi verificada pelo 
teste Qui-quadrado de Pearson, considerando-se um nível 
de significância de 5%. Resultados e Discussão Entrevistadas 
405 mulheres com média de idade de 29,5 anos, sendo 7,9% 
adolescentes, 42,8% declaram-se pardas, 27,2% referiram ter 
concluído Ensino Fundamental e cerca de 10% possui convênio 
ou plano de saúde. No que se refere à escolha da forma de 
parto, entre as que responderam (n = 391), 55,6% não haviam 
escolhido, das quais apenas 21 (8,0%) estavam no primeiro 
trimestre de gestação. Destaca-se ainda que, dentre as mu-
lheres no terceiro trimestre de gestação, 145 (65,2%) também 
não fizerem referência à escolha do tipo de parto (normal ou 
cesárea). Para as mulheres que referiram já haver sido feita a 
escolha do tipo de parto, verificou-se se houve a possibilidade 
de negociar junto com o médico a forma do parto. A análise 
destas variáveis revelou associação estatisticamente significa-
tiva (p < 0,001).Entre as mulheres que referiram que a esco-
lha foi individual e do médico, 71,7% dos profissionais optou 
pela cesárea e, na escolha individual da gestante, 84,4% optou 
pelo parto normal. Já entre as que referiram a possibilidade 
de decisão conjunta, 60,5% optou pela cesárea. Não houve as-
sociação entre a possibilidade de escolha da forma do parto e 
a escolaridade da gestante (p=0,751). Conclusões/Considera-
ções Finais Dentre as gestantes de alto risco acompanhadas 
nos serviços especializados do SUS Campinas, verificou-se ma-
joritariamente um perfil de mulheres jovens, pardas, com en-
sino fundamental completo e sem plano de saúde. Notou-se 
que mulheres de maior nível de escolaridade escolhem mais 
sobre o tipo de parto que pretendem ter. Concluiu-se também 
que quando as mulheres fazem a escolha do seu parto indivi-
dualmente, a maioria delas opta pelo parto normal. Por outro 
lado, quando o médico decide sozinho sobre o tipo de parto a 
ser realizado, a maioria indica a cesariana. Nos casos em que 
foi possível fazer a cogestão da decisão sobre o tipo de parto 
a ser escolhido, verificou-se que prevalece a opção pela cesa-
riana, porém, em percentual bem mais baixo do que quando 
o médico decide sozinho. Consideramos necessário discutir a 
assimetria de poder entre médicos e usuários na cogestão do 
cuidado e aprofundar os resultados por meio de entrevistas 
qualitativas com ambos os atores. Referências Brasil. Minis-
tério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Ações Programáticas Estratégicas. Manual dos comitês de 
mortalidade. 3ª ed. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 
2007. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saú-
de. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Ges-
tação de alto risco: manual técnico. 5ª ed. – Brasília: Editora 
do Ministério da Saúde, 2010. Deslandes SF, ASSIS SG. Abor-
dagens quantitativa e qualitativa em saúde: um diálogo das 
diferenças. In: Minayo MCS, Deslandes SF (orgs). Caminhos do 
pensamento – Epistemologia e método. Rio de Janeiro: Fio-
cruz, 2013. Fernandes RZS, Vilela MFG. Estratégias de integra-
ção das práticas assistenciais de saúde e de vigilância sanitária 
no contexto de implementação de Rede Cegonha. Ciência & 
Saúde Coletiva, 19(11);4457-4466, 2014.

Juliana Azevedo Fernandes; Priscila Maria Stolses Bergamo 
Francisco; Gastão Wagner de Sousa Campos;

13376 REGIONALIZAÇÃO EM DIFERENTES CONTEXTOS: 
ESPECIFICIDADES DO CASO BRASILEIRO

Introdução A regionalização auxilia na consolidação da região 
como território, empodera as autoridades regionais e imple-
menta a organização do sistema de saúde (Lewis & Kouri, 
2004). Em 2006, com o Pacto de Saúde, a Secretaria Estadual 
de São Paulo (SES-SP) realizou uma reforma administrativa, 
criando os 17 Departamentos Regionais de Saúde (DRS). Em 
2010, o Decreto 4.279 estabeleceu diretrizes como forma de 
organização dos serviços de saúde no país por meio das Redes 
de Atenção à Saúde (RAS). A Comissão Intergestores Regio-
nal (CIR) foi criada em reuniões regulares com representantes 
da SES-SP, secretarias municipais de saúde e diversos grupos 
de interesses (públicos ou privados), e foi caracterizada como 
um espaço regional de governança (Viana & Lima, 2011). São 
Paulo também delimitou conceitos, critérios e fluxos de servi-
ços de saúde ao criar as Redes Regionais de Atenção à Saúde 
(RRAS). As RRAS foram caracterizados como “formação de 
relações horizontais organizadas, sistematizadas e regula-
das entre atenção primária e outros pontos de atenção ao 
sistema de saúde” (Guerra, 2015). Objetivos Este estudo tem 
como objetivo analisar as contribuições da regionalização na 
organização do sistema de saúde nas regiões Norte-Barretos 
e Sul-Barretos, no Estado de São Paulo. Metodologia Utiliza-
ram-se métodos mistos de pesquisa com uso da estratégia 
explanatória sequencial usando análise de documentos, en-
trevistas individuais com questionário e entrevistas abertas 
com gestores estaduais de saúde. Foram entrevistados 46 
gestores, prestadores e representantes da sociedade. Para a 
validação dos dados quantitativos, foram analisadas 15 atas 
das reuniões da CIR de Norte-Barretos e Sul-Barretos, entre 
janeiro e agosto de 2015. Para a tabulação dos dados optou-se 
pelo software PHP Lime Survey - Open Source. Já os cálculos 
estatísticos foram processados pelo software SPSS Statistics. 
Os resultados da estatística descritiva se deram por escores 
médios das questões expressas na escala de Likert de cinco 
pontos, valor um (1) é equivalente à pior classificação e cin-
co (5) para a melhor avaliação. A análise temática dos dados 
qualitativos foi realizada pelo software Atlas-ti e as categorias 
temáticas misturadas foram geradas por diferentes aspectos, 
entre eles os organizacionais. Resultados e Discussão O prin-
cipal parâmetro para a configuração de redes para gestores 
de saúde é a distribuição territorial da população. Os entre-
vistados afirmaram que a regionalização contribuiu para a 
construção da região como um território, para a definição de 
fluxos de ações e pacientes, assim como, para uma melhor 
compreensão das necessidades em saúde da população. De-
nis et al. (2016) afirmaram que a regionalização implementou 
as necessidades em saúde da população e a integração do 
sistema de saúde. As dificuldades do planejamento em saúde 
ocorreram devido à ausência de profissionais especializados 
comprovada nas leituras das atas das CIR. Vargas et al. (2015) 
também citaram esta dificuldade nos Recursos Humanos para 
o planejamento em saúde e acrescentaram que as decisões 
em saúde resultam muito mais de negociações políticas do 

transmissíveis em um município do estado de Pernambuco, 
Brasil. Objetivos específicos: - Analisar a coerência quanto à 
adequação clínica da transferência, duplicação de exames, re-
conciliação de tratamentos e compartilhamento de objetivos 
clínicos; - Analisar os fatores que influenciam sua operacionali-
zação. Metodologia Estudo quantitativo, de corte transversal, 
a partir de um recorte da primeira etapa da pesquisa multi-
cêntrica “Impacto das estratégias de integração da atenção 
no desempenho das redes de saúde em diferentes sistemas 
de saúde da América Latina (Equity-LA II)”, cuja coordenação 
no Brasil é do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando 
Figueira. O estudo foi desenvolvido no município de Caruaru, 
Pernambuco, localizado na região Nordeste do Brasil. A rede 
de saúde possui 63 unidades de APS e 16 Unidades de Atenção 
Especializada (AE). A amostra foi composta por 180 médicos 
(58 da APS e 122 da AE), que atendiam pacientes crônicos e 
trabalhavam na rede de saúde há mais de três meses. A coleta 
de dados realizou-se pela aplicação de questionários por meio 
de entrevista, no período de junho a outubro de 2015. Para 
análise foi construído um banco de dados utilizando o progra-
ma SPSS, versão 23.0 e Microsoft Excel 2010. Resultados e Dis-
cussão A maioria dos participantes foi do sexo masculino, ida-
de de 36 a 50 anos. Quanto à percepção sobre a coordenação 
entre níveis de atenção, apenas 5,7% dos entrevistados na APS 
e 10,6% na AE acreditam na articulação da rede de atenção. Na 
coordenação da gestão clínica, 68% dos médicos da AE e 89,6% 
da APS consideram que estes últimos sempre encaminham os 
pacientes aos especialistas, quando necessário. O percentual 
de médicos que estavam de acordo com os tratamentos pres-
critos pelo outro nível foi menor na AE (37,7%) comparado a 
APS (63,8%). A falta de comunicação e objetivos comuns pode 
levar à repetição de exames, consultas e deslocamentos inú-
teis para pacientes. Entre os fatores que influem na articula-
ção, destaca-se: baixa percepção dos médicos quanto ao papel 
dos apoiadores de território e de gerentes de unidades como 
facilitadores (40%); pouco tempo disponível (50%) e baixo per-
centual de médicos da AE que confia nas habilidades clínicas 
do médico da APS (47,6%). A precária articulação pode estar 
vinculada a fatores organizativos e à formação dos profissio-
nais constituindo-se em obstáculo para que a APS assuma o 
papel de coordenação em todo o contínuo de cuidados. Con-
clusões/Considerações Finais A opinião sobre a coordenação 
da atenção reflete a complexidade do termo e a tradicional 
separação entre os níveis assistenciais, bem como diferenças 
de percepção quanto ao papel da integração de titularidade 
na coordenação. Embora fatores externos influenciem na 
coordenação, destacou-se neste estudo os problemas relacio-
nados aos fatores organizativos internos da rede. Foram iden-
tificadas falhas no papel dos atores gerenciais, deixando uma 
lacuna importante na indução de processos de articulação tais 
como acompanhamento, supervisão integrada e apoio matri-
cial. As intervenções para melhoria vão requerer ações espe-
cificas para que a gestão conjunta se traduza, na integração 
entre níveis de atenção. Para tanto, será necessário investir 
em estratégias que favoreçam a aproximação, conhecimento 
e confiança entre os profissionais dos dois níveis assistenciais 
e a reorganização do processo de trabalho, objetivando a co-
laboração mútua e o trabalho em equipe. Referências 1.World 
Health Organization. Global status report on noncommunica-

ble diseases, 2014. Geneva, 2014. 2. Montenegro H, Holder R, 
Ramagem C. Combating health care fragmentation through 
integrated health service delivery networks in the Americas: 
lessons learned. Int J Integr Care 2011;19:5–16. 3. Mendes EV. 
As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-Ame-
ricana da Saúde, 2011. 4. Reid R, Haggerty J, Mckendry R. De-
fusing the confusion: concepts and measures of continuity of 
healthcare. Ottawa: Canadian Health Services Research Foun-
dation; 2002 5.Vázquez ML, et al. Evaluating the effectiveness 
of care integration strategies in different health care systems 
in Latin America: the EQUITY-LA II quasi-experimental study 
protocol. BMJ Open 2015; 5: 7-37. 6. Hartz ZMA, Contandrio-
poulos AP. Integralidade da atenção e integração de serviços 
de saúde: desafios para avaliar a implantação de um “sistema 
sem muros”. Cad Saúde Pública 2004; 20: 5331-6.

Marina Ferreira de Medeiros Mendes; Isabella Chagas Samico; 
Maria José Bezerra Guimaraes; Zulmira Maria de Araújo Hartz;

13351 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DAS GESTANTES 
ACOMPANHADAS NOS SERVIÇOS DE GESTAÇÃO DE ALTO 
RISCO DO SUS CAMPINAS E A COGESTÃO DO CUIDADO

Introdução Considera-se Gestação de Alto Risco (GAR) aquela 
em que existe risco maior para a saúde da mãe e/ou do feto 
do que a média da população. O intuito de se determinar o 
risco de uma gestação é desencadear ações que possam re-
duzir a morbimortalidade infantil e materna. Em geral, GAR 
são acompanhadas em serviço especializado. Contudo, pre-
coniza-se que a gestante mantenha o vínculo com a equipe 
de Atenção Básica que iniciou o pré-natal e que deve, por sua 
vez, ser informada a respeito da evolução da gravidez e trata-
mentos administrados à gestante por meio de contrarreferên-
cia e busca ativa das gestantes em seu território de atuação. 
Gestações de alto risco não são sinônimo de partos de risco, 
tampouco de indicação para cirurgias cesarianas. As taxas de 
cesárea no Brasil estão bem acima do preconizado pela Orga-
nização Mundial da Saúde. Há evidências de que quanto mais 
distantes dos 15% preconiza¬dos pela OMS mais forte fica sua 
associação com a mortalida¬de materna e com a mortalidade 
neonatal. Nota-se crescente participação da sociedade civil 
em torno do debate sobre temas relativos à saúde reproduti-
va, incluindo o direito à negociação do tipo de parto a ser es-
colhido. Objetivos - Caracterizar o perfil sociodemográfico das 
gestantes residentes em Campinas acompanhadas nos servi-
ços de Gestação de Alto Risco do SUS municipal, - avaliar a fre-
quência do tipo de parto escolhido de acordo com o período 
gestacional - verificar a associação das variáveis selecionadas 
com a possibilidade de negociar, rejeitar, escolher ou decidir 
junto com o médico a forma do parto. Metodologia Este estu-
do faz parte da pesquisa Inquérito sobre o funcionamento da 
Atenção Básica à Saúde e do acesso à Atenção Especializada 
em Regiões Metropolitanas do Departamento de Saúde Co-
letiva da FCM/Unicamp (Chamada MCTI/CNPq/MS-SCTIE-Decit 
No 41/2013). Estudo transversal, quantitativo, cuja amostra 
(n=405) foi calculada tendo em vista a prevalência do agravo, 
perfil de morbidade, características da população e cobertura 
populacional dos serviços de saúde existentes. O instrumento 
usado para a coleta de dados foi previamente testado à sua 
aplicação na totalidade da amostra e, então, selecionaram-se 
as usuárias por meio de sorteio aleatório de prontuários dos 
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Liza Yurie Teruya Uchimura; Maria Paula Ferreira; Miriam 
Regina de Souza; Ana Luiza d´Ávila Viana;

13448 REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE: PROCESSO DE 
IMPLANTAÇÃO EM UMA CAPITAL DO NORDESTE

Introdução Este trabalho surge a partir da tese de doutora-
mento em desenvolvimento, a qual busca compreender a 
configuração de rede de atenção à saúde vigente no Ceará, 
como se organiza e a partir de que fundamentos, visto que 
no Brasil ela tem se configurado através de normatizações do 
Ministério da Saúde. Importa conhecer a história de constru-
ção da rede de atenção à saúde do Ceará e, nesse trabalho, 
em Fortaleza com foco na atenção primária. A organização da 
saúde no Estado segue a orientação do Ministério da Saúde, 
classificada em níveis tecnológicos de atenção à saúde que vai 
da primária à terciária, o que para alguns autores (MENDES, 
2011; SANTOS e GIOVANELLA, 2016), ameaça os princípios do 
SUS de universalidade e integralidade por configurar-se como 
fragmentado e por complexidades hierárquicas. A crítica ao 
modelo fragmentado e hierárquico de atenção à saúde pro-
põe que se reestruture o sistema de saúde a partir de Redes 
de Atenção à Saúde (RAS). Fortaleza teve sua forma própria 
de implantar a RAS, no entanto, o empreendimento se deu a 
partir da terceirização dos serviços. Objetivos Orientando-se 
pelas reflexões existentes sobre a Atenção Primária à Saúde 
(APS) como o nível de atenção primordial para o cuidado em 
saúde, definiu-se o objetivo deste trabalho como: discutir de 
que forma tem se dado a estruturação das Redes de Atenção 
à Saúde (RAS) no município de Fortaleza com foco na atenção 
primária. Metodologia A pesquisa que origina este estudo é de 
natureza qualitativa e visa captar a percepção de gestores e 
trabalhadores sobre a organização das RAS no Ceará. Este re-
corte traz a discussão apenas do processo de Fortaleza. Como 
se trata de uma pesquisa em desenvolvimento não apresenta 
resultados conclusivos. Nesse sentido, optou-se por conside-
rar aqui tão somente o aspecto teórico da construção e os 
dados que foram produzidos na pesquisa exploratória, em 
visitas às Secretarias de Saúde, participação em reuniões da 
Comissão Intergestores Bipartite e Comissão Intergestores 
Regional e no curso de formação dos trabalhadores da APS, 
o QualificaAPSUS. Naquelas visitas foram realizadas conver-
sas informais com gestores da política de saúde sobre redes 
e regionalização, o que ajudou a clarificar o processo que For-
taleza está construindo e nos cursos conversou-se com traba-
lhadores. Resultados e Discussão A implantação das RAS no 
Ceará iniciou-se, em 2014, a partir da reorganização da APS 
com sua Planificação, proposta pelo CONASS, apoiada pela 
Escola de Saúde Pública do Ceará e Fiocruz e realizada pela 
Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Essa planificação teve 
início com oficinas de atualização e capacitação dos profissio-
nais da APS, na 14ª Coordenadoria Regional de Saúde (Tauá), 
considerada o Laboratório de Atenção Primária à Saúde (CEA-
RÁ, 2016). A Sesa constatou resultados positivos a partir da 
reorganização e qualificação dos processos de trabalho com 
impacto na melhoria dos indicadores de saúde daquela região 
e decidiu expandir a planificação através de um projeto de 
qualificação da atenção primária denominado QualificaAPSUS 
Ceará. Fortaleza teve seu próprio desenvolvimento, contratou 

uma consultoria para implantar o modelo de RAS. Sob a orien-
tação da consultoria e através da contratação do Instituto de 
Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) reorganizou o atendimento 
ao público nas UAPS, terceirizando os serviços de: compra e 
dispensação de medicamentos; coleta e realização de exa-
mes laboratoriais, marcação de consultas e exames, crian-
do o Núcleo de Atendimento ao Cliente (NAC). Conclusões/
Considerações Finais Considerando que a implementação de 
redes de atenção à saúde é uma forma de enfrentamento 
da fragmentação na atenção à saúde, tendo, inclusive, sido 
testada em diversos países (LAVRAS, 2011), a ideia da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) é reorganizar os sistemas de 
saúde integrados que valorizem o acesso, a continuidade da 
assistência, a integralidade da atenção e o uso racional dos re-
cursos existentes. Para os gestores da Secretária de Saúde de 
Fortaleza, a existência e o funcionamento das RAS dependem 
de que a APS cumpra seu papel de coordenadora da atenção 
à saúde, o que os levou a decidir-se pela reorganização da 
APS, no entanto, o fizeram através da contratação de uma 
consultoria que iniciou a reestruturação da APS capacitando 
tutores e coordenadores, deixando de fora os trabalhadores. 
A implantação das RAS em Fortaleza se ´dá através da organi-
zação da APS pela via da terceirização, o que fragiliza o aces-
so, a continuidade da assistência e a integralidade da atenção. 
Referências CEARÁ. Planificação da Atenção Primária. 2016. 
Disponível em: http://www.saude.ce.gov.br/index.php/pro-
jeto-qualificaapsus-ceara/planificacao-da-atencao-primaria 
Acesso em: 17/01/2017. LAVRAS, Carmen. Atenção Primária à 
Saúde e a Organização de Redes Regionais de Atenção à Saú-
de no Brasil. Saúde Sociedade, São Paulo: v.20, n.4, p.867-874, 
2011. MENDES, Eugenio Vilaça. As redes de atenção à saúde. 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Organização 
Mundial da Saúde (OMS), Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde (CONASS), 2 ed., Brasília-DF, 2011. SANTOS, Adriano 
Maia dos; GIOVANELLA, Lígia. Estratégia Saúde da Família na 
coordenação do cuidado em região de saúde na Bahia. Saúde 
Debate, Rio de janeiro, V. 40, n. 108, p. 48-63, jan.-mar. 2016. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/sdeb/v40n108/0103-
1104-sdeb-40-108-00048.pdf. Acesso em: 20/07/2016

Maria Sônia Lima Nogueira; Lúcia Conde de Oliveira;

13462 VIVÊNCIA INTEGRADA NA COMUNIDADE: UM 
APRENDIZADO CONTÍNUO DE SABERES E PRÁTICAS 
HUMANÍSTICAS SOBRE O CUIDADO EM SAÚDE

Introdução Estratégias pedagógicas inovadoras e de ambien-
tes de prática favoráveis ao aprendizado tornam-se imperati-
vas quando pensamos no cuidado como meio para garantir 
atitudes humanística no ensino da medicina. Sendo assim, o 
componente curricular Vivência Integrada na Comunidade 
(VIC) surge como ferramenta comprometida com o SUS para 
formação crítico-reflexiva e humanista do estudante de me-
dicina. Objetivos Desenvolver uma visão abrangente sobre a 
rede de atenção à saúde do sertão potiguar, compreendendo 
o papel formativo do trabalho para efetivar uma abordagem 
clínica interdisciplinar, longitudinal, resolutiva e centrada na 
pessoa nos três níveis de atenção em saúde. Metodologia A 
VIC é desenvolvida do 2º ao 8º semestre do curso de Medici-
na da EMCM. É dividida em 7 blocos mensais de 120 horas de 

que propriamente de planejamento. Segundo entrevistados, 
houve um aumento dos investimentos em saúde nas regiões 
com o processo de regionalização. Autores internacionais 
relataram impactos como economias de escala, redução da 
duplicação de ações de saúde, melhora na eficiência e, conse-
quentemente, redução de custos com regionalização (Denis 
et al, 2016). Conclusões/Considerações Finais Concluímos que 
a regionalização nas regiões Norte-Barretos e Sul-Barretos 
contribuiu substancialmente para a organização dos serviços 
e as ações de saúde. Além disto, houve uma melhor apropria-
ção das necessidades em saúde da população para a formação 
das Redes de Atenção à Saúde. Através das leituras das atas 
da CIR, constatamos que este espaço regional possui caracte-
rísticas mais deliberativas do que de discussão entre os partici-
pantes. Referências Denis J. Towards the Triple Aim of Better 
Health, Better Care and Better Value for Canadians: transfor-
ming regions into high performing. 2016. Guerra D.M. Descen-
tralização e Regionalização da Assistência à Saúde no Estado 
de São Paulo: Uma Análise do Índice de Dependência. (Tese 
de doutorado em Saúde Pública). Faculdade de Saúde Públi-
ca, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2015. Lewis S, Kouri 
D. Regionalization: making sense of the Canadian experience. 
Health Papers 2004;5(1):12-31. Vargas I, Mogollon-Perez AS, 
Unger J-P, Da-Silva MRF, De Paepe P, Vazquez M-L. Regional-
-based Integrated Healthcare Network policy in Brazil: from 
formulation to practice. Health Policy Plan 2015;30(6):705–17. 
Viana ALA, Lima LD, organizadoras. Regionalização e relações 
federativas na política de saúde do Brasil. Rio de Janeiro: Con-
tra Capa; 2011.

Liza Yurie Teruya Uchimura; Maria Paula Ferreira; Miriam 
Regina de Souza; Ana Luiza d´Ávila Viana;

13378 INTEGRAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 
E REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO PANORAMA 
BRASILEIRO E INTERNACIONAL.

Introdução A regionalização, como atributo do SUS, tem 
como principais objetivos: aumentar a acessibilidade e reduzir 
as desigualdades, fortalecer os princípios de universalidade e 
equidade (Santos & Giovanella, 2014). A política de regiona-
lização visa superar a fragmentação do cuidado da atenção 
à saúde através de uma melhor coordenação e integração 
dos serviços entre os diferentes níveis de atenção (Vargas, et 
al.,2015). Na abordagem da Rede de Atenção à Saúde não há 
hierarquia de serviços de saúde, uma vez que todos os servi-
ços são essenciais para atingir metas comuns e um atendimen-
to integral (Mendes, 2011). Para Harrop (2005), os sistemas de 
informações ligados à rede de cuidados de emergência e aos 
cuidados primários podem ajudar a construir uma estratégia 
que molde a operação da rede. As interfaces devem ser tra-
balhadas como um todo, desde os Recursos Humanos até os 
Protocolos Clínicos, entretanto, a interface em saúde frequen-
temente se refere apenas a um sistema de informação de re-
gistros efetivos de pacientes (Patel & Kushniruk, 1998). Obje-
tivos Analisar como a regionalização favorece a integração da 
Atenção Primária em Saúde (APS) com a Rede de Urgência e 
Emergência (RUE) nas regiões Norte-Barretos e Sul-Barretos, 
São Paulo. Metodologia Trata-se de um estudo com métodos 
mistos explanatório sequencial (Creswell, 2014), com análise 

de documentos, entrevistas individuais com questionário, e 
entrevistas abertas com gestores estaduais de saúde. Foram 
entrevistados 30 gestores, prestadores e representantes da 
sociedade das regiões Norte-Barretos e Sul-Barretos, no Es-
tado de São Paulo. As entrevistas aconteceram em agosto 
de 2015. Foram realizadas leituras e análise de 15 atas das re-
uniões das CIR. Os dados foram tabulados no software PHP 
Lime Survey - Open Source. Os cálculos estatísticos foram rea-
lizados utilizando o software SPSS Statistics. Os resultados da 
estatística descritiva foram gerados por escores médios das 
questões expressas na escala de Likert de cinco pontos, em 
que o valor um (1) é equivalente à pior classificação e o va-
lor cinco (5) à melhor avaliação. A análise temática dos dados 
qualitativos foi realizada pelo software Atlas-ti para questões 
relacionadas com a RUE e APS. Resultados e Discussão Segun-
do os entrevistados, a principal instituição responsável pela 
organização da RUE é a Estrutura Regional da Secretaria Esta-
dual de Saúde (57,1%), enquanto, pela organização da APS é a 
Secretaria Municipal de Saúde (58,82%). A CIR foi considerada 
o mais importante espaço para decisões sobre a RUE (escore 
médio – 4,18) e para a APS (escore médio – 4,97). De acordo 
com 58% dos entrevistados, há integração da APS com a RUE. 
Entretanto, somente 19% responderam que existe mecanismo 
de referência e contrarreferência da RUE para a APS. Segundo 
os entrevistados (e de acordo com a leitura das atas), houve 
melhorias na oferta e cobertura da APS, na definição do flu-
xo assistencial, na integração entre os diferentes serviços nas 
regiões de estudo e também entre os próprios municípios. A 
contribuição da regionalização na integração entre os diferen-
tes níveis de cuidados em saúde também foi comprovada por 
um estudo na Dinamarca (Vrangback, 2016). A Nova Zelândia 
conseguiu regionalizar a APS e, assim, integrá-la a outros ní-
veis de saúde, com a criação, em 2001, de uma estratégia de 
remuneração por serviços para a APS e o uso extensivo de me-
didas e metas de desempenho (Tenbensel, 2016). Conclusões/
Considerações Finais Concluímos com este estudo que há 
parcial integração da APS com a RUE. Apesar desta integra-
ção incompleta dos cuidados primários de saúde com outros 
níveis de atenção, o nosso estudo constatou esforços por par-
te de diferentes serviços de saúde para superar essa lacuna, 
entre os quais o treinamento de profissionais de saúde da APS 
para encaminhamento de pacientes para centros especializa-
dos. Referências Creswell, J.W. Research Design: Qualitative, 
Quantitative and Mixes Methods Approaches. 4th Edition. 
SAGE. Los Angeles, 2014. Harrop, N. Links between systems 
in Accident & Emergency and primary care. Informatics in Pri-
mary Care;2005; 13:223–6. Patel VL, Kushniruk AW. Interface 
Design for Health Care Environments: The Role of Cognitive 
Science.Proc AMIA Symp: 29–37, 1998. Santos AM; Giovanel-
la L. Regional governance: strategies and disputes in health 
region management. Rev Saúde Pública 2014;48(4):622-
631. Tenbensel, T. Health System Regionalization – the New 
Zealand Experience. HealthcarePapers, 2016: 16 (1):27-33. 
Vargas I, Mogollon-Perez AS, Unger J-P, Da-Silva MRF, De 
Paepe P, Vazquez M-L. Regional-based Integrated Healthcare 
Network policy in Brazil: from formulation to practice. Health 
Policy Plan 2015;30(6):705–17. Vrangback, K. Regionalization 
Lessons from Denmark. HealthcarePapers, 2016: 16 (1):21-26.
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24m com 2 andares, sendo andar inferior para atendimento 
e o superior destinado à acomodação da equipe (saúde e tri-
pulantes). Além disso, questões fundamentais quanto flexibi-
lização das normas foram apontados e negociadas junto ao 
Ministério. O atendimento inicia as 7:00 até o último usuário, 
quando UBSF segue à comunidade a ser atendida na manhã 
seguinte. Assim, o serviço é adscrito ao território e não o in-
verso. Resultados e Discussão A proposta apontou pontos 
centrais, revistos na PNAB: 1)necessidade de registro especí-
fico das UBSF no CNES; 2)repasse mensal diferenciado para 
custeio da equipe (saúde e apoio); 3)especificações técnicas 
para construção/funcionamento da embarcação; 4)cuidado 
baseado efetivamente no grupo familiar. Quanto a gestão do 
cuidado, como o intervalo de viagem é 40 dias, a equipe tende 
a ser mais resolutiva. Não é a população que vai ao serviço, 
mas o serviço que se desloca até a população. Num território 
com UBS fixa e população dispersa, a área de abrangência é 
muito ampla, comprometendo acesso. Na UBSF móvel, é pos-
sível posicioná-la onde o território é usado, ou seja, perto da 
população adstrita. Não há estudo avaliativo, mas é possível 
apontar resultados. Com a melhoria na acessibilidade e qua-
lidade dos serviços, a cobertura aumentou em 10%. O custo 
para manutenção da UBSF é estimado em R$ 90.000/mês (65% 
para custo com pessoal, 23% para combustível). O investimen-
to para construção da UBSF equivale a construção de 4 UBS 
tradicionais. No entanto, devido a dispersão da população, o 
custo de funcionamento das 4 UBS seria mais elevado, sem 
que isso aumentasse a cobertura. Conclusões/Considerações 
Finais A Região Norte oferece excelente oportunidade de ino-
vação para consolidação do acesso universal do SUS. Nesse 
processo é fundamental considerar o uso do território no 
planejamento e organização dos serviços de saúde, abrindo 
espaço para que as políticas públicas dialoguem com os ter-
ritórios onde são implementadas. A dinâmica nos processos 
de trabalho de uma EESF suscitou muitas reflexões tanto so-
bre gestão do cuidado quanto sobre o conceito de território 
abordado nas normativas operacionais do SUS e o território 
usado pelas pessoas. É preciso considerar que nesse território 
liquido as populações ribeirinhas organizam seus modos de 
vida a partir dos elementos ambientais (SCHWEICKARDT et al, 
2016). Além de promover equidade, esse vem mostrado ser 
um modelo mais apropriado em territórios como os de várzea 
amazônicas. Protagonismo da gestão municipal e flexibilida-
de da gestão federal foram elementos essenciais para suces-
so dessa inovação. Referências LADEIRA, F. Financiamento: as 
necessidades da atenção básica. Revista Brasileira Saúde da 
Família, v. 14, n.35-36, 2013. LIMA, R.T.S; et al. Saúde sobre as 
águas: o caso da Unidade Básica de Saúde Fluvial. In: CECCIM, 
R.B; et al. (orgs). Intensidade na atenção básica: prospecção 
de experiências ‘informes’ e pesquisa-formação. Porto Ale-
gre: Rede Unida, 2016. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política Na-
cional da Atenção Básica. Brasília: 2012. SCHWEICKARDT, J.C; 
et al. Território na atenção básica: Abordagem da Amazônia 
equidistante. In: CECCIM, R.B; et al. (orgs). In-formes da Aten-
ção Básica: aprendizados de intensidade por círculos em rede. 
Porto Alegre: Rede Unida, 2016.
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13627 ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO CONTROLE DA 
HANSENÍASE

Introdução A hanseníase é uma doença tropical, negligencia-
da, capaz de causar sequelas que implicam em diminuição da 
qualidade de vida e aumento das necessidades de saúde. No 
município de Picos-PI, até 2012, o serviço de hanseníase era 
centralizado no Posto de Assistência Médica (PAM) e todos 
os casos da macrorregião eram diagnosticados, notificados 
e acompanhados por esse serviço, o que resultava em dados 
superestimados, dificultando o acompanhamento qualifica-
do dos indicadores operacionais e epidemiológicos. Em 2013, 
houve a descentralização do serviço e esses casos foram en-
caminhados para os seus municípios de residência para notifi-
cação. Além disso, no município, ocorreram capacitações e as 
equipes de saúde da família passaram a ser responsáveis pelo 
atendimento do paciente em tratamento regular (ARAÚJO et 
al.,2016). Objetivos Analisar a atuação dos enfermeiros nas 
Ações de Controle da Hanseníase na Atenção Primária à Saú-
de no município de Picos-PI, após a descentralização do servi-
ço. Metodologia Estudo descritivo, transversal, realizado de 
agosto de 2015 a janeiro de 2016 com a participação dos enfer-
meiros da Estratégia de Saúde da Família da zona urbana de 
Picos/PI. Inicialmente, os pesquisadores estabeleceram con-
tato por telefone com os enfermeiros e realizaram agenda-
mento do encontro na unidade de saúde onde eram inseridos. 
Quando não era possível contato telefônico, os pesquisado-
res se dirigiam às unidades para fazer a coleta ou agendamen-
to, a depender da disponibilidade do profissional. Entretanto, 
alguns alegaram indisponibilidade totalizando 20 participan-
tes de um universo de 25. Utilizou-se formulário composto 
por perguntas fechadas, referente às práticas para controle 
da hanseníase. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da UFPI sob parecer nº 1.115.818. Foram respei-
tados os princípios éticos de pesquisa e para evitar o risco de 
constrangimento dos profissionais, a coleta ocorreu em local 
reservado. Resultados e Discussão A maioria dos profissionais 
afirmou que realiza o protocolo de investigação para menores 
de 15 anos (20), implementa ações educativas (17), encaminha 
contatos para aplicação da BCG (16), realiza suspeição diag-
nóstica de casos, acompanhamento, preenchimento de ficha 
de SINAN e busca ativa de contatos (15). Entre as ações me-
nos realizadas estão: exames de contatos (13), assistência nos 
episódios reacionais (08) e implantação de grupos de autocui-
dado (03). Observou-se, portanto, que os profissionais reali-
zavam assistência às pessoas atingidas pela hanseníase e aos 
seus familiares, entretanto ainda era necessário melhorar em 
alguns aspectos. O enfermeiro, junto à equipe, possui papel 
importante nas ações de prevenção do adoecimento, busca 
e diagnóstico dos casos, acompanhamento do tratamento, 
prevenção das incapacidades físicas, gerência das atividades 
de controle, sistema de registros, vigilância epidemiológica, 
bem como em pesquisas sobre o tema (GOMES et al., 2015). 
O profissional deve, portanto, assistir desde o momento do 
diagnóstico até o acompanhamento pós-alta, de forma indi-
vidual e sistematizada (RODRIGUES et al.,2015). Conclusões/
Considerações Finais Percebe-se que no município a atenção 
de enfermagem está voltada para o atendimento de manei-
ra descentralizada, mas não totalmente integralizada, pois a 

imersão nos cenários da rede de saúde dos municípios de Cai-
có, Currais Novos e Santa Cruz no RN, obedecendo a lógica 
multicampi do curso. Segue uma organização sequencial com 
diferentes objetivos de aprendizado e em grau crescente de 
complexidade. Requer articulação prévia junto a gestores e 
trabalhadores da saúde para homogeneizar as oportunidades 
de acesso pedagógico aos serviços de saúde. Tomada como 
um internato longitudinal, a VIC é uma forma de integração 
ensino-serviço-comunidade focada na produção humanísti-
ca do cuidado. Resultados e Discussão Mesmo com o pouco 
tempo de implantação do curso de medicina em Caicó e de 
aplicação da VIC, já é possível constatar uma série de aspec-
tos positivos advindos das ações sobre a rede de saúde e 
incorporados pelos estudantes: i) efetivação de espaços de 
prática/aprendizado em serviço que lidam com problemas 
não-selecionados e incertezas do cotidiano profissional; ii) de-
senvolvimento do vínculo estudante de medicina-paciente ao 
possibilitar o acompanhamento longitudinal do processo saú-
de-doença-cuidado; iii) legitimação de uma formação profis-
sional mais humana, comprometida com as necessidades em 
saúde locais; iv) fortalecimento dos princípios do trabalho em 
equipe e da intersetorialidade no SUS. Conclusões/Considera-
ções Finais Configurando uma estratégia de aprendizado, a 
VIC coaduna-se aos preceitos orientadores de uma formação 
profissional humanista favorecendo a efetivação do cuidado 
em saúde. Sendo assim, o estudante, imbuído de autonomia 
e responsabilidade social, adquire papel ativo na construção 
de sua “bagagem” de saberes e habilidades no e para o SUS.

Éverson de Brito Damasceno; Ana Luiza de Oliveira e Oliveira;

13513 ASSISTÊNCIA À TUBERCULOSE 
MULTIRRESISTENTE NO CONTEXTO DAS REDES DE 
ATENÇÃO À SAÚDE

Introdução Tuberculose multirresistente (TBMR) é uma con-
dição de saúde grave, de custos elevados, uso de drogas 
potencialmente tóxicas e prognósticos desfavoráveis. Sua 
assistência envolve diferentes pontos de atenção: Centro de 
Referência (CR) e Atenção Primária à Saúde (APS). Assim, há 
necessidade de organização resolutiva do Sistema de Saú-
de, de forma articulada, coordenada e visando uma atenção 
integral. Objetivos Descrever e discutir a organização da as-
sistência à TBMR no contexto da Rede de Atenção à Saúde 
(RAS), trazida por Mendes (2011). Metodologia Trata-se de um 
estudo descritivo, exploratório. A coleta de dados foi realiza-
da entre junho e novembro de 2015, por meio de observação 
não participante. Foram feitas visitas técnicas aos Centros de 
Referência de cinco estados brasileiros (quatro regiões), com 
duração aproximada de três dias. Os aspectos observados fo-
ram organização, fluxo de doentes, estrutura física, recursos 
humanos e sistemas laboratorial e de informação e registros, 
guiados por um roteiro construído pelos pesquisadores. Uti-
lizou-se os fundamentos e elementos constitutivos da RAS 
para analisar os dados. Resultados e Discussão Os resultados 
apontam concentração de recursos físicos e humanos nos 
CR, com atendimento qualificado da elevada demanda. Ob-
servou-se dificuldades para acesso dos usuários, enfrentadas 
pelas equipes com mecanismos que o facilitam geográfica e 
financeiramente. Não foi percebida a integração vertical/ho-

rizontal de serviços. O processo de substituição (reordenação 
do processo de trabalho, quanto às competências clínicas) 
ocorreu de uma maneira prejudicial à qualidade (1 CR). Quan-
to à estrutura operacional, foi percebido um grande distancia-
mento entre os diferentes níveis de atenção, com prejuízos na 
realização da assistência de uma maneira contínua e concreti-
zação de uma rede de atenção à TBMR. Conclusões/Conside-
rações Finais Foi possível presenciar avanços na organização 
da assistência à TBMR nos centros estudados. Contudo, há 
indícios de que a comunicação entre os diferentes pontos de 
atenção envolvidos não ocorre de maneira efetiva, compro-
metendo avanços na concretização do cuidado em rede e no 
controle da doença.

Jaqueline Garcia de Almeida Ballestero; Amélia Nunes Sicsú; 
Noriza Veiga; Simone Teresinha Protti-Zanatta; Luciana de 
Oliveira Sousa; Mônica Cristina Ribeiro Alexandre D‘Auria de 
Lima; Tatiana Ferraz de Araújo Alecrim; Pedro Fredemir Palha;

13543 TERRITÓRIO E GESTÃO DO CUIDADO EM UMA 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL

Introdução O trabalho apresenta uma inovação resultado do 
diálogo entre gestão municipal e Ministério da Saúde no de-
senho de um modelo inovador de assistência que responde 
à realidade do território de várzea na Amazônia. A proposta 
feita pela Secretaria de Borba (AM) serviu para nortear a re-
visão da PNAB quanto a novos modelos de equipe e de cuida-
do às populações ribeirinhas. Trata-se das Equipes de Saúde 
da Família Fluvial (EESF) que atuam nas Unidades Básicas de 
Saúde Fluviais (UBSF). A UBSF pioneira foi “Igaraçu”, expe-
riência que serviu de referência para as seguintes. Borba, no 
Rio Madeira (importante afluente do Rio Amazonas), dista 
215Km de Manaus por via fluvial e 50 min via aérea. Devido 
as características das vias de acesso, na Amazônia medir dis-
tâncias em tempo é mais apropriado do que em quilômetros. 
Por conta da sazonalidade das águas fluviais, o espaço-tempo 
amazônico varia, é menor à época de enchente que na vazan-
te. Nessas regiões, o rio é elemento fundamental na organi-
zação da vida das comunidades às suas margens. Rio é fixo 
e é fluxo. Tais características aliadas a dispersão das pessoas 
foram elementos centrais na proposição de um novo modelo 
para atenção básica. Objetivos A iniciativa teve como objetivo 
principal ampliar acesso à Atenção Básica às comunidades do 
Rio Madeira e afluentes, garantindo: 1) continuidade e regula-
ridade na assistência; 2) ampliação da oferta de serviços com 
equipe multidisciplinar; 3) melhoria das condições laborais 
para a equipe; 4) vigilância e promoção da saúde; 5) acompa-
nhamento de toda a família; 6) melhoria no processo de se-
guimento para média complexidade. Metodologia Diferente 
de ações campanhistas com mutirões de atendimento e do 
uso de barcos comuns que apenas transportam profissionais 
e pacientes, a UBSF, embora com equipamentos de menor 
densidade tecnológica, atende a população de maneira mais 
contínua com ações de promoção da saúde. A inovação des-
te modelo está na adequação de estrutura que se movimenta 
com fluxo do rio, prestando plenos serviços de atenção básica 
e ainda onde a equipe possa pernoitar, otimizando recursos 
(tempo, estrutura, pessoal). O projeto de embarcação apre-
sentado ao Ministério da Saúde foi de uma estrutura com 



AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde104 105Seção I - CoMUNICAçÕeS CooRDeNADAS

Valeska Cahú Fonseca da Nóbrega; Rosana Lúcia Alves de 
Vilar; Ana Tânia Lopes Sampaio; Suzana Carneiro de Azevedo; 
Ricardo Henrique Viera de Melo; Janete Lima de Castro;

13750 A PESQUISA RAC MG E INTERFERÊNCIAS NO 
TERRITÓRIO

Introdução A Pesquisa Rede Nacional de Avaliação Comparti-
lhada (RAC) surgiu da necessidade de avaliação da implanta-
ção das políticas de Redes Temáticas em Saúde tendo como 
principal objeto a produção do cuidado nos serviços de saúde 
(Merhy, 2013). A aposta era que, ao se levar em consideração 
os saberes, experiências e desejos de todos os atores do pro-
cesso de produção de cuidado em saúde, seria possível perce-
ber a produção de riqueza a partir das diferenças valorizadas 
pelo perspectivismo (Viveiros de Castro, 2008).Indagávamos 
sobre a produção de pesquisadores locais, produtores de dife-
rentes cenários do mundo do cuidado e ansiávamos por uma 
completa mistura e in-mundização dos pesquisadores com o 
contexto e realidade dos trabalhadores, gestores e usuários 
da rede de serviços, conforme propõe Abrahão et al (2014). 
Objetivos Analisar as interferências que a pesquisa RAC pro-
duziu no território de Belo Horizonte. Metodologia A fonte 
primordial da pesquisa é o usuário, com sua história de vida 
contada de diversas formas que compõe o denominado usuá-
rio-guia, ferramenta metodológica que incorpora os encontros 
que atravessam as relações vivenciadas por este sujeito (EPS 
Em Movimento,2014). Este usuário é chamado de guia porque 
vai mostrando como as redes vão sendo (ou não) tecidas no 
cotidiano dos serviços e, nesta caminhada, seja na utilização 
dos serviços ou na construção de redes existenciais, vai se con-
figurando em um produtor de redes vivas. Neste processo, os 
pesquisadores vão se misturando à dinâmica de trabalho no 
SUS e à vida dos usuários. Em Minas Gerais, os encontros (com-
preendidos como a lógica metodológica da pesquisa) levaram 
a usuários-guia escolhidos pelos trabalhadores e gestores por 
mobilizarem vários equipamentos. Utilizamos múltiplas fontes 
para essa produção: narrativas de gestores, trabalhadores, 
usuários, familiares, dentre outros atores que também movi-
mentam a vida desses usuários. Resultados e Discussão Vimos 
o sofrimento dos trabalhadores ao lidar com usuários “com-
plexos”:portadores de sofrimento mental, usuários álcool/dro-
gas ou nômades/errantes. Nos encontros ampliamos o olhar 
sobre estes usuários. Os casos tornavam-se sujeitos, partícipes 
da construção de um cuidado integral que vai além do cardápio 
ofertado e produz outras redes existenciais. Quando as equi-
pes enxergavam os usuários além dos muros das unidades e se 
abriam para novos modos de produção havia melhores resul-
tados nos projetos terapêuticos. Por outro lado, vivenciamos 
equipes capturadas pelas redes com cerceamento de ofertas 
e exclusão. Estas apresentavam-se amarradas a protocolos bu-
rocráticos, normatizando suas vidas. Deparamos com descon-
tinuidade do cuidado de moradores de áreas de “baixo risco” 
e questionamos a noção de território utilizada, onde os “sem” 
risco e os moradores de rua não tem lugar. Vimos fragilidades 
no acesso às urgências e na falta de apoio matricial. Mas, na 
delicadeza das interseções das redes, nosso olhar ampliado foi 
revelando redes vivas. Imersos nas manifestações produtivas 
dos usuários, os trabalhadores sentiram-se autorizados a cui-

dar sob a perspectiva do sujeito não mais do serviço. Conclu-
sões/Considerações Finais Nesses territórios de produção do 
cuidado vivo em ato, tendo as redes de atenção como dispo-
sitivo, a pesquisa atuou como espaço potencializador da cons-
trução de coletivos que permitiram pensar o cuidado do outro 
e a defesa da vida, numa implicação que considera os diferen-
tes saberes e pontos de vista tanto de usuários quanto dos tra-
balhadores. Atestamos as multiplicidades de existências que 
há em todos nós, nas potências e impotências manifestadas 
nas diversas situações vivenciadas. Encontramos dificuldades 
e limites, mas também equipes de saúde altamente criativas e 
inventivas na busca de novos arranjos e alternativas. Multidões 
de usuários que procuram os serviços e invadem o cotidiano 
dos trabalhadores parecem se repetir todos os dias. Entretan-
to, produzir a diferença nos encontros com essas pessoas po-
tencializa os processos de educação permanente. Essa é uma 
potência na qual se deve apostar. Referências Abrahão AL et 
al. O pesquisador IN-MUNDO e o processo de produção de ou-
tras formas de investigação em saúde. In: Gomes MPC & Merhy 
EE (Orgs.) Pesquisadores In-Mundo – Um estudo da produção 
do acesso e barreira em Saúde Mental. Porto Alegre: Editora 
Rede Unida, 2014, p. 155 - 170. EPS EM MOVIMENTO - Usuário 
Guia, 2014. Acesso em: 15jun.2015.Disponível em: http://eps.
otics.org/material/entrada-experimentacoes/arquivos-em-pdf/
usuario-guia> Guattari F, Rolnik S. Micropolítica: cartografias 
do desejo. São Paulo:Vozes,1986. Merhy EE. Relatório Técnico 
do Projeto de Pesquisa: A produção do cuidado em diferentes 
modalidades de Redes de Saúde, do Sistema Único de Saúde. 
Avalia quem pede, quem faz e quem usa. Brasília, 2013. Vivei-
ros de Castro E. Coleção Encontros. Rio de Janeiro: Azougue 
Editora, 2008.
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13756 NAS TRILHAS DA USUÁRIA-GUIA GIL

Introdução Este texto é resultado da pesquisa “Rede de Ava-
liação Compartilhada - RAC”, incluindo também a cidade de 
Belo Horizonte/MG, que buscava avaliar a produção do cuida-
do em saúde à luz das “Redes Temáticas” implantadas no Sis-
tema Único de Saúde – SUS. Nesta proposta, os pesquisadores 
se colocaram no exercício de ir além da produção de sujeitos 
pesquisados, apostando na produção de pesquisadores locais 
e na completa mistura dos pesquisadores com o contexto e 
realidade dos trabalhadores, gestores e usuários dos serviços 
(Abrahão et al, 2014). Em Minas Gerais, os encontros que se 
sucederam ao longo da pesquisa nos levaram a usuários muito 
especiais e, ao mesmo tempo, muito comuns em nossas redes 
de serviços: Marias, Josés, Gils, como tantos outros, totalizan-
do 7 usuários-guia acompanhados em dois distritos sanitários 
de Belo Horizonte. Apresentamos algumas das interferências 
obtidas a partir do acompanhamento de uma usuária do SUS 
e do processo de construção do “usuário-guia”, como per-
curso produtor de saber a respeito dos modos de produzir 
cuidado, operantes tanto nas redes de saúde envolvidas no 
tratamento em questão, quanto nas redes de vida tecidas 
pela própria usuária. Objetivos Avaliar a produção do cuidado 
em diversas áreas do Sistema Único de Saúde, envolvendo os 
gestores, trabalhadores e usuários, através de uma Rede de 

atenção é mais focada no diagnóstico e tratamento. Existem 
lacunas relacionadas à prevenção de novos casos, bem como 
à prevenção de sequelas, em decorrência de falhas no empo-
deramento para a promoção do autocuidado e na assistência 
às pessoas em estados reacionais. Eventos reacionais ocor-
rem, principalmente, no pós-alta resultando, possivelmente, 
em limitações físicas, deformidades e incapacidades, as quais 
reforçam os estigmas e tabus ainda hoje existentes. Referên-
cias GOMES, S. V. et al. Aspectos Patológicos e o Papel da En-
fermagem no Acompanhamento do Paciente com Hansenía-
se. Revista Científica da Escola da Saúde, v. 4, n. 3, p, 103-111, 
2015. RODRIGUES, F. F. et al. Conhecimento e prática dos en-
fermeiros sobre hanseníase: ações de controle da eliminação. 
Revista Brasileira de Enfermagem, v. 68, n. 2, p. 297-304, 2015. 
ARAÚJO, T.M.E. et al. Boletim de vigilância em saúde do muni-
cípio de Picos: Hanseníase 2014. EDUFPI, 2016.

Suyanne Freire de Macêdo; Isabel Cristina Reis; Danelle da Silva 
Nascimento; João Caio Silva Castro Ferreira; Francisco José de 
Araújo Filho; Telma Maria Evangelista de Araújo;

13716 REDES DE APOIO NA GESTÃO DO CUIDADO A 
MULHERES EM FASE DE ALEITAMENTO MATERNO

Introdução O aleitamento materno é uma prática que contri-
bui para a redução da morbidade e mortalidade infantil, tra-
zendo diversos benefícios físicos e mentais para criança. Seu 
incentivo, constitui-se como uma das prioridades das políticas 
de saúde da mulher e da criança no Brasil e o Ministério da 
Saúde vem desenvolvendo ações, ao longo do tempo, para 
promover, proteger e apoiar tal prática. Mesmo com todos 
os incentivos e campanhas, os números em relação ao desma-
me precoce ainda são altos, o que acarreta sérios problemas 
para a saúde da criança, contribuindo para taxas elevadas de 
mortalidade no primeiro ano de vida. Sabe-se que são vários 
os determinantes que influenciam o sucesso do aleitamento 
materno, entre eles, a gestão do cuidado no qual as redes so-
ciais de apoio têm grande importância. Nesse sentido é válido 
reconhecer as redes sociais de apoio dessas mulheres no pe-
ríodo gravídico-puerperal, destacando a rede familiar e comu-
nitária, visando desenvolver ações na gestão do cuidado para 
fortalecer o aleitamento materno durante os seis primeiros 
meses de vida. Objetivos Identificar as redes sociais de apoio 
de mulheres no ciclo gravídico puerperal em uma Unidade da 
Estratégia Saúde da Família; Desenvolver ações educativas 
na gestão do cuidado em redes de apoio visando estimulo ao 
aleitamento materno; Analisar a importância das redes sociais 
de apoio na gestão do cuidado para o estimulo e manuten-
ção do aleitamento materno. Metodologia Trata-se de uma 
pesquisa-ação com abordagem qualitativa, desenvolvida no 
município de Parnamirim- RN. Os participantes foram mães de 
crianças no primeiro mês de vida em fase de amamentação e 
sujeitos que integravam as suas redes sociais. A pesquisa foi 
desenvolvida em quatro fases: exploratória, planejamento, 
ação propriamente dita e avaliação. A fase exploratória foi 
direcionada a seleção dos participantes e mapeamento das 
redes sociais de apoio com utilização do ecomapa. A fase de 
planejamento foi destinada a elaboração de ações educativas 
tendo base às necessidades identificadas. A fase da ação se 
referiu aos encontros educativos, visitas domiciliares e utiliza-

ção de tecnologias que potencializaram a circulação de infor-
mações em rede. E a fase final buscou avaliar os efeitos das 
ações desenvolvidas. Os dados foram coletados através de 
entrevistas semiestruturadas, diário de campo e grupo focal. 
Para análise dos dados foi utilizada a técnica de análise de con-
teúdo. Resultados e Discussão Os resultados revelaram que a 
família nuclear possui uma relação muito forte com as nutrizes 
destacando o parceiro (pai) e a mãe (avó) como integrantes 
mais influentes na rede social das mesmas. As ações educati-
vas realizadas se constituíram de três tipos de atividades que 
se complementaram: as visitas domiciliares, as rodas de con-
versas e a interação de um grupo virtual com a utilização do 
aplicativo WhatsApp que foram motivadoras do fortalecimen-
to da rede, contribuindo para incentivar a continuidade do 
aleitamento materno. Com relação à representação da família 
como um suporte social muito atuante neste estudo, Prates 
et al. (2015) destacam que as puérperas tendem a procurar, 
primeiramente, como rede de apoio para resolver questões 
os familiares que já amamentaram. A análise das vozes dos su-
jeitos participantes afirmam a importância da Rede de Apoio 
para a prática do aleitamento materno, envolvendo relações 
de trocas e pessoalidade. Neste sentido, à dádiva se fez pre-
sente nas interações e circuitos de trocas, fundamentando a 
solidariedade e o vínculo enquanto elementos essenciais para 
que a reciprocidade pudesse ocorrer e produzir a responsa-
bilização partilhada. (MELO, 2014). Conclusões/Considerações 
Finais A pesquisa evidenciou a importância da Rede Social de 
Apoio as mulheres na fase de aleitamento materno impetran-
do ações de educação na gestão do cuidado permeadas pela 
dádiva, destacando a rede virtual como uma ferramenta de 
peso para o apoio e manutenção ao aleitamento materno.
Todas as mães envolvidas na pesquisa ação conseguiram a 
amamentação exclusiva da criança nos seis primeiros meses. 
Foi constatada no desenvolvimento da pesquisa a valorização 
dos contextos nos quais as nutrizes estavam inseridas, de ma-
neira que os saberes foram valorizados e partilhados de forma 
segura, evitando gerar dúvidas e incertezas na prática do alei-
tamento materno. Como contribuição diferenciada destaca-
mos a aplicação de uma ferramenta como canal de comunica-
ção de fácil acesso, o WHATSAPP, que possibilitou uma maior 
integração profissional/usuário, permitindo a gestão do cui-
dado de saúde de forma mais humana, fortalecendo vínculos 
e ampliando o acesso as informações e ao serviço de saúde. 
Referências BARDIN, Lawrence. Análise de conteúdo. 70. Ed. 
São Paulo: 2011. MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a Dádiva: forma 
e razão da troca nas sociedades arcaicas. In: Mauss, Marcel.
Sociologia e antropologia.São Paulo:Cosac Naify, Segunda 
parte. p. 183-314; 2003 MELO,Ricardo Henrique Vieira de. Aná-
lise de redes do cotidiano a partir do encontro entre usuários 
e profissionais da estratégia saúde da família. 2014.143f. Dis-
sertação (mestrado),UniversidadeFederaldoRioGrandedo-
Norte,Natal.Disponívelem<https://repositorio.ufrn.br/jspui/
bitstream/123456789/17853/1/RicardoHVM_DISSERT.pdf>.
Acesso em: 26 mai. 2016. PRATES, Lisie Alende; SCHMALFUSS, 
Joice Moreira; LIPINSKI, Jussara Mendes. Rede de apoio social 
de puérperas na prática da amamentação. Esc. Anna Nery, Rio 
de Janeiro, v.19, n.2, p.310-315, jun. 2015.Disponívelem:<http://
dx.doi.org/10.5935/1414-8145.20150042>. Acesso em: 25 abr. 
2016.
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13973 QUALIFICANDO O ACESSO E O CUIDADO EM 
SAÚDE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA ATENÇÃO 
BÁSICA

Introdução Com a Política Nacional de Atenção Básica (2011) 
são possíveis muitos avanços nos cuidados em saúde para as 
pessoas com deficiência. No entanto, apesar da sua confluên-
cia com a Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência (2012) 
que ressalta a importância da integralidade do cuidado em 
saúde, considerando o valor em igual importância de todas as 
esferas de cuidado, na prática pouco se avançou do modelo 
hegemônico apoiado exclusivamente em ações de reabilita-
ção. Trazer para a atenção básica a responsabilidade do cui-
dado de pessoas com deficiência é um desafio. Convoca-nos 
a pensar sobre prevenção e promoção de saúde não apenas 
como medidas que visam conter comorbidades, ou como lu-
gar de passagem para o serviço especializado, mas sim, na 
perspectiva de garantir o exercício de papéis ocupacionais aos 
sujeitos a despeito das incapacidades, favorecer a construção 
de redes de apoio, garantir acessibilidade arquitetônica, cul-
tural, atitudinal e a inclusão social. Objetivos O presente tra-
balho tem como objetivo apresentar as estratégias utilizadas 
para a aproximação do processo de trabalho dos profissio-
nais das Equipes de Saúde da Família (ESF) aos usuários com 
deficiência do território de abrangência da Clínica da Saúde 
da Família Dr. Ministro Adib Jatene localizada no Complexo 
da Maré, no Município do Rio de Janeiro e as ações utiliza-
das para a construção do conhecimento sobre deficiência e 
qualificação do cuidado em saúde. Metodologia Trata-se de 
um estudo descritivo exploratório com abordagem qualitati-
va de título Terapia Ocupacional na Atenção Básica, aprova-
do pelo Comitê de Ética em Pesquisa, por meio do Protocolo 
nº 57869916.7.0000.5257 realizado durante o ano de 2016. 
Foram emitidos relatórios do prontuário eletrônico sobre o 
quantitativo dos usuários com deficiência (física, auditiva e 
visual) cadastrados nas nove equipes da Clínica da Família. 
Não foi possível o relatório sobre deficiência intelectual, por 
impossibilidade do programa. Elegeu-se a equipe com maior 
número de casos identificados de pessoas com deficiência 
para o acompanhamento do processo de trabalho participan-
do nas reuniões semanais, grupos educativos de prevenção 
e promoção de saúde, das visitas domiciliares com posterior 
discussão do caso e construção do projeto terapêutico singu-
lar em parceria com a equipe do Núcleo de Apoio a Saúde da 
Família (eNASF). Resultados e Discussão Como resultado per-
cebe-se que a Atenção Básica se expande quantitativamente, 
mas permanece com barreiras de acesso e de conhecimento 
sobre estratégias de cuidado às pessoas com deficiência, re-
produzindo em suas ações o modelo assistencial hegemônico: 
o reabilitacional, adotando como prática frequente e única o 
encaminhamento para serviços especializados. Neste proces-
so foi possível esclarecer as potencialidades e dificuldades 
entre as diferentes deficiências, auxiliar no preenchimento do 
prontuário eletrônico, pensar formas de cuidado em saúde na 
esfera da atenção básica, qualificando assim o cuidado e o re-
gistro das informações As atividades das ESF na tentativa de 
acompanhar “cuidadosamente” sujeitos com incapacidades 
reproduzem atitudes tutelares, podando os caminhos de par-
ticipação social e autonomia dos sujeitos com incapacidade. A 

ação dos gestores no planejamento de PE e Linhas de Cuidado 
não dedicando o tratamento adequado aos temas referentes 
à essa clientela, corroboram para invisibilidade desse grupo 
populacional e para um cuidado precarizado. Conclusões/Con-
siderações Finais O tema da deficiência é de grande comple-
xidade, o que demanda o trabalho de toda a equipe. A falta 
de medidas de controle, avaliação e incentivos para eNASF 
acarretam processos de trabalho sobrecarregados e fragmen-
tados, contribuindo de forma pouco consistente para novas 
formas de pensar e fazer saúde. Percebe-se algum conheci-
mento do tema da deficiência por parte dos Agentes Comu-
nitários de Saúde (ACS), mas o acompanhamento dos casos 
identificados se dá com descontinuidade e pouca apropriação 
dos recursos do território, da comunidade com as possíveis 
redes de apoio. A multiplicidade de atores com a atribuição 
do cuidado às pessoas com deficiência no território (Secre-
taria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal da Pessoa 
com Deficiência), resulta efetivamente na falta de responsa-
bilização pelos sujeitos. Descumprindo assim com o princípio 
básico de integralidade garantido pelo SUS, que pressupõe 
a co-responsabilidade nas diferentes esferas de cuidado. Re-
ferências BRASIL, MS. PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTU-
BRO DE 2011. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 
revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção 
básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Progra-
ma de Agentes Comunitários de Saúde (PACS),2011. BRASIL, 
MS. PORTARIA Nº 793, DE 24 DE ABRIL DE 2012. Institui a Rede 
de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema 
Único de Saúde.2012 GIOVANELLA, L. MENDONÇA, M.H.M 
Atenção Primária à Saúde In: Giovanella, Lígia; Escorel, Sarah; 
Lobato, Lenaura de Vasconcelos Costa; Noronha, José Carva-
lho de; Carvalho, Antonio Ivo de. Políticas e sistema de saúde 
no Brasil. Rio de Janeiro, Fiocruz, 2008. p.547-573 ROCHA,E.
F;PAIVA,L.F.A;OLIVEIRA,R.H.Terapia Ocupacional na Atenção 
Primária à Saúde:atribuições, ações e tecnologias, Cad. ter.
ocup.UFSCar, São Carlos,v.20,n.3, p.351-361, 2012. WORLD RE-
PORT ON DISABILITY- World Health Organization; The World 
Bank. 2011

Vânia Mefano; Amanda Oliveira;

14039 A IMPLANTAÇÃO DE UM SERVIÇO DE 
REFERÊNCIA EM DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS NO 
MUNICÍPIO DE VITÓRIA: UM EXPERIÊNCIA NA GESTÃO 
DO CUIDADO

Introdução A Constituição Federal reconhece e garante a con-
tracepção como direito do(da) cidadão(ã), e afirma o direito 
de livre escolha reprodutiva como um direito de mulheres e 
de homens e/ou casal. A ampliação do acesso à informação e 
aos métodos contraceptivos disponíveis é uma das ações im-
prescindíveis para que se possa auxiliar e garantir o exercício 
dos direitos sexuais e reprodutivos. Objetivos Implementar 
no município de Vitória, as diretrizes e fluxos do planejamen-
to familiar e implantar um Serviço de Referência em Direitos 
Sexuais e Reprodutivos no Centro Municipal de Especialida-
des de São Pedro no Município de Vitória. Metodologia Foi 
formado grupo de trabalho para elaboração das diretrizes 
e fluxos do planejamento familiar, baseados nos protoco-
los existentes e nas experiências de outros municípios, para 

Pesquisa Compartilhada – RAC, Universidade-SUS, com foco 
nas Redes Temáticas de Atenção à Saúde. Em especial, bus-
cando identificar as experiências que indiquem inovações no 
modo de produção do cuidado seja na atenção básica ou nas 
redes Cegonha, Doenças Crônicas, Atenção Psicossocial, Ur-
gência, Viver sem Limites e Atenção Domiciliar. Metodologia 
As fontes foram os prontuários e relatórios existentes; narra-
tivas dos profissionais e dos usuários ou contatos; caderno de 
campo, etc.O mais importante é que o usuário se constituiu 
no centro do processamento da pesquisa com sua história de 
vida contada de diversas formas e por vários atores, inclusive 
ele próprio (narrativa de si).A essa multiplicidade de narrati-
vas que incorporou todos os encontros que atravessam a re-
lação com o usuário: com profissionais, família, serviços, ami-
gos, bairro, etc, denominamos usuário-guia. Isso porque vai 
mostrando neste percurso como as redes vão sendo tecidas. 
Primeiro, os pesquisadores compartilharam o projeto com os 
dirigentes da secretaria de saúde e depois em contato com 
trabalhadores dos distritos e unidades de saúde, disparou-se 
a busca pela construção dos usuários-guia a partir de casos 
que revelessam as potências, dificuldades e desafios enfren-
tados nos cenários de práticas. Um desses usuários será, aqui, 
chamada de Gil. Resultados e Discussão Em 2007, portadora 
de sofrimento mental, de 32 anos de um Cersam de BH, torna-
se agressiva dentro de ônibus e é decretada sua internação 
em Hospital Psiquiátrico. Mas Gil não é encontrada e “perde a 
vaga”. As equipes que a acompanham sustentam a aposta no 
tratamento ambulatorial apesar dela ser difícil de lidar, pois 
constrói seus laços na rua e não consegue ser acompanhada.
Aparece nos serviços só nas crises. Na casa de Gil, descobre-se 
uma grade de ferro que prende a família enquanto Gil perma-
nece livre para sair: inversão curiosa dos tradicionais cenários 
dos loucos presos! O processo reflexivo da pesquisa permi-
tiu transposições para além das restrições do diagnóstico. 
A usuária-guia reposicionou o olhar das equipes pois estava 
invisível e escapava dos serviços. Houve tensão entre a ges-
tão e trabalhadores quanto ao peso do trabalho na atenção 
básica e a necessidade de minimizar o desgaste dos profissio-
nais visto que a equipe se sentia desamparada para atender 
casos “complexos” como este, sem o apoio e matriciamento 
suficientes. A pesquisa propiciou uma reflexão sobre a neces-
sidade de atentar para o tanto de “Gils” que existem e que, 
às vezes, passam despercebidas. Conclusões/Considerações 
Finais É de se considerar a potência de vida operante nesta 
usuária(Basaglia, 2001), que mesmo pautada por diagnóstico 
de uma incapacidade, desenvolve estratégias de visibilidade 
e de desaparecimento, de pedido de apoio e socorro, mas 
também de desligamento, de construção e desconstrução 
de laços, e de novo, de rupturas constantes.Evidenciou-se 
a necessidade de ampliar o olhar para a perspectiva de que 
construir redes vivas ultrapassa em muito os limites do setor 
saúde. E ainda mais que a construção de sujeitos mais autôno-
mos passa também por se apoiar a produção de vida existente 
nas tantas redes existenciais que estes sujeitos constroem em 
seus modos diferentes e singulares de andar a vida(Merhy et 
al, 2014).Essa perspectiva de olhar para o usuário e o tanto de 
redes que ele consegue articular, foi justamente por onde nos 
guiou Gil, saindo de dentro dos serviços de saúde, requerendo 

novos modos dos trabalhadores e dos serviços reinventarem 
sua forma de produção do cuidado e a si próprios. Referên-
cias Abrahão AL et al. O pesquisador In-Mundo e o processo 
de produção de outras formas de investigação em saúde. In: 
Gomes MPC, Merhy EE (Orgs.). Pesquisadores In-Mundo – Um 
estudo da produção do acesso e barreira em Saúde Mental. 
Porto Alegre: Editora Rede Unida, 2014, pp. 155 - 170. Basaglia 
F. A Instituição Negada – relato de um hospital psiquiátrico. 
São Paulo: Editora Graal, 2001. Merhy EE, Gomes, MPC, Silva E, 
Santos MFL, Cruz, KT, Franco, TB. Redes Vivas: multiplicidades 
girando as existências, sinais da rua. Implicações para a pro-
dução do cuidado e a produção do conhecimento em saúde. 
Revista Divulgação em Saúde para Debate. Rio de Janeiro, n. 
52, p. 153-164, Out 2014.

Alzira de Oliveira Jorge; Ricardo Luiz Narciso Moebus; Rosania 
Aparecida da Silva; Monica Garcia Pontes;

13790 ESPAÇOS DE ESCUTA CLÍNICA COMO 
ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE

Introdução Com base nos pressupostos da Psicodinâmica do 
Trabalho, é possível atuar em contextos em que há riscos psi-
cossociais de adoecimento, com intervenções em clínica do 
trabalho. Tal intervenção permite que se desenvolvam estraté-
gias de compartilhamento da inteligência prática, que se cons-
truam espaços de discussão, formem coletivos de trabalho e 
de reconhecimento, buscando reduzir esses riscos. Objetivos 
Realizar intervenção em ambiente de trabalho a partir de de-
manda específica – riscos psicossociais de adoecimento – con-
tribuindo para o desenvolvimento de espaços de discussão 
institucionais como estratégias de prevenção e promoção da 
saúde. Metodologia A intervenção foi realizada por meio de 
várias etapas, que consistiram em: a) realização de diagnóstico 
psicossocial; b) reunião inicial; c) entrevistas clínicas individuais 
com os gestores; d) oficinas de escuta clínica da equipe; e) re-
união final de encaminhamentos com a participação de todos. 
O diagnóstico psicossocial foi baseado na aplicação da ferra-
menta IRIS (Inventário de Riscos de Sofrimento Patogênico no 
Trabalho), e seus fatores: indignidade, utilidade e reconheci-
mento. Resultados e Discussão Os resultados obtidos foram: 
competição entre colegas, desânimo, descontentamento em 
relação à instituição, falta de confiança e solidariedade entre 
os colegas, dificuldade de se criar laços sociais, individualismo. 
Foi recomendado atenção para proteger-se do sofrimento 
patogênico, ressaltando-se o resgate do coletivo de trabalho 
como antídoto em relação a esses riscos. Foram esclarecidos 
ainda alguns conceitos como assédio moral, inteligência prá-
tica, patologia da indiferença e sociopatia. Durante as falas, 
foram trabalhadas as defesas da equipe (atitude paranoica, de 
isolamento, de fechamento em bolhas, por exemplo), a partir 
dos traumas que foram surgindo na equipe de trabalho. Con-
clusões/Considerações Finais Destacou-se a importância da 
criação de um protocolo de escuta clínica do trabalho, como 
dispositivo de prevenção e promoção da saúde, bem como 
sugeriu-se uma atuação gerencial pautada em um bom clima 
organizacional e na qualidade de vida no trabalho.

Ana Magnólia Mendes; Luciana Oliveira dos Santos; Inês 
Saldanha; Maíra Galletti; Maria Anita H. Diniz;
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ASSISTIDOS POR UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO FEDERAL 
NO TRIÂNGULO MINEIRO

Introdução A Unidade de Terapia Renal do Hospital de Clínicas 
da Universidade Federal do Triângulo Mineiro presta assistên-
cia a pacientes com insuficiência renal crônica da macrorre-
gião do Triângulo Sul, Triângulo Mineiro, com 27 municípios. O 
tratamento hemodialítico é prestado integralmente no hospi-
tal, porém, situações emergenciais são atendidas inicialmente 
nas Unidades de Pronto Atendimento. Seguindo este fluxo, 
pacientes relataram inseguranças por parte dos profissionais 
da rede primária em atendê-los. Dúvidas como balanço hí-
drico, manipulação da fístula arteriovenosa, cuidados com o 
membro da fístula e uso inadequado de medicação estavam 
presentes nos relatos. Tais demandas levaram a equipe mul-
tiprofissional a buscar meios de melhorar a segurança dos 
pacientes fora do hospital. Foi proposta a criação de um ins-
trumento de identificação do paciente renal crônico, de fácil 
manuseio e entendimento, de modo a prover as informações 
básicas sobre a condição de renal crônico em tratamento 
hemodialítico, enfocando-se os cuidados a serem evitados 
em caso de urgência/emergência, favorecendo a segurança 
do paciente e dos profissionais que os atenderem em situa-
ções clínicas emergenciais. Objetivos Apresentar e discutir 
o processo de criação das Carteiras de Identificação “Renal 
Crônico” como ação de promoção de segurança do paciente 
renal crônico assistido na Unidade de Terapia Renal do Hos-
pital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Minei-
ro, quando em atendimentos emergenciais na rede primária 
de atenção à saúde. Metodologia O processo de construção 
do instrumento, partindo da escuta dos pacientes, seguiu os 
passos: a) sensibilização da equipe multiprofissional quanto à 
necessidade da criação do instrumento; b) levantamento, jun-
to à equipe e baseado em evidências científicas, das principais 
recomendações quanto aos cuidados que devem ser evitados 
na assistência de urgência aos pacientes renais crônicos; c) 
construção e validação do modelo do instrumento (equipe e 
pacientes); d) entrega do instrumento e instrução a pacientes 
e familiares; e) implementação com apresentação formal à 
Secretaria Municipal de Saúde e, f) ampla divulgação na mídia 
local. Resultados e Discussão O instrumento proposto, após 
passar pela validação da equipe e dos pacientes, mostrou-se 
de fácil manuseio e entendimento para pacientes, familiares 
e profissionais de saúde, tanto quanto à forma (dimensões 
6cmx9cm) quanto pela seleção das informações. Estas se re-
ferem aos dados básicos do paciente (nome, endereço, idade, 
registro no hospital), quanto aos seus dados clínicos, como 
se é ou não diabético ou hipertenso, se possui alguma outra 
comorbidade e, de modo destacado, qual o tipo de acesso 
o paciente possui, se via cateter duplo lúmen ou por fístula 
arteriovenosa e, neste caso, em que membro está localiza-
da. No verso do instrumento, o profissional de saúde pode 
encontrar, de maneira enfática, quais procedimentos não 
devem ser realizados com este grupo de pacientes em casos 
de urgência/emergência, bem como os contatos da Unidade 
de Terapia Renal, onde pode obter informes mais detalhados 
do caso em tela. Os pacientes relatam o uso efetivo do ins-
trumento, tendo se apropriado da sua finalidade, bem como 
o retorno positivo dos profissionais quanto ao mesmo. Con-

clusões/Considerações Finais O processo de criação e implan-
tação da Carteira de Identificação Renal Crônico, recurso de 
baixa tecnologia e alto impacto, evidenciou a importância do 
trabalho integrado entre equipe e pacientes, a partir da va-
lorização da escuta e da horizontalização das relações entre 
os atores, promovendo assistência mais segura, humanizada 
e de responsabilidade compartilhada. O uso da Carteira de 
Identificação “Renal Crônico”, além de promover a segurança 
dos pacientes, também lhes permitiu se apropriarem mais do 
seu tratamento, podendo negociar com os provedores de cui-
dado a atenção a ser prestada no momento. Referências FER-
MI, M.R.V. Manual de diálise para enfermagem. 2ª. Ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara-Koogan; 2003. IKEDA, S; CANZIZNI, M.E.F 
Acesso vascular para hemodiálise. In: SCHOR, N.; AJZEN, H. 
Guias de medicina ambulatorial e hospitalar. UNIFESP/Escola 
Paulista de Medicina. 2ª.Ed. São Paulo: Manole; 2005; p. 257-
267. MORSCH, C; VICARI, A. Enfermagem na hemodiálise: In: 
BARROS, E; MANFRO, RC; THOMÉ, F.S.; GONÇALVES, L.F. Ne-
frologia: rotinas, diagnóstico e tratamento. 3ª. Ed, Porto Ale-
gre: Artmed; 2006; p. 527-544 PESSOA, Natália Ramos Costa e 
LINHARES, Francisca Márcia Pereira. Pacientes em hemodiáli-
se com fístula arteriovenosa: conhecimento, atitude e prática. 
Esc. Anna Nery[online]. 2015, vol.19, n.1 POLÍTICA NACIONAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PNAS/ 2004. Resolução 145/2004. 
Brasília: CNAS, 2004.

Paulo Estevão Pereira; Elisângela Aperecida Felipe;

14192 INTEGRALIDADE E CUIDADO EM SAÚDE AO 
CÂNCER DO COLO DO ÚTERO NO SUS: UMA ANÁLISE 
A PARTIR DE NARRATIVAS DE HISTÓRIA DE VIDA DE 
MULHERES IDOSAS

Introdução Dentre os princípios que fundamentam o SUS, a 
integralidade é o eixo estruturante para efetivação de uma 
rede que responda às necessidades de saúde da população. 
Sua aplicação condiciona a forma como o modelo de atenção 
em saúde implantado dará resposta a estas necessidades. O 
Brasil vivencia desde a década de 1940 um aumento no nú-
mero de pessoas idosas. Diante das condições em que se 
envelhece no país, há também um aumento no número das 
doenças crônico-degenerativas neste público, acarretando 
em grandes desafios para os gestores e à sociedade, em ter-
mos de organização para as respostas às necessidades desta 
população. Entre essas enfermidades, o câncer é uma das que 
mais acomete os idosos e, no que diz respeito à população 
feminina, o câncer do colo do útero (CCU) tem alcançado al-
tas taxas de incidência e mortalidade, apesar de seu alto grau 
de prevenção e cura. Recentes pesquisas vêm apontando 
para uma cobertura insuficiente do exame de Papanicolaou e 
concentrada em mulheres mais jovens, ao mesmo tempo em 
que os diagnósticos mais graves, tanto de citologias quanto 
de biópsias, prevalecem em mulheres com idade mais avan-
çada. Objetivos Geral: Avaliar a atenção integral às mulheres 
idosas no SUS acometidas pelo CCU, buscando compreender, 
a partir de suas narrativas, como se dá o cuidado em saúde. 
Específicos: • Compreender como se dá o cuidado em saúde 
• Identificar os elementos que caracterizem a integralidade 
como princípio no cuidado às mulheres idosas acometidas 
pelo CCU • Analisar as potencialidades e fragilidades na li-

estabelecer o acolhimento, o acesso a mulher e ao homem 
ao aconselhamento, a consulta clínica (ficha de avaliação da 
saúde da mulher e do homem), o acesso aos medicamentos 
e procedimentos. As diretrizes foram validadas por profis-
sionais e logo após implementadas por meio de oficinas. Si-
multaneamente, foi implantado o Serviço de Referência em 
Direitos Sexuais e Reprodutivos com a oferta da realização de 
vasectomia, inserção de DIU e o aconselhamento de pré-con-
cepção. Resultados e Discussão A implementação das dire-
trizes e fluxos do planejamento familiar organizou e ampliou 
o acesso das mulheres e dos homens aos serviços de saúde, 
ao possibilitar que eles participassem de grupos realizados 
nas unidades de saúde com orientação, aconselhamento, e a 
escolha dos métodos contraceptivos, bem como permitiu o 
encaminhamento qualificado da atenção básica para atenção 
especializada, por meio do Sistema de Regulação Municipal 
para procedimentos de média e alta complexidade. O Serviço 
de Referência, por sua vez, proporcionou melhor resolutivida-
de para escolha de métodos (inserção de DIU e vasectomia) 
de forma oportuna para mulheres e homens, integrando a 
rede de atenção municipal. Conclusões/Considerações Finais 
A reorganização do planejamento familiar e a implantação de 
um serviço de referência possibilitaram a reorganização das 
práticas nos serviços de saúde, desde a oferta dos métodos 
reversíveis, já ofertados na rede municipal, como dos méto-
dos irreversíveis, visando ampliar o acesso da mulher, homem 
e do casal a escolha de ter ou não ter filhos.

Marilene Gonçalves França; Fabiana Rocio Lacerda Fafa; Eliane 
Moreira da Costa;

14076 HISTÓRIA DA SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO 
BÁSICA NARRATIVAS DE UM PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 
EM CAMPINAS

Introdução A Atenção Básica dentro do Sistema Único de Saú-
de (SUS) tem como premissa manejar as necessidades do ter-
ritório. A grande prevalência de sofrimento psíquico constitui 
um desafio e faz-se necessário o suporte de profissionais da 
saúde mental. Em Campinas, a rede de saúde mental nasce 
junto com a Atenção Básica: em 1973, quando havia somente 
oito unidades de saúde, em três delas havia equipes de Saúde 
Mental composta por psicólogo, psiquiatra e assistente so-
cial. Apesar do histórico de pioneirismo de Campinas nas lu-
tas pelas políticas públicas em saúde, há poucos estudos que 
relatam como se deu o processo de constituição da rede de 
Saúde Mental em Campinas a partir da Atenção Primária (Bá-
sica). Objetivos O presente estudo objetivou recriar a História 
da Saúde Mental na Atenção Básica de Campinas a partir da 
narrativa de sete atores sociais que protagonizaram e parti-
ciparam da constituição da rede de Saúde Mental.De forma a 
identificar os fatores que dificultaram e potencializaram esse 
processo e suas correlações de forças.Tentando traçar uma li-
nha do tempo,seus avanços e retrocessos a fim de criar uma 
memória viva em quem as viveu e,sobretudo em quem irá 
continuar essa e outras tantas histórias. Metodologia A partir 
de uma metodologia qualitativa, foram realizadas sete entre-
vistas abertas com pessoas que participaram do processo de 
implementação da Politica de Saúde Mental no município de 
Campinas, incluindo trabalhadores que a constituíram na prá-

tica. Além da Análise de documentos de várias épocas desde 
da década de 70. O método utilizado foi a análise de narrati-
vas e conceitos da História Oral e análise de documentos. Re-
sultados e Discussão Não existe uma única história.Ela é uma 
mistura intensa de experiências, interesses e, sobretudo das 
correlações de forças existentes em cada tempo e o quanto 
esses determinam as políticas de saúde.As singularidades de 
cada período mostram projetos e formas de pensar sendo dis-
putados.Articulações, pessoas, grupos que alavancam proje-
tos que “dão certo” persistem/resistem por um tempo, e que 
em outros momentos, se dissolvem.Mesmo assim, Campinas 
foi vanguarda nas políticas de saúde e formação de tecnolo-
gias para o SUS.Fez-se uma opção desde a década de 1980 
de compor equipes da Atenção Básica com equipes de Saúde 
Mental.Durante o processo histórico, equipamentos foram 
experimentados como o Hospital Dia, Residências Terapêuti-
cas, CAPS (1992).Em 2001, houve um grande investimento em 
novos equipamentos.Ir para o território sempre foi um desa-
fio.Foi preciso estar junto às equipes que se propõem a estar 
na linha de frente do Sistema (Atenção Básica) e atender uma 
diversidade de casos, patologias e questões da vida.A saúde 
Mental estar lá desde a década de 80, criando tecnologias, fa-
zeres e saberes ajudou a criar um “saber de perto” que preci-
sava para atender as necessidades da população. Conclusões/
Considerações Finais Desse estudo, conclui-se que os investi-
mentos feitos na formação dos profissionais propiciaram um 
ambiente de criação e invenção de novos equipamentos e tec-
nologias hoje já instituídas. Além do investimento na amplia-
ção da Atenção Básica e da Saúde Mental foram fatores fun-
damentais que contribuíram para a constituição da rede de 
Saúde Mental de Campinas. Uma das tecnologias que se des-
taca é a experiência em apoio matricial. Atualmente a cidade 
passa por um período difícil de retrocessos nessas políticas. O 
desafio atual é como manter e avançar essas tecnologias fren-
te ao atual desinvestimento na Atenção Básica tendo como 
consequência: profissionais sobrecarregados e retrocessos na 
rede de saúde. Logo, recontar essa trajetória pode trazer luz 
aos arranjos necessários para melhorar as políticas públicas 
e a prática de quem está lidando com o sofrimento psíquico 
de muito perto. Referências Campos, GWS. Equipes de refe-
rência e apoio especializado matricial: um ensaio sobre a reor-
ganização do trabalho em saúde. In: Ciência & Saúde Coletiva 
– Abrasco, v.4, n.2: p.393-403, 1999. Minayo MCS. O desafio do 
conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 6o ed. São Pau-
lo: Hucitec; 1999. Meihy JCSB, Holanda, F. História oral: como 
fazer e como pensar. São Paulo: Contexto, 2007. Ricoeur P. 
Tempo e narrativa. Tomo I. Campinas: Papirus, 1997. 327p. 
Onocko Campos R, Furtado JP. Narrativas: utilização na pes-
quisa qualitativa em saúde. Rev. Saúde Pública. 2008; 42(6): 
1090-1096. Oliveira, MM. Apoio matricial na atenção básica de 
campinas: formação e prática [Dissertação]. Campinas (SP): 
Universidade Estadual de Campinas; 2014. Campos, GWS. Saú-
de Paidéia. São Paulo: Ed Hucitec; 2003. 185p. Sombini, CHAM. 
A psicologia no Projeto Paidéia, do Consultório ao Território? 
[dissertação], Unicamp, 2004.

Tania Duque Lopes; Mariana Dorsa Figueiredo;

14168 CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO “RENAL 
CRÔNICO” COMO MEDIDA DE SEGURANÇA DE PACIENTES 
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de violência sexual. Em maio de 2016, o GT incluiu como pauta 
permanente de discussão a situação das mulheres gestantes 
em situação de rua e/ou usuárias de crack e outras drogas e a 
organização do sistema de saúde para atenção integral a saú-
de e vida das mulheres e seus bebês que nascem sob o signo 
dessa complexa situação social (BRASIL, 2015; 2016). Destaca-
se a criação de um formsus para levantar junto às maternida-
des do RS as práticas adotadas em relação ao atendimento 
das gestantes, parturientes e seus recém-nascidos. No âmbi-
to da Atenção Básica (AB), uma das estratégias é fomentar a 
capacitação dos profissionais da AB para reconhecer sinais e 
sintomas da violência em todos os ciclos de vida, notificar e 
dar os encaminhamentos necessários para a rede de saúde, 
justiça e proteção social. Conclusões/Considerações Finais As 
ações do GT já permitiram alguns avanços, como o cadastra-
mento de novos hospitais para atenção Integral às Pessoas 
em Situação de Violência Sexual, eram oito e atualmente são 
dezesseis, serviços descentralizados nas macrorregiões de 
saúde. Há ainda, um esforço coletivo de ampliação e descen-
tralização dos serviços de interrupção de gravidez nos casos 
previstos em lei. Está em curso a elaboração de um informe 
sobre violência sexual, buscando orientar a população e os 
próprios trabalhadores (as) em relação aos direitos e acesso 
aos serviços de saúde. Podemos destacar, ainda, que no ano 
de 2016 o GT foi campo de formação do 3º ano, optativo, da 
Residência Integrada em Saúde da Escola de Saúde Pública do 
RS, pela ênfase Gestão em Políticas Públicas de Saúde. Tal ini-
ciativa foi inovadora no âmbito da SES, considerando que o 
GT tem pautado a relevância e o reconhecimento institucional 
da violência como questão de saúde pública, tendo em vista o 
impacto na saúde e na vida da população. Referências Brasil. 
Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016. Dispõe sobre as políticas 
públicas para a primeira infância e altera a Lei no 8.069, de 13 
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 2016 
Brasil. Nota Técnica Conjunta n° 001/2015 - SAS/MS e SGEP, do 
Ministério da Saúde e do Ministério do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome. Diretrizes, Fluxo e Fluxograma para a 
atenção integral às mulheres e adolescentes em situação de 
rua e/ou usuárias de álcool e/ou crack/outras drogas e seus fi-
lhos recém-nascidos. Disponível em http://www.repims.com.
br/wp-content/uploads/2016/06/MS-MDS-Nota-T%C3%A9cnica-
Conjunta_MDS-e-MS-FINAL-1.docx. Acesso em 09/01/2017.

Carol Cardoso Rodrigues; Drean Falcão da Costa; Gisleine Lima 
da Silva; Poala Vettorato;

14294 PRÁTICAS EM SAÚDE MENTAL, CRACK, ÁLCOOL 
E OUTRAS DROGAS NA ATENÇÃO BÁSICA EM ÁREAS 
DE VULNERABILIDADE SOCIAL: UMA EXPERIÊNCIA EM 
DESAFIO

Introdução Na atenção às pessoas em uso abusivo de drogas 
o cuidado deve ser configurado na perspectiva da rede, en-
volvendo os dispositivos territoriais e recursos intersetoriais. 
Isto implica na ruptura com o modelo tradicional e através da 
rede de serviços e estratégias psicossociais, superar o modelo 
manicomial. Na maior parte dos estudos, considera-se que o 
tratamento na comunidade, pautado no vínculo e acolhimen-
to, é indispensável não apenas para tratar, mas também para 
possibilitar a construção de projetos singulares. A AB está 

mais próxima do cotidiano das comunidades sendo imprescin-
dível contemplar a atenção ao sofrimento psíquico inserindo-
se efetivamente na rede de atenção psicossocial (RAPS) local. 
O objeto deste projeto é a prática em saúde mental e drogas 
na AB em regiões de vulnerabilidade social, seus impasses e 
desafios na gestão do cuidado. Questiona-se o caráter verti-
cal que é pensado as ações de saúde que reforçam uma visão 
reificadora da nosologia e da medicalização focada na droga 
e não no sujeito, postura que nega aos usuários a condição 
de protagonistas, capazes de participar da construção de seu 
próprio tratamento e das reorientações do modo de viver que 
necessitam. Objetivos Construir uma cartografia no campo 
da ESF e RAPS no complexo de Manguinhos (RJ). Busca-se 
identificar as problemáticas, desafios e impasses na oferta, e 
no cuidado em saúde mental e outras drogas num contexto 
comunitário e micropolítico. Almeja-se compreender como 
os diversos atores entendem e constroem estratégias para 
o enfrentamento dessas questões, considerando as relações 
de forças, as múltiplas conexões e entradas num território de 
exceção, suas intensidades, afetos e a cultura local. Metodo-
logia A metodologia adotada utiliza-se do conceito de carto-
grafia na tradição foucaultiana tal como proposta por Gilles 
Deleuze (1988). O processo cartográfico caracteriza-se como 
um diagrama de densidades de relações e forças, de intensi-
dades e pontos de contatos múltiplos. Um deslocamento de 
tudo que tradicionalmente foi objeto de conhecimento das 
ciências e da filosofia: a busca da resposta central, do pes-
quisador neutro, da verdade da questão, para o que está à 
margem e parece insignificante, periférico, menor. Para tanto 
a entrada dos pesquisadores no território de Manguinhos ca-
racteriza-se por uma atitude aberta, de forma a desenvolver 
a pesquisa com os sujeitos conjunta e cotidianamente. Desta 
forma, foram realizadas observações de campo, encontros 
com referências da comunidade, profissionais de saúde e ges-
tores, assim como visitas aos vários setores da comunidade 
e entrevistas em profundidade. Resultados e Discussão No 
processo de imersão nas duas unidades de ESF que cobrem 
o complexo de Manguinhos, foi possível identificar a dificul-
dade do trabalho em saúde no contexto de um território com 
presença constante do conflito armado entre a polícia e o cri-
me organizado, a vulnerabilidade na oferta dos serviços de sa-
neamento e abastecimento de água e as precárias condições 
habitacionais. Tais problemáticas emergem como fatores de 
determinação social que atravessam o processo saúde-doen-
ça das coletividades que habitam o território, bem como seus 
desdobramentos no imaginário coletivo - entre lideranças e 
trabalhadores - acerca da distribuição, consumo e criminaliza-
ção das drogas, o sofrimento psicossocial entre famílias e gru-
palidades, incluindo a política hegemônica de combate às dro-
gas ilícitas. A reconfiguração do estigma para com os corpos 
acometidos por tais problemáticas tendem a ser colocadas à 
margem dos processos de sociabilização comunitários. Para 
os trabalhadores da ESF e RAPS, o conflito armado é um com-
plicador, visto que inviabiliza por vezes o trabalho territorial, 
as visitas domiciliares e as parcerias comunitárias além das 
alianças intersetoriais. Conclusões/Considerações Finais Exis-
tem desafios importantes no processo de transição do mode-
lo asilar/individualizante para a estratégia territorial/coletiva, 
promoção de saúde. Considerando os desafios na oferta de 

nha de cuidado às mulheres idosas acometidas pelo CCU Me-
todologia A pesquisa é parte do projeto “a integralidade no 
cuidado ao câncer de colo uterino: um estudo na perspectiva 
da estruturação de redes”, financiado pela Fundação de Am-
paro de Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE – APQ: 
0223/4.06-13), e foi aprovado pelo CEP da Universidade Fe-
deral de Pernambuco (CAAE 50815615.0.0000.5208). É uma 
pesquisa avaliativa e se ancora na abordagem qualitativa. 
Foi realizada no Hospital do Câncer de Pernambuco, no pe-
ríodo de janeiro a março de 2016. A coleta de dados se deu 
por meio da entrevista em profundidade que contou com a 
participação de cinco mulheres idosas, essas tinham entre 
sessenta e dois a oitenta e nove anos durante a coleta de da-
dos. Como estratégia para análise dos dados, optamos pela 
metodologia narrativa. Trata-se de uma técnica de pesquisa 
como meio de acessar os sentidos atribuídos e a experiência 
dos indivíduos e suas interpretações referentes à realidade da 
vida cotidiana, dando enfoque ao fenômeno do adoecimen-
to humano. Resultados e Discussão As narrativas uniram as 
cinco histórias das mulheres que, embora não se conheçam, 
têm muito mais em comum que apenas o CCU. Três narrati-
vas surgiram: Raízes e Significados Sociais do Adoecimento; 
Práticas de Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde e 
Tecnologias Leves no Processo do Cuidado em Saúde: Acolhi-
mento e Vínculo. Para elas, a descoberta da doença significou 
maior dispêndio econômico e sofrimento em suas diferentes 
dimensões, além do fato de as mulheres não conhecerem a 
doença previamente, tampouco suas formas de prevenção. 
Muitas não realizavam o Papanicolau e também não eram 
recrutadas pelos profissionais de saúde. A vinculação entre 
os sujeitos implicados no processo de cuidado é fundamen-
tal para a adesão e o alcance de respostas positivas durante 
o tratamento. Embora tenha havido a construção de vínculo 
entre usuárias e profissionais, para essa construção o usuá-
rio precisa ser reconhecido na condição de sujeito, que fala, 
julga e deseja, o que não identificamos a partir dos relatos. 
Um olhar mais atento em busca da essência revelou que em 
diversos momentos o que houve foi uma violência de gênero, 
bem como uma violência institucional. Conclusões/Considera-
ções Finais O relatado das mulheres nos aproximou da forma 
como recebem o cuidado ao CCU no SUS. Suas trajetórias por 
cuidados em saúde são permeadas por caminhos diversos e 
difusos, nos quais a porta de entrada se configura, principal-
mente, na alta complexidade. Há nítida fragilidade no vínculo 
entre a Atenção Primária à Saúde e as mulheres, deixando-as 
vulneráveis ao não ter como referência de cuidado a unidade 
mais próxima de seu domicílio. A atenção à saúde pauta-se 
pelo modelo médico-assistencial-privatista que não consegue 
superar o conceito de saúde como simples ausência de doen-
ça. O processo de cuidado tinha como fim a cura da doença, 
contudo, entendemos que apenas ela não é suficiente diante 
da complexidade da vida dessas mulheres, pois, não dá conta 
de suas necessidades, não operando mudanças na vida dessas 
pessoas. Conclui-se que a efetivação de um cuidado integral 
à saúde de mulheres idosas com CCU enfrenta ainda muitos 
desafios para ser materializado. Referências FRANCO, CM; 
FRANCO, TB. Linhas do cuidado integral: uma proposta de or-
ganização da rede de saúde. Porto Alegre: Secretaria Estadual 
do Rio Grande do Sul, v. 19, 2012 HADDAD, EGM. A ideologia 

da velhice. São Paulo: Cortez, 1986 LIRA, GV et al. A narrativa 
na Pesquisa Social em Saúde: perspectiva e método. RBPS, v. 
16, n. ½, p. 59-66. 2003 MATTOS, RA. A integralidade na prá-
tica (ou sobre a prática da integralidade). Cadernos de Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, , 20(5):1411-1416, set-out, 2004 SILVA, 
KB; BEZERRA, AFB; TANAKA, OY. Direito à saúde e integrali-
dade: uma discussão sobre os desafios e caminhos para sua 
efetivação. Revista Interface, v. 16, n. 40, p.249-59, 2012 SILVA, 
KB; BEZERRA, AFB; CHAVES, LDP; TANAKA, OY. Integralidade 
no cuidado ao câncer do colo do útero: avaliação do acesso. 
Revista de Saúde Pública, 48(2):240-248, 2014.

Náiade Melo Costa; Adriana Falangola Benjamin Bezerra; Keila 
Silene de Brito e Silva;

14246 GESTÃO, SAÚDE E VIOLÊNCIA: APROXIMAÇÕES 
(IM)POSSÍVEIS?

Introdução O Grupo de Trabalho (GT) de Atenção às Pessoas 
em Situação de Violência está instituído na Secretaria Estadual 
da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul (RS), sendo composto 
por representantes do Departamento de Ações em Saúde e 
Centro Estadual de Vigilância em Saúde, tendo como parcei-
ros a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), Ministé-
rio da Saúde (MS) e Universidades. O GT foi criado em mea-
dos de 2014 a partir da necessidade de organização da rede de 
saúde voltada para a população em situação de violência no 
território gaúcho, considerando que a violência é uma ques-
tão de saúde pública e que o MS publicou várias portarias que 
redefiniu o funcionamento e cadastro dos Serviços de Aten-
ção às Pessoas em Situação de Violência Sexual no âmbito do 
SUS. O GT é orientado por um plano de ação elaborado para 
o período de 2016-2019, como a realidade social é dinâmica e 
multifacetada, novas temáticas e ações são incorporadas ao 
longo do período. Conforme o tema a ser tratado nos encon-
tros, são convidados (as) profissionais e estudiosos (as) que 
atuam com a problemática, isto proporciona aos técnicos da 
SES uma aproximação com os (as) trabalhadores(as) e um co-
nhecimento maior da realidade. Objetivos Dentre os principais 
objetivos do GT destaca-se a busca na ampliação, qualificação 
e descentralização dos Serviços de Referência à Atenção Inte-
gral às Pessoas em Situação de Violência Sexual inclusão dos 
Serviços de Referência para Interrupção de Gravidez nos Ca-
sos Previstos em Lei; qualificação dos Serviços Ambulatoriais 
com Atendimento às Pessoas em Situação de Violência Sexual 
e no auxílio dos municípios na implementação da linha de cui-
dado das pessoas em situação de violência. Metodologia A 
configuração e estrutura do grupo se pauta por uma dinâmica 
da intersetorialidade e interdisciplinaridade, o que promove 
uma visão global sobre a problemática da violência na socie-
dade gaúcha. O GT tem reuniões fixas, duas vezes por mês e 
planeja e executa ações construídas através da transversali-
dade das políticas intra e interstitucionais a SES. Resultados 
e Discussão Dentre as ações, estão em andamento o mapea-
mento dos serviços e fluxos de assistência em saúde em rela-
ção à violência nos municípios do RS. Também está em curso 
o desenvolvimento de miniestágios, imersão que ocorre em 
alguns hospitais, tendo como finalidade a troca de experiên-
cias entre profissionais de saúde e serviços que estão em pro-
cesso de habilitação como referência às pessoas em situação 
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pêuticos: integralidade no cuidado, avaliação e formação em 
saúde. Rio de Janeiro: CEPESC Editora-IMS/UERJ-ABRASCO, 
2016, v. 1, p. 255-271. Prelorán, J. “Conceptos éticos y estéti-
cos en cine etnobiográfico” e “Dar voz a los que no la tienen” 
in: Rossi, J. (comp.) (1987). El cine documental etnobiográfico 
de Jorge Prelorán. Buenos Aires: Ediciones Búsqueda. Rocha, 
A., Eckert, C. Documentários etnobiográficos em etnografias 
da duração - filmar narradores em seus tempos vividos e es-
paços praticados. Revista Visagem. Antropologia visual e da 
imagem. Belém, vol. 2, n. 1, p. 117-136, 2016.

Tatiana Engel Gerhardt; Damiana Paula Coelho Carvalho;

14538 REDE DE ATENÇÃO EM HIV/AIDS NO RIO 
GRANDE DO NORTE: ORGANIZAÇÃO E PERSPECTIVAS

Introdução A Rede de Atenção a Saúde (RAS) é um arranjo 
organizacional de ações e serviços de saúde, os quais são es-
truturados de forma hierárquica por níveis de complexidades 
crescente, baseada na ordem, no grau de importância e no 
uso de tecnologias duras e leves, divididas em atenção primá-
ria, secundária e terciária, onde cada uma tem seu papel na 
rede (MENDES, 2011). Todos os Programas Nacionais de Saúde 
estão inseridos na RAS, inclusive o Programa Nacional de DST/
AIDS, que busca reduzir a incidência de AIDS e outras Infec-
ções Sexuais Transmissíveis (IST’s), ampliar o acesso ao diag-
nóstico, tratamento e a assistência (BRASIL, 2006, 2015). A luz 
da regionalização, os serviços de saúde e as esferas de gover-
no tem responsabilidades compartilhadas de modo que não 
haja fragmentação das políticas e sim uma reorganização e 
hierarquização da assistência a saúde (FERREIRA, 2010; GUER-
RA, 2015). Neste contexto, para o reconhecimento da rede 
de assistência em HIV/AIDS, deve-se partir de uma região de 
saúde especifica, já que pode assumir características e fluxos 
diferenciados, com serviços de referência divergentes e fluxo-
grama especifico, interferindo na qualidade da assistência em 
cada região. Objetivos Descrever a organização da Rede de 
Atenção à Saúde em HIV/AIDS no Rio Grande do Norte. Meto-
dologia Trata-se de um estudo descritivo, no qual se analisou 
documentos de acesso público disponibilizados pelo endere-
ço eletrônico do Ministério da Saúde, especificamente do PN 
– DST/AIDS, censo demográfico do IBGE e relatório de gestão 
do Rio Grande do Norte, para assim caracterizar a Rede de 
Atenção a Saúde em HIV/AIDS no RN. A Rede de Assistência 
à pessoa com HIV/AIDS no RN é organizada em seis instân-
cias: 1) Atenção básica nos municípios; 2) Hospitais Conven-
cionais (HC); 3) Serviços de Assistência Especializada em HIV/
AIDS (SAE adulto e Materno infantil); 4) Centro de Testagem 
e Aconselhamento (CTA); 5) Maternidades com plano de pre-
venção à transmissão vertical de HIV implantadas; 6) Hospi-
tais de Referência em doenças infectocontagiosas – Mossoró/
RN (Hospital Rafael Fernandes) e Natal/RN (Hospital Giselda 
Trigueiro). Considerando que, o estado possui 08 Regiões de 
Saúde e cada uma delas assume um fluxograma de referências 
diferentes, conforme sua localização. Resultados e Discussão 
A rede de serviços que prestam assistência a pessoa com HIV/
AIDS é organizada em: Serviço de Assistência Especializado 
(SAE), Hospital Dia (HD), Hospital Convencional (HC), Assis-
tência Domiciliar Terapêutica (ADT) e Unidades Dispensado-
ras de Medicamentos Antirretrovirais (UDM) (BRASIL, 2006). 

No RN conta-se com: Atenção básica; HC; SAE; Centros de 
Testagem e Aconselhamento; UDM; Maternidades e Hospitais 
de Referência em doenças infectocontagiosas, distribuídos 
em todo o território estadual. Realizando a distribuição dos 
serviços à pessoa com HIV/AIDS por Região de Saúde, temos: 
I Região – possui 05 maternidades e 01 SAE adulto; II Região 
– 06 maternidades, 01 SAE adulto, 01 Hospital convencional, 
01 Hospital de Referência em doenças infectocontagiosa e 01 
Centro de Testagem e Aconselhamento; III Região – 03 ma-
ternidades; IV Região – 05 maternidades e 01 SAE Adulto; V 
Região – 03 maternidades e 02 SAE adulto e 01SAE Materno 
Infantil; VI Região – 01 maternidade, 01 Hospital Convencional 
e 01 UDM; VII Região – 09 maternidades; 05 SAE’s Adulto, 01 
SAE Materno Infantil, 01 Hospital de Referência em doenças 
infectocontagiosa e 01 Hospital Convencional; VIII Região – 03 
maternidades. Conclusões/Considerações Finais As regiões de 
saúde consistem em um valioso instrumento de planejamento 
regional e de organização da RAS, onde a mesma pode assu-
mir várias conformações dependendo da região de referência. 
Mesmo com o processo de descentralização e crescente auto-
nomia dos municípios em adequar as políticas as necessidades 
locais, os quais assumem, em sua maioria, o programa em sua 
forma original sem considerar suas especificidades, o que dá 
margem a incompatibilidade de princípios e aumenta as difi-
culdades de operacionalização. Algumas regiões de saúde do 
RN ainda são desestruturadas e não ofertam os serviços míni-
mos à população, detendo-se apenas aos serviços de atenção 
básica. A existência de SAE’s estruturados nas diferentes re-
giões é o caminho para estruturar a Rede e construir a Linha 
do Cuidado de HIV/AIDS, repactuar fluxos e responsabilidades 
dos pontos de atenção, para assim fortalecer e reorganizar a 
RAS. Referências BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento 
de Atenção Básica. HIV/Aids, hepatites e outras DST. Brasília: 
Ministério da Saúde; 2006. ______. Ministério da Saúde. Se-
cretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, Aids 
e Hepatites virais. Cuidado integral às pessoas que vivem com 
HIV/Aids pela atenção básica: manual para equipe multipro-
fissional. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. FERREIRA, J.B.B. 
et al. The regulatory complex for healthcare from the pers-
pective of its operational players. Interface - Comunic., Sau-
de, Educ., v.14, n.33, p.345-58, abr./jun. 2010. GUERRA, D. M. 
Descentralização e regionalização da assistência à saúde do 
Estado de São Paulo: Uma análise do índice de dependência. 
2015. 209p. Tese (Doutorado em Serviços de Saúde Pública) – 
Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2015. MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde. Orga-
nização Pan-Americana da Saúde, 2011. 549 p.
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14544 A EXPERIÊNCIA DA REGIÃO DE TAUÁ - CEARÁ 
NA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Introdução De 2014 a 2015, a Secretaria da Saúde do Estadual 
do Ceará (SESA), com apoio de parceiros e o município de 
Tauá, desenvolveu neste município o laboratório de Atenção 
Primária à Saúde, através da Planificação da Atenção Primária 
à Saúde. Com intuito de expandir a planificação, a SESA lançou 
Projeto QualificaAPSUS Ceará, em 2016, e 100% dos municípios 
da Região de Saúde de Tauá aderiram ao projeto. Objetivos 

cuidado integral em regiões de grande vulnerabilidade social, 
parte-se do pressuposto que em tais áreas a ESF é o principal 
recurso, senão o único, com acesso ao cotidiano do usuário. O 
campo da saúde mental e drogas têm se voltado para a discus-
são sobre o cuidado integral, seus aspectos epidemiológicos 
e pela mobilização gerada nas equipes. Muito se sabe sobre a 
prevalência dos “transtornos mentais”, mas pouco se discute 
suas intersecções com as determinações sociais, as desigual-
dades e o histórico colonial da sociedade. Procura-se perceber 
a complexidade dos vários lugares de inserção e do encontro 
entre visões diferentes da situação, buscando-se construir um 
mosaico de percepções e olhares, de pontos de vistas e vistas 
de pontos que estão co-engendrados na experimentação e 
produção territorial. Referências BRASIL, Ministério da Justi-
ça e Cidadania, Crack e exclusão social. SOUZA, Jessé (org.). 
Brasília, 1ª edição, 2016. DELEUZE, Gilles. Foucault. Brasiliense: 
São Paulo: 1988. FERNANDES, Tania Maria e COSTA, Renato 
Gama-Rosa. Histórias de pessoas e lugares. Memórias das co-
munidades de Manguinhos. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 
2009. SANTOS, Isabela e GOLDSTEIN, Roberta (orgs.)Rede de 
pesquisa em Manguinhos – sociedade, gestores e pesquisado-
res em conexão com o SUS. São Paulo: Hucitec, 2016. SANTOS, 
Milton; BECKER, Bertha et all Territórios, territórios – ensaios 
sobre o ordenamento territorial. Rio de Janeiro: Lamparina, 
3ª edição, 2007.
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14476 A HISTÓRIA DE JANAÍNA: O PESO DA 
OBESIDADE ALIMENTANDO RELAÇÕES SOCIAIS

Introdução A obesidade possui caráter multifatorial (genéti-
cos, metabólicos, psicossociais, simbólicos, culturais e de esti-
lo de vida), podendo ser vista não apenas como uma questão 
de desordem nutricional, mas também como um problema 
de pertencimento social. Neste enfrentamento, o indivíduo 
obeso busca no sistema formal de saúde ou fora dele, pos-
sibilidades de enfrentamento, uma busca composta por di-
ferentes relações sociais estabelecidas neste percurso e que 
são de fundamental importância para o sucesso ou fracasso 
do enfrentamento desta condição, a medida que podem tan-
to empoderar o indivíduo ou diminuir suas capacidades de se 
sentirem influentes no manejo de sua própria vida. Na zona 
rural isto pode ser ainda mais difícil, face à possibilidade dos 
pacientes sofrerem discriminação por parte, inclusive, de al-
guns profissionais de saúde. Por esta razão existe a necessi-
dade de se analisar o enfrentamento da obesidade, a partir 
das relações sociais estabelecidas ao longo de um itinerário 
terapêutico, compreendendo o que significa ser obeso e quais 
as formas de enfrentamento sendo deste lugar (meio rural de 
Gravataí, RS) e tendo esta condição. Objetivos O presente 
estudo analisa as estratégias e as necessidades de saúde dos 
usuários por meio de uma produção audiovisual que expresse 
a dinamicidade e visibilidade dos seus itinerários terapêuticos. 
Apresenta um ensaio de narrativa visual a partir da história de 
vida de uma mulher que enfrenta a obesidade, onde comida 
e alimento mobilizam o corpo biológico, mas, sobretudo, re-

lações sociais. Metodologia Adotou-se o método de produção 
audiovisual. Na pré-produção, o roteiro foi afinado a partir 
de incursões nos serviços de saúde com atendimento a obe-
sidade para residentes das áreas rurais do município, para o 
consentimento, interesse e disponibilidade de participar des-
ta produção. Na produção, foram gravados vídeos da histó-
ria de vida da personagem central. Essas imagens captaram 
momentos quase indecifráveis ao longo de uma entrevista ou 
observação (olhares, gestos, objetos ou pessoas externas à 
ação principal) dando visibilidade a um conjunto de não-ditos 
destes espaços. Toda esta etapa foi registrada em um diário 
de filmagem. Na pós-produção, as relações sociais são o fio 
condutor da narrativa visual e as imagens geradas subsidiam a 
análise interpretativa a com a construção da narrativa a partir 
do referencial da etnobiografia de Jorge Prelorán, resultan-
do em um vídeo etnográfico de 27’. Resultados e Discussão 
A História de Janaína conta o enfrentamento de seu excesso 
de peso, ao mesmo tempo em que alimenta relacionamen-
tos com sua família e amigos, na zona rural de Gravataí, RS. 
Apresenta uma pequena imersão nas relações sociais estabe-
lecidas nessa história de vida e no cotidiano rural, nas expe-
riências e vivências com a obesidade. Ao apresentar a perso-
nagem central e o seu contexto, temos pistas do que a levou à 
obesidade e quais as implicações desta condição em sua vida 
e autoestima. Somos apresentados à sua família e seu círculo 
de amizades, com fatos de seu passado, sua relação com a 
alimentação e seu papel atual enquanto referência de pessoa 
que ‘cozinha bem’. Surgem os esforços empreendidos para 
mudar a situação, como a tentativa de realizar uma dieta junto 
à irmã, relacionar-se com uma blogueira e começar a freqüen-
tar academia. A história é exemplar: relações sociais que de-
sencadeiam a obesidade e que, ao mesmo tempo, permitem 
o seu enfrentamento. Torna visíveis as relações dos indivíduos 
confrontados a respostas do social, e mesmo que a curto pra-
zo não mude o cenário biológico, lhe dá oportunidade de ter 
uma vida melhor com autoconfiança, respeito, valorização e 
reconhecimento. Conclusões/Considerações Finais A escolha 
da linguagem imagética para visibilizar, não somente a bus-
ca por cuidado de pessoas obesas, mas as diferentes formas 
de vivenciá-la é o disparador desta proposta e o gerador de 
intenções de uma produção que possa mobilizar a sociedade 
e a academia em prol de uma atenção em saúde que tenha 
como centralidade a vida das pessoas. A produção científica 
sobre a temática tem evidenciado uma oferta de serviços que 
se afasta da produção e fortalecimento de subjetividades e do 
cuidado. O cotidiano do enfrentamento da obesidade mostra 
que além da distância geográfica, existe também a distância 
afetiva que ocorre nestas relações profissionais que não con-
sidera as necessidades do indivíduo, as representações que 
ele faz de sua doença e quais são os seus desejos. Por meio 
deste personagem central, outras histórias de vida e formas 
de lidar com a obesidade e com a vida nas áreas rurais se dese-
nham e se constroem: superando o estigma, o isolamento, a 
invisibilidade. Referências Carvalho, D. A história de Janaína: o 
peso da obesidade alimentando relações sociais. Dissertação 
de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. 
UFRGS. 2016. Gerhardt, T., Santos, V., Carvalho, D. Ampliando 
linguagens: itinerários terapêuticos em imagens. In: Gerhardt, 
T.; Pinheiro, R.; Ruiz, E.; Silva Jr., A. (Org.). Itinerários tera-
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o distanciamento entre o saber ouvir e a virtude de respeitar 
a interlocução do outro. Exerce, por sua vez, o papel efetivo 
da alteridade em condutas de assistência e favorecendo um 
olhar holístico sobre as particularidades de cada paciente aco-
metido com seus respectivos agravos. Referências ARMELIN, 
Cláudia Batagin et al. A comunicação entre os profissionais de 
pediatria e a criança hospitalizada. Journal of Human Growth 
and Development, v. 15, n. 2, p. 45-54, 2005. DA SILVA BEZER-
RA, Rosyaline et al. O processo de enfermagem e a teoria de 
Travelbee no cuidado à criança hospitalizada. Gestão e Saúde, 
p. Pag. 2151-2161, 2015. SADALA, M.L.A. A alteridade: o outro 
como critério. Rev. Esc . Enf. USP, v. 33, n. 4, p. 355-7, dez. 
1999. SANTOS, Leidiene Ferreira et al. When the communica-
tion is harmful in the encounter between health professional 
and family of hospitalized child/Quando a comunicação é no-
civa no encontro entre profissional e família da criança hos-
pitalizada/Cuando la comunicación es nociva en el encuentro 
entre profesional y familia del niño hospitalizado. Enfermería 
Global, v. 14, n. 1, p. 216, 2015.
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14814 LIMITES E DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DE 
REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE NO CONTEXTO MUNICIPAL

Introdução As consideráveis mudanças demográficas e epide-
miológicas ocorridas no Brasil apontam para o envelhecimen-
to populacional e o aumento das doenças crônicas, exigindo 
modificações na conformação do SUS. É, pois, necessário, um 
modelo de saúde que supere a fragmentação do sistema e 
que favoreça a integração dos serviços de saúde, de modo a 
assegurar acesso universal e continuidade assistencial. A orga-
nização do sistema de saúde baseado em rede se mostra mais 
eficiente na garantia da integralidade, na redução de custos, 
na melhoria da qualidade da atenção e na satisfação dos usuá-
rios. A organização dos serviços de saúde em redes regiona-
lizadas e integradas tem a APS como coordenadora do cuida-
do integral e de ordenadora do acesso aos demais pontos de 
atenção (CONILL; FAUSTO; GIOVANELLA, 2010; GIOVANELLA, 
2006). Embora sejam necessários, os estudos de avaliação da 
organização das redes de atenção à saúde (RAS) são difíceis 
de realizar. Trata-se – na maioria – de avaliações parciais, que 
não dão conta da totalidade dos componentes das redes de 
atenção, não existindo instrumentos consensuais para a sua 
avaliação. Objetivos Estimar o grau de implantação da rede de 
atenção à saúde de um município sede de uma microrregião 
de saúde do Estado da Bahia. Metodologia Trata-se de estu-
do avaliativo, utilizando a estratégia de estudo de caso único. 
No que concerne às categorias de análise desse estudo foram 
considerados 25 critérios que se agrupam em quatro dimen-
sões, a saber: população e território, modelo de atenção, or-
ganização de serviços e infraestrutura e financiamento. Este 
estudo fez a combinação de diferentes fontes de informação 
e técnicas de produção de dados: (a) entrevistas com gesto-
res da Secretaria Municipal de Saúde; (b) entrevistas com pro-
fissionais da saúde dos três níveis de atenção; (c) entrevistas 
com usuários; (d) informações registradas no diário de campo 
do pesquisador e (e) observação in loco. Para a análise dos 

dados, foi utilizada uma matriz de julgamento com perguntas 
de investigação e padrões para as dimensões e os critérios es-
tabelecidos. Resultados e Discussão Os resultados do estudo 
mostram a inexistência de uma rede de atenção implantada e 
que os obstáculos a essa implantação variam desde questões 
relacionadas ao processo de trabalho das equipes até ques-
tões macroestruturais, como o financiamento e a estrutura da 
rede, o modelo de atenção e a organização do sistema muni-
cipal. Pesquisas revelam (ALMEIDA, 2010a, 2012; AGUILERA, 
2013) que a organização de sistemas de saúde pautados em 
redes tem enfrentado diversos obstáculos em municípios bra-
sileiros, sendo que os principais fatores restritivos estão re-
lacionados a falta de integração entre os níveis de atenção, 
insuficientes mecanismos de regulação do acesso dos usuá-
rios e dificuldades no acesso a consultas e exames especiali-
zados, assim como nos resultados dessa pesquisa. Diante dos 
critérios analisados, destacam-se como sendo os menos de-
senvolvidos aqueles das dimensões “população e território” 
e “modelo de atenção”. Os problemas identificados dificul-
tam a integralidade do cuidado e a continuidade assistencial. 
Conclusões/Considerações Finais Os problemas identificados, 
a exemplo da baixa cobertura assistencial na estratégia de 
saúde da família; limitado acesso à atenção especializada e 
ausência de critérios explícitos e padronizados, persistente 
desvalorização da atenção básica; pouca articulação entre os 
níveis de atenção, número insuficiente de profissionais nas 
unidades e falta de medicamentos essenciais nas unidades 
básicas de saúde, dificultam possivelmente a integralidade do 
cuidado. Diante das fragilidades e limites do sistema municipal 
apontadas na operacionalização da rede de atenção, esses fa-
tores colaboram para a baixa capacidade de se constituir em 
redes regionalizadas e integradas de atenção à saúde capazes 
de superar as lacunas assistenciais e racionalização dos custos 
em saúde. Referências CONILL, E. M.; FAUSTO, M. C. R; GIOVA-
NELLA, L. Contribuições da análise comparada para um marco 
abrangente na avaliação de sistemas orientados pela atenção 
primária na América Latina. Rev. Bras. Saude Mater. Infant., 
Recife, v. 10, supl. 1, p. s14-s27, Nov. 2010. GIOVANELLA, L. A 
atenção primária à saúde nos países da União Europeia: con-
figurações e reformas organizacionais na década de 1990. 
Cad Saúde Pública; Rio de Janeiro, v.22, n.5, p.91-963, 2006. 
MEDINA, M. G; PEREIRA, R. A G; VILASBÔAS, A. L. Q; SOUZA, 
L. E. P. F.; DOURADO, M. I. C.; ALMEIDA; E. R.; ALELUIA, I. R. 
S.; ARAGÃO, M. N. O Sistema de Saúde em Estados e Muni-
cípios. Identificando iniciativas inovadoras: estratégias para 
avaliação de redes centradas na atenção primária à saúde vol-
tadas para doenças crônicas não transmissíveis. Relatório de 
Pesquisa, 2015.
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14871 RESSIGNIFICANDO PROTOCOLOS E FLUXOS NA 
REDE INTRA E INTERSETORIAL DE CUIDADO, ATENÇÃO 
A SAÚDE E PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA

Introdução : A violência interpessoal e autoprovocada cons-
titui problema de saúde pública relevante, requerendo arti-

Dar continuidade à Planificação da Atenção Primária para o 
fortalecimento das Redes de Atenção, dentro do Modelo de 
Atenção às Condições Crônicas com o objetivo de expandir 
para a reorganização da atenção ambulatorial especializada 
na região de Tauá. Metodologia Foram realizadas de janeiro a 
julho, seis oficinas de qualificação, com a participação de 220 
profissionais da atenção primária dos três municípios da re-
gião. No intervalo de cada oficina era proposto um produto a 
ser desenvolvido juntamente com toda a equipe da unidade 
básica de saúde e apresentado na oficina seguinte. As oficinas 
eram mediadas por facilitadores de Tauá e profissionais do 
Nível Central capacitados. Concomitante a essas oficinas era 
realizada formação de tutores para o acompanhamentodos 
produtos durante a dispersão. Neste período eram realizadas 
visitas da tutoria por profissionais da SESA e Coordenadoria 
Regional de Saúde. Resultados e Discussão Adesão de 100% 
dos municípios da região de Saúde de Tauá possibilitou o en-
gajamento de 220 profissionais capacitados nas oficinas regio-
nais no qual foram multiplicadas para mais 330 trabalhadores 
da APS, totalizando 550 profissionais.A integração da equipe 
ajudou no novo processo de territorialização e avanço no ca-
dastramento das famílias. Em relação às visitas de tutoria rea-
lizadas in loco às unidades laboratórios dos três municípios da 
região foi possível o acompanhamento do desenvolvimento 
dos micro e macroprocessos através da construção do plano 
de ação da gestão da qualidade e o desenvolvimento de ins-
trumentos de monitoramento que permitiram o acompanha-
mento de cada processo na UBS. Conclusões/Considerações 
Finais O projeto QualificaAPSUS na região de Saúde de Tauá, 
permitiu um olhar expandido do modelo atual de saúde que 
não atende às demandas da população adscrita. Sendo as-
sim o fortalecimento da atenção primária é necessário para a 
consolidação das Redes de Atençãodentro de ummodelo de 
atenção que permita o acesso e atendimento integrado aos 
cidadãos.
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14597 DIÁLOGO DA ENFERMAGEM NO CUIDADO A 
CRIANÇA HOSPITALIZADA: UM CAMINHO EM DIREÇÃO À 
ALTERIDADE

Introdução Ao compreender o que é a pessoa, e do que é o 
outro (alteridade), os profissionais da saúde reveem suas re-
lações profissionais com clientes e demais categorias. (SADA-
LA,1999). O cuidado de enfermagem voltado a criança hospi-
talizada relaciona-se a produção de um referencial assistencial 
capaz de amenizar os fatores estressantes da hospitalização, 
o atendimento individualizado e favorecer um relacionamen-
to terapêutico capaz de prestar cuidados objetivos, educação 
em saúde e prescrição de condutas de enfermagem, além de 
sistematizar o cumprimento de rotinas hospitalares e admi-
nistrar a assistência exercida pela equipe própria. Assim, na 
relação entre o profissional e o paciente, há necessidade de 
credibilidade e sensibilidade para o estabelecimento de uma 

comunicação terapêutica. Esta exige, alguns elementos bá-
sicos por parte do profissional: empatia e envolvimento com 
o paciente, além do sentimento de confiança entre ambas as 
partes (ARMELIN et al, 2005). Logo, a comunicação percute 
como um recurso que concede ao profissional uma relação 
interpessoal para com o paciente, a fim de criar estratégias 
básicas para o fortalecimento desta ferramenta (SANTOS et 
al, 2015). Objetivos A pesquisa tem o objetivo de compreen-
der o diálogo dos profissionais enfermeiros no cuidado a 
criança hospitalizada na perspectiva do processo da alterida-
de. Metodologia Pesquisa descritiva e exploratória, com abor-
dagem qualitativa, realizada com cinco enfermeiros do setor 
de pediatria de um hospital universitário localizado na cidade 
de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, Brasil. Os dados foram 
coletados entre setembro a novembro de 2015 por meio de 
entrevista semiestruturada. Foram inclusos na pesquisa: en-
fermeiros do setor de pediatria do hospital estudado, que es-
tivessem executando de forma ativa suas funções no setor no 
período da coleta de dados. OS dados foram analisados por 
meio da análise de conteúdo, modalidade temática de Bardin, 
a qual é composta por três eixos: análise prévia do conteú-
do; a exploração do material onde os dados são codificados; 
e por fim, a fase de interpretação dos resultados. O projeto 
foi previamente submetido à apreciação do Comitê de Éti-
ca em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Ciências da Saúde do 
Trairí (FACISA/UFRN), obtendo aprovação com parecer con-
substanciado de nº 1.206.345. Resultados e Discussão A faixa 
etária dos participantes variou de 25 a 36 anos. A maioria do 
sexo feminino (60%). O tempo de formação acadêmica variou 
entre 2 a 11 anos e o tempo de atuação na área de saúde da 
criança variou entre 7 meses e 1 ano. A análise de conteúdo 
das entrevistas possibilitou a construção de três categorias: 1: 
Perspectiva do diálogo entre profissional enfermeiro e pacien-
te e/ou cuidador: verificou-se que as falas dos entrevistados 
identificaram o diálogo como a interação entre duas ou mais 
pessoas, onde o emissor repassa a informação e o receptor 
consegue interpretá-la. 2: Empoderamento do diálogo para o 
processo de cuidar: os enfermeiros reconheceram que na as-
sistência de enfermagem, o diálogo traz consigo o empodera-
mento e torna o paciente/acompanhante um protagonista no 
plano de cuidado. 3: Métodos e estratégias para o processo 
dialógico - facilidades e dificuldades: nem sempre o processo 
dialógico ocorre de maneira satisfatória para os que o com-
põem. Existem dificuldades que os enfermeiros enfrentam 
pelo fato do público ser constituído por crianças, colocando 
pais ou acompanhantes como peça fundamental no proces-
so do entendimento. Conclusões/Considerações Finais É no-
tável o quão fundamental é o processo do dialogismo entre 
profissional e paciente, além de ser a ponte que interliga os 
dois mundos é o responsável de se garantir que exista o aco-
lhimento de dados para elaboração de plano de cuidado. Re-
conhecendo as dificuldades encontradas no estudo, ao qual 
obscura a relevância de tal pratica e o uso desta feramente 
em seu desenvolvimento voltado para o plano de cuidado. 
Por conseguinte, faz com que o profissional utilize não apenas 
de suas armaduras tecnicistas, mas empodere-se do ponto de 
vista da comunicação como um fator predominantemente, 
agregador do processo do cuidado. Este estudo demonstrou 
que ainda perdura uma lacuna dentro da academia, onde há 
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seu trabalho, dando visibilidade para elementos presentes no 
cotidiano de sua atuação na Atenção Básica, tomando como 
questão central a sua relação com o território, questão esta 
constitutiva da sua função nas UBS. Metodologia Este estu-
do, de caráter qualitativo, está vinculado a uma pesquisa mais 
ampla (pesquisa matriz), financiada pela FAPESP/PPSUS, rea-
lizada entre 2013 a 2015, na qual um dos autores deste resu-
mo participou enquanto pesquisador de campo. Foi realizado 
em sete UBS, distribuídas em três cidades São Bernardo do 
Campo, Campinas e São Paulo. Com uma dedicação de 8 a 12 
horas semanais, os pesquisadores de campo acompanharam 
os processos de trabalho e cuidado destas UBS por aproxi-
madamente dez meses. A investigação foi feita por meio de 
observação participante e produção de diários de campo das 
reuniões de equipe, atividades de grupo, visitas domiciliares, 
andanças pela comunidade e interações com estes trabalha-
dores nas diversas ações realizadas no território. Para a análise 
do material, foi utilizado o conceito de planos de visibilidade, 
qual seja, aquilo que ia se “revelando” ou que ia se tornando 
visível/dizível, a partir das conexões das cenas de “natureza” 
semelhante registradas nos diários. Resultados e Discussão A 
partir da análise do material empírico pensamos ser possível 
destacar três planos de visibilidade sobre a atuação do ACS 
no território: O difícil manejo do segredo; Convivendo com a 
recusa e Convivendo com o narcotráfico e a violência. Lidar 
com os segredos do usuário e/ou comunidade torna-se um di-
lema para o ACS: há situações que o ACS abre o segredo pra 
equipe; há situações que ele não abre ou abre parcialmente, 
para apenas um membro da equipe; há situações em que ele 
não sabe o que fazer com o segredo. Sobre as recusas foi pos-
sível apreender que, embora visitar as famílias do território 
uma vez por mês faça parte das prescrições do trabalho dos 
ACS, existem dissonâncias entre a oferta dos ACS nas VD e as 
expectativas/necessidades dos usuários, o que pode resultar 
em recusa dos usuários às visitas. A violência, em suas várias 
expressões, é parte constitutiva do tecido social, e faz parte 
do cotidiano dos ACS, em particular a relação com o narco-
tráfico. Esta relação impõe delicadezas para os ACS que por 
vezes sentem-se em risco e temerosos pela segurança de suas 
famílias. Conclusões/Considerações Finais Esta investigação 
evoca a discussão em torno da discrepância entre as formu-
lações da política de saúde sobre o trabalho dos ACS e a vida 
real, suas condições concretas de trabalho, onde operam a 
relação entre ACS e comunidade. Na percepção da maioria 
dos ACS participantes do estudo a desvantagem de morar no 
mesmo território, dada a perda de privacidade, que em alguns 
casos chega a colocá-los em um lugar de risco, é maior do que 
as vantagens, como aquelas propostas pela Política Nacional 
de Atenção Básica (PNAB). Morar na mesma área de atuação 
ajuda os ACS a circular no território e a construir a sua legitimi-
dade na comunidade. Mas por outro lado, colocam os ACS em 
difíceis situações devido a estes dois lugares que ocupam con-
comitantemente: ser morador ao mesmo tempo que traba-
lham em um serviço responsável pelo cuidado daquele territó-
rio. Referências BRASIL, M. DA S. Política Nacional de Atenção 
Básica, Série E. Legislação em Saúde. Brasília: MS, 2012. COS-
TA, S. L. DA; CARVALHO, E. N. DE. Agentes Comunitários de 
Saúde: agenciadores de encontros entre territórios. Ciência e 
Saúde Coletiva, v. 17, n. 11, p. 2931–2940, 2012. GOMES, K. DE 

O.; COTTA, R. M. M.; MITRE, S. M.; BATISTA, R. S.; CHERCHI-
GLIA, M. L. O agente comunitário de saúde e a consolidação 
do sistema único de saúde: reflexões contemporâneas. Phy-
sis: Revista de Saúde Coletiva, v. 20, n. 4, p. 1143–1164, 2010. 
NUNES, M. DE O.; TRAD, L. B.; ALMEIDA, B. DE A.; HOMEM, 
C. R.; MELO, M. C. I. DE C. O agente comunitário de saúde: 
construção desse personagem híbrido e polifônico. Cadernos 
de Saúde Pública, v. 18, n. 6, p. 1639–1646, 2002. QUEIRÓS, 
A. A. L. DE; LIMA, L. P. A institucionalização do trabalho do 
agente comunitário de saúde. Trab. educ. saúde, v. 10, n. 2, p. 
257–281, 2012
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14960 A ESTRUTURAÇÃO DO ATENDIMENTO DE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM UMA REGIÃO DE SAÚDE 
NO ESTADO DO CEARÁ: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução O crescimento rápido e desordenado das cidades, 
impulsionado principalmente pela era capitalista, tem acarre-
tado mudanças epidemiológicas, especialmente no que tange 
ao aumento de agravos relacionados às situações de urgência 
e emergência. Com isso, o Brasil, assim como outros países, 
tem implantado serviços e sistemas que atendam essa de-
manda (ALMEIDA et al, 2016). Considerando o elevado índice 
de mortalidade em especial por causas externas no Brasil, o 
Ministério da Saúde implantou no ano de 2002 o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que, normatizado 
pela Portaria n 1.863, em 2003 (BRASIL, 2003), e oficializado 
por meio do Decreto n 5.055 em 2004, tal estratégia tinha 
como intuito reduzir o número de óbitos, o tempo de interna-
ção hospitalar e as sequelas decorrentes da falta de socorro 
precoce. Para que este serviço se efetive, é necessário um ar-
ranjo institucional e a articulação entre as Redes de Atenção 
(RA), ocorrendo a integração de ato e saberes (práticos e tec-
nologias) para promoção do cuidado integral. Dessa forma, 
emergiu o questionamento: como se estrutura o serviço de 
urgência e emergência em uma Região de Saúde no estado 
do Ceará? Objetivos Analisar como se estrutura o serviço de 
urgência e emergência em uma Região de Saúde do estado 
do Ceará. Metodologia Trata-se de um estudo exploratório 
do tipo relato de experiência para descrever situações vi-
venciadas no âmbito de um Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU), abordando a vivência de um profissio-
nal enfermeiro intervencionista de uma Unidade de Suporte 
Avançado (USA). Abordou-se o delineamento da estruturação 
do atendimento de urgência e emergência em uma região de 
saúde no estado do Ceará. A organização do material aconte-
ceu nos meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017. Este 
serviço, é responsável por realizar a cobertura de 130 muni-
cípios cearenses, dispondo de uma frota de 23 Unidades de 
Suporte Avançado (USA), e 107 Unidades de Suporte Básico 
(USB), 08 motolâncias, contando ainda com o Serviço Aéreo, 
perfazendo 04 aeronaves. Conta com um quadro funcional de 
1.080 profissionais, dentre eles médicos, enfermeiros, técni-
cos de enfermagem e condutores de veículos de emergência. 
Resultados e Discussão Fica evidente na análise das redes de 
conversação do SAMU/CE, fragilidades de cunho estrutural, 
gestão, integração e qualificação profissional. A Política Na-
cional de Atenção às Urgências – PNAU, propõe em seu es-
copo a integração dos níveis assistenciais na atenção às ur-

culação intersetorial. Segundo Junqueira e Inojosa (2007), 
a intersetorialidade implica num novo formato de planejar, 
realizar e avaliar ações, bem como articular saberes e expe-
riências, com estabelecimento de parcerias e redes sociais. 
As redes buscam, com ações integradas, superar proble¬mas 
e estabelecer acordos de cooperação e pactos de corres-
ponsabilidades. Neste cenário de agravos, constata-se que a 
análise da proporção de óbitos segundo causa básica, no ano 
de 2016, mostra que as causas externas de morbidade e mor-
talidade representam a terceira causa de morte em Fortale-
za. Os dados de morbidade registrados no VIVA -SINAN-NET 
confirmam a vulnerabilidade à violência intrafamiliar por ciclo 
de vida. Portanto, reconhecendo que a pauta da violência 
demanda um modelo de atenção pautado na perspectiva de 
rede intra e intersetorial, destaca-se a relevância da educação 
permanente com foco na construção de protocolos e fluxos 
sob a perspectiva das metodologias ativas, protagonizadas 
por gestores, profissionais, conselheiros e usuários que inte-
gram os Núcleos Municipal e Regional. Objetivos Fortalecer 
os campos da gestão, atenção, controle social, vigilância e 
prevenção das violências, na perspectiva de qualificar os ce-
nários de prática; qualificar gestores, profissionais de saúde, 
conselheiros e usuários na estratégia da Linha de Cuidado, 
na perspectiva das metodologias ativas; estruturar protoco-
los e fluxos para assegurar a integralidade e longitudinalida-
de do cuidado do usuário em situação de violência, na Rede 
Intersetorial. Metodologia A formação está estruturada em 
encontros presenciais, e a distância com carga horária de 60 
h sob a coordenação dos articuladores do Núcleo Municipal 
de Prevenção a Violência. Serão realizadas oficinas, ancora-
das nas metodologias ativas, na aprendizagem baseada em 
equipes, no fluxograma “usuário centrado” e “na rede de 
petição e compromissos”. Serão contemplados os 06 Nú-
cleos Regionais de Prevenção da Violência, compostos por 
gestores, profissionais, conselheiros e usuários de todos os 
pontos de atenção da rede intra e intersetorial. No segundo 
momento será realizada a multiplicação do processo no ter-
ritório, focado nas Comissões de atendimento e prevenção 
a violência, dos pontos de atenção. As atividades a distância 
serão realizadas numa plataforma que dispõe de espaços in-
terativos com as categorias da clínica ampliada, produção do 
cuidado, Rede de Atenção e Linha de Cuidado, exploradas 
pelo referencial teórico/ metodológico de Mendes, Franco, 
Merhy e Wagner. . Resultados e Discussão Cenários de prática 
qualificados em metodologias ativas a partir da formação em 
curso com os protagonistas da rede; Comissões de Prevenção 
as Violências revitalizadas em todos os pontos de atenção da 
rede intra e intersetorial; Núcleos Regionais de Prevenção a 
Violência sustentáveis nos territórios; Implantação de uma li-
nha de cuidado, focada na integração de protocolos e fluxos. 
Sustentabilidade da rede de cuidado, proteção e defesa com 
integralidade na atenção as pessoas em situação de violên-
cias; Ampliação da cobertura da notificação da violência no 
SINAN-NET-VIVA, envolvendo as redes de atenção a saúde e 
proteção do município; Monitoramento e avaliação dos casos 
notificados por meio dos Núcleos regionais e célula de vigilân-
cia epidemiológica; Redução crescente do ciclo de violência 
interpessoal e auto provocada. Portanto a partir do anúncio 
destes resultados, esperamos reverter alguns nós críticos , 

tais como: ausência de fluxos, diretrizes, protocolos, atuação 
insuficiente da atenção primária, comissões de atendimento e 
prevenção aos maus tratos desativadas, expressiva subnotifi-
cação de casos de violência e a fragmentação da atenção e do 
cuidado. Conclusões/Considerações Finais O processo de Edu-
cação Permanente em metodologias ativas, intenciona po-
tencializar o trabalho em rede de atenção a saúde, proteção 
social e defesa/ responsabilização, nas 06 Regionais do Muni-
cípio de Fortaleza, a partir do novo desenho de protocolos e 
fluxos ancorados em tecnologias leves, no qual fortaleça um 
modelo de gestão e atenção centrado no empoderamento de 
gestores, profissionais e usuários; faz-se necessário ações am-
plas, integradoras, intersetoriais com pactuações de corres-
ponsabilidades e interlocução de saberes e afetos que fomen-
te a cultura de paz nos territórios. Portanto, é preciso ampliar 
o investimento e fortalecer os mecanismos de avaliação das 
redes de proteção contra a violência, pactuando esta priori-
dade na agenda de compromissos da Gestão Municipal, tendo 
em vista que as causas externas de morbidade e mortalidade 
lideram o obituário em Fortaleza (2013). Referências BERBEL 
NAN. A problematização e a aprendizagem baseada em pro-
blemas. Interface -Comum. Saúde Educ.1998; 2:139-154. CYRI-
NO EG, Toralles-Pereira ML. Trabalhando com estratégias de 
ensino-aprendizado por descoberta na área da saúde: a pro-
blematização e a aprendizagem baseada em problemas. Cad 
Saúde Pública 2004; 20(3):780-788. FRANCO,TB& Magalhães 
Jr. H. A integralidade e as linhas de cuidado; in Merhy, E.E . 
et al, O Trabalho em Saúde: Olhando e experenciando o SUS 
no cotidiano . Hucitec, São Paulo, 2003. MERHY, FRANCO. O 
uso de ferramentas analisadoras para apoio ao planejamento 
dos serviços de saúde: o caso do serviço social do hospital das 
clínicas da Unicamp (Campinas-SP), 1999. MERHY. Saúde: a 
cartografia do trabalho vivo. São Paulo: Hucitec, 2002.
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14941 ACS E O TERRITÓRIO: PROBLEMÁTICAS DO 
DUPLO ESTATUTO MORADOR-TRABALHADOR

Introdução Esta investigação teve como foco o processo de 
trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), em espe-
cial a relação do ACS com o território. Este ator é estratégico 
na saúde pública brasileira devido sua atuação enquanto in-
terlocutor entre a comunidade e as Unidades Básicas de Saú-
de (UBS). Há um reconhecimento, tanto na literatura, como 
em documentos oficiais do Ministério da Saúde (MS), do ACS 
como um trabalhador que possui um papel privilegiado no 
SUS, em particular pelo fato de ser aquele que mais convi-
ve e conhece as condições de vida da população. O vínculo 
é apontado como uma das principais características e vanta-
gens da relação dos ACS com o território (BRASIL, 2012; COS-
TA; CARVALHO, 2012; GOMES et al., 2010; NUNES et al., 2002; 
QUEIRÓS; LIMA, 2012), o que é favorecido pelo fato dos ACS 
morarem no território de atuação. De fato, este parece ser um 
diferencial deste trabalhador na relação com a comunidade, 
no entanto, foi possível perceber que o vínculo estabelecido 
entre ACS e moradores, pelo fato dele residir na comunida-
de, tem múltiplas e complexas facetas. Objetivos O objetivo 
central deste estudo foi o de produzir uma maior aproxima-
ção ao agir dos ACS, suas práticas e os sentidos que dão para 
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riências de agressão e os cuidados recebidos das mulheres, 
a partir de uma perspectiva temporal, recuperando a com-
preensão subjetiva e suas implicações tardias. Para produção 
dos dados, utilizamos a técnica de análise de conteúdo pro-
posta por Bardin. O estudo seguiu as normas para pesquisa 
envolvendo seres humanos estabelecidas pela Resolução nº 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, como autorização 
da instituição e aprovação no Comitê de Ética através do CAAE 
nº 15566913.0.0000.5175. Resultados e Discussão Segundo os 
relatos, os episódios de violência sexual abrangeram efeitos 
distribuídos em duas fases: imediata (da agressão até 1 ano) e, 
a outra, que definimos como tardia pós-violência sexual (de 1 
até 5 anos). A fase imediata trouxe como consequências, a re-
pulsão ao corpo e culpabilização; Transtorno de Estresse Pós-
Traumático (TEPT); gravidez e dificuldade de se relacionar se-
xualmente. Na fase tardia, destacou-se o medo de recorrência 
da violência, o segredo e a necessidade de esquecimento dos 
eventos. Averiguamos que, embora as mulheres considerem 
a superação do ciclo da violência sexual, suas histórias conti-
nuam marcadas por expressões das violências psicológica e 
simbólica, dificultando a reorganização da vida e das relações 
sociais e afetivas. Em termos do cuidado, passada a fase ime-
diata, apenas uma das entrevistadas admitiu ter obtido acom-
panhamento por parte do serviço. Os relatos revelam que o 
cuidado prestado limitou-se as ações previstas nos protoco-
los da Norma Técnica, revelando-se pouco significativo para a 
demanda das mulheres. Conclusões/Considerações Finais No 
setor de saúde, ainda que o cuidado às mulheres em situação 
de violência sexual seja realizado de forma normatizada, se-
guindo procedimentos e condutas indicados nos protocolos, 
à atenção ofertada não corresponde às necessidades postas 
pelas mulheres. A abordagem técnica dar-se apenas no mo-
mento da busca pela assistência, restringindo a qualidade do 
cuidado ofertado. A atenção às mulheres requer dos serviços 
de saúde uma organização complexa e contínua atualização 
dos procedimentos e capacitação de equipes interdisciplina-
res, a fim de ampliar os mecanismos de atuação política em 
prol de melhores condições de assistência. Neste sentido, faz-
se necessário rever a Norma Técnica a partir do princípio da 
integralidade, de modo a adotar a estratégia da busca ativa e 
extensão do cuidado as mulheres em situação de vulnerabili-
dade social e psicológica. Pois, as mulheres anseiam não ape-
nas por protocolos de contracepção e profilaxia de DSTs, mas 
por um cuidado integral a saúde. Referências BRASIL. Ministé-
rio da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Ações Programáticas Estratégicas. Prevenção e tratamento 
dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e 
adolescentes. Norma Técnica. 3. ed. atual. e ampl. Brasília: Mi-
nistério da Saúde, 2012. Disponível em: <http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/publicacoes/prevencao_agravo_violencia_sexual_
mulheres_3ed.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2014. ______. Secretá-
ria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. 
Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mu-
lheres. Brasília: Ideal, 2011. Disponível em: <http://www.spm.
gov.br/sobre/publicacoes/publicacoes/2011/politica-nacional>. 
Acesso em: 13 out. 2012.
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15138 AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO NA 
REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS NO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO: DESAFIOS PARA A COORDENAÇÃO DO 
CUIDADO

Introdução A estruturação de redes tem sido preconizada 
como estratégia para superar a fragmentação e assegurar a 
continuidade do cuidado de saúde. No caso das urgências, 
tal processo está voltado para o atendimento de situações 
que requerem atendimento imediato, envolvendo a coorde-
nação de diferentes tipos de serviços com alto grau de inter-
dependência. O atendimento às urgências no Brasil ganhou 
destaque na agenda federal da saúde configurando-se como 
uma política prioritária no contexto dos anos 2000. A condu-
ção da política foi marcada pela elaboração de uma série de 
normas e incentivos financeiros para reorganização de uni-
dades previamente existentes e implantação de novos ser-
viços especializados no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Entre 2004 e 2008, a política direcionou-se para os Ser-
viços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); e a partir 
de 2009, para implantação das Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPA). Posteriormente, novas diretrizes instituídas 
indicaram a necessidade de conformação de uma Rede de 
Atenção às Urgências (RAU), que propiciasse maior integra-
ção entre os serviços pré-hospitalares, os serviços hospitala-
res e a atenção domiciliar. Objetivos Analisar a implantação 
e funcionamento das UPA no estado do Rio de Janeiro (RJ), 
considerando sua relação com outros serviços previstos na 
rede de atenção às urgências e suas implicações para a coor-
denação do cuidado. Metodologia Foram realizadas entre-
vistas semiestruturadas com 41 gestores atuantes na política 
de urgências e visitadas 19 UPA, entre novembro de 2012 a 
janeiro de 2013, distribuídas por 10 municípios do estado. A 
definição dos municípios e das UPA seguiu critério amostral. 
Nas UPA, realizaram-se entrevistas estruturadas com 19 coor-
denadores, 38 médicos e 19 enfermeiros. Os seguintes eixos 
foram investigados: caracterização do processo de implan-
tação e gestão das UPA; relação entre a demanda e a capa-
cidade atendida; perfil de risco e grupos etários atendidos; 
tempo de espera; classificação de risco; condições estrutu-
rais; disponibilidade de equipamentos, exames e medicamen-
tos; tempo resposta para exames; utilização de protocolos; 
encaminhamentos da atenção básica; frequência de atendi-
mento básico; frequência de encaminhamento da atenção 
básica e do SAMU; disponibilidade de serviços hospitalares; 
e tempos e motivos para permanência do paciente nas UPA 
por mais de 24 horas. Resultados e Discussão Contornos po-
líticos associados ao projeto de governo estadual e acordos 
intergovernamentais favoreceram rápida e ampla dissemina-
ção das UPA no RJ, com ritmos diferentes na capital, entorno 
metropolitano e municípios do interior. Estas apresentavam 
perfil diversificado no que concerne à esfera administrativa, 
modelo de gestão e estratégias de contratação de profissio-
nais. A justificativa para implantação das UPA associou-se 
ao propósito de reduzir a demanda nas emergências hos-
pitalares. Além disso, o destaque conferido à ‘insuficiência 
de serviços’ esteve associado ao reconhecimento da neces-
sidade de expansão e aumento da capacidade de resolução 
na atenção básica. Em 67% das UPA relatou-se o predomínio 

gências. A integralidade é um princípio do SUS que qualifica 
suas práticas e o legitima perante a população. Um primeiro 
marco da integralidade proposta para a atenção às urgências 
foi a definição das responsabilidades dos diferentes níveis de 
assistência, integrando os serviços para atender a esse nível 
de atenção, além de se apoiar no processo de regionalização 
(BRASIL, 2003). Mattos (2001) propõe que, a maior expectati-
va de cumprimento da integralidade no SAMU estaria na inte-
gração entre as redes, um dos seus sentidos mais tradicionais. 
O sentido mais sistêmico, de resposta governamental a uma 
necessidade, foi cumprido a partir da implantação do com-
ponente pré-hospitalar. Nesse sentido, as redes de atenção 
à saúde precisam ser fortalecidas para que possam garantir o 
cumprimento do princípio da integralidade. Conclusões/Con-
siderações Finais Reconhece- se a importância do desenvol-
vimento de um trabalho multi e interdisciplinar, bem como as 
articulações gerenciais (internas e entre os serviços em seus 
diversos níveis de complexidade) necessárias para garantir a 
integralidade do cuidado. Assim, ressalta-se a importância da 
estratégia da Regionalização bem como a conformação de 
Região de Saúde e Redes de Atenção à Saúde para promo-
ver um gerenciamento eficiente dos recursos e uma melhor 
disponibilidade de ações e serviços para os usuários. Por fim, 
aponta-se como implicações para o âmbito da pesquisa, a ne-
cessidade de que outros estudos sejam realizados em outros 
cenários visando à discussão mais ampla do objeto pesquisa-
do, contribuindo para a efetivação das redes assistenciais. Re-
ferências ALMEIDA, P, M, V; DELLACQUA, M, C, Q; CYRINO, C, 
M, S; PALHARES, V, C; PAVELQUEIRES, S. Análises dos atendi-
mentos do SAMU 192: componente móvel da rede de atenção 
às urgências e emergências. São Paulo, Brasil, 2016. BRASIL. 
Ministério da Saúde. Portaria no 1863, de 29 de setembro de 
2003a. Institui a Política Nacional de Atenção às Urgências. 
Publicada no Diário Oficial da Nação no dia 06 de outubro de 
2003, seção 1, p. 58, coluna 1. MATTOS, R.A. Os sentidos da 
integralidade: algumas reflexões acerca de valores que mere-
cem ser defendidos. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R.A. (Org.). 
Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à saúde. 
Rio de Janeiro: UERJ/IMS. 2001. p. 39-64.

Afonso Ricardo de Lima Cavalcante; Maria Salete Bessa Jorge; 
Lourdes Suellen Pontes Costa; Jamine Borges de Morais;

14974 NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA E A 
GESTÃO DO CUIDADO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: 
RESULTADOS PRELIMINARES DE UM ESTUDO DE CASO

Introdução A Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com De-
ficiência recentemente estabeleceu diretrizes para os níveis 
de atenção. A Atenção Básica deve desenvolver da detecção 
a educação em saúde, passando pela criação de protocolos 
clínicos. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família são estraté-
gicos nas ações interdisciplinares e potentes articuladores do 
cuidado qualificado da Pessoa com Deficiência. Objetivos Ana-
lisar o processo de trabalho e sua relação com o cuidado da 
Pessoa com Deficiência nos Núcleos de Apoio à Saúde Família 
em municípios que compõem uma região administrativa de 
saúde no estado do Rio Grande do Sul. Metodologia Trata-se 
de um estudo de caso do tipo único, integrado, com múltiplas 
unidades de análise e abordagem qualitativa. Foram realiza-
dos três grupos focais, filmados e posteriormente transcritos, 

com em média 5 profissionais de diferentes especialidades, 
em três Núcleos de Apoio à Saúde da Família de três muni-
cípios de porte médio em uma região de saúde no estado do 
Rio Grande do Sul. O diálogo em profundidade e as trocas en-
tre os participantes durou em torno de uma hora e foi con-
duzido por um coordenador. O software QSR NVivo apoiou 
a organização e análise dos dados. Resultados e Discussão 
Verificou-se que as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família atuam sobre as demandas espontâneas das Equipes 
de Saúde da Família referenciadas. Utilizam o matriciamento 
como estratégia de gestão dos casos. Realizam a gestão do 
processo de trabalho em reuniões periódicas de planejamen-
to. Referem maior demanda de acompanhamento de casos 
da área da Saúde Mental. Identificam ações voltadas para o 
cuidado da Pessoa com Deficiência. Reconhecem a potenciali-
dade do trabalho interdisciplinar e da ação colaborativa como 
essenciais para o apoio qualificado. É frequente a demanda 
direcionada ao acompanhamento de núcleos profissionais a 
assistência especializada do usuário. Conclusões/Considera-
ções Finais Análises preliminares demonstram a necessidade 
de ampliação de ações colaborativas e de cuidado comparti-
lhado entre as equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Fa-
mília e as Equipes de Saúde da família. Estratégias de gestão 
e de educação permanente em saúde devem ser criadas para 
consolidar a articulação eficaz nas redes.

Natali Carina Dolvitsch Pfluck; Cristine Maria Warmling;

15103 PRÁTICAS DE CUIDADO E VIOLÊNCIA DE 
GÊNERO: REPENSANDO POLÍTICAS PARA MULHERES EM 
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL

Introdução Este trabalho aborda as políticas e práticas de 
cuidado ofertadas às mulheres em situação de violência se-
xual, levantando questões acerca das consequências das 
agressões. A abordagem problematiza a violência de gênero, 
os limites de protocolos em saúde e o cuidado pós-violência 
sexual. A violência de gênero consiste num fenômeno com-
plexo que exige atenção transdisciplinar, considerando-se as 
modalidades de agressão, os agressores e a vulnerabilidade 
social e psicológica das mulheres. A atenção às mulheres em 
situação de violência sexual integra as políticas públicas de 
saúde através de procedimentos previstos em Norma Técni-
ca do Ministério da Saúde, apontando para a estruturação de 
uma rede de assistência especializada, com vistas a transfor-
mar os serviços de referência em espaços de acolhimento e 
apoio, assegurando a qualidade da atenção. No cotidiano, do 
ponto de vista das mulheres, persiste uma carência significa-
tiva dos procedimentos frente às necessidades postas, pois 
as ações desenvolvidas são fragmentadas, independentes e 
ineficazes, limitando o apoio multiprofissional para superação 
do ciclo da violência pelas mulheres. Objetivos Analisar o cui-
dado pós-violência sexual ofertado às mulheres atendidas em 
um serviço de referência e as consequências relatadas cinco 
anos após agressão, no município de João Pessoa – PB. Me-
todologia Trata-se de uma abordagem qualitativa, na qual foi 
adotada como instrumento de coleta de informações a entre-
vistada semiestruturada, realizada com sete mulheres em si-
tuação de violência sexual, no período compreendido entre 1º 
de janeiro a 31 de dezembro de 2009. Elegemos um intervalo 
de cinco anos, com o objetivo de alcançar o relato das expe-
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conclusão possível é a de que o fortalecimento da Atenção 
Básica deve conter estratégias de empoderamento e orga-
nização do trabalho que legitimem este nível de Atenção e a 
lógica da programação em saúde não é potente para a orga-
nização das mudanças necessárias. A limitação deste estudo 
a uma equipe de uma unidade de Atenção Básica de apenas 
uma das cidades onde foi executado o Projeto Territórios re-
vela-se viés da pesquisa e impossibilita a generalização destas 
conclusões. Referências BRASIL. Ministério da Saúde. Projeto 
Territórios – Estratégia de qualificação da Atenção Primária 
para ampliação dos limites da resolubilidade na atenção das 
doenças crônicas não transmissíveis: um eixo de reestrutu-
ração da Atenção Especializada no seu papel complementar. 
Brasília, 2010 BUETOW, SA e ROLAND, M. Clinical governance: 
bridging the gap between managerial and clinical approaches 
to quality of care. Quality in Health Care. Vol. 8, pp. 184–190, 
1999. DEPARTMENT of HEALTH. The New NHS: Modern, De-
pendable. London: Stationery Office, 1997. Disponível em 
http://www.archive.official-documents.co. uk/document/doh/
newnhs/contents.htm. Acesso em 18/08/2013. OMS. Organiza-
ção Mundial da Saúde. Cuidados inovadores para condições 
crônicas: componentes estruturais de ação: relatório mundial. 
2003. Disponível em http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_
NMC_CCH_02.01_por.pdf. Acesso em 19/09/2013.

Erika Fernanda Viana de Moraes; Aparecida Mari Iguti;

15223 A EDUCAÇÃO POPULAR E OS DIÁLOGOS COM 
AS PRÁTICAS POPULARES DE CUIDADO NO SUS: A 
EXPERIÊNCIA DO ESPAÇO EKOBÉ

Introdução O Espaço Ekobé foi delineado na interface entre 
ANEPS, UECE e SMS Fortaleza como forma de estabelecer 
diálogos entre os saberes disciplinares da universidade, os 
desenvolvidos na prática profissional e os gestados nas expe-
riências dos movimentos populares (DANTAS, 2009). Em seu 
percurso, tem articulado práticas populares de cuidado, arte 
e educação na saúde para gerar saberes que incorporam a ex-
periência popular. O Ekobé que, desde 2005, ocupa o espaço 
da universidade, é gerido coletivamente por atores dos mo-
vimentos e práticas populares de Fortaleza que construíram, 
inclusive, seu espaço físico, de forma solidária e sustentável, 
referenciado na permacultura e na educação popular. Tendo 
em vista seu diálogo com as Cirandas da Vida – SMS Fortale-
za – tem protagonizado diversas ações junto aos serviços de 
saúde do município. Entre estas, estão: processos de cuidado 
ao trabalhador em saúde, encaminhamentos de usuários do 
SUS realizados pelas unidades de saúde e ações de forma-
ção, as quais têm se pautado principalmente na inserção das 
práticas integrativas e populares de cuidado nesses serviços. 
Objetivos Este trabalho objetiva construir reflexões sobre a 
experiência desenvolvida no contexto do Espaço Ekobé, en-
volvendo as práticas integrativas e populares de cuidado e 
seus diálogos com o SUS, especialmente, a Atenção Primária 
em Saúde e a Saúde Mental; analisar a contribuição da educa-
ção popular na produção do cuidado integral à saúde; descre-
ver as potencialidades e desafios da interface entre a Saúde 
Mental e a Atenção Primária em Saúde com as práticas popu-
lares de cuidado. Metodologia Para construção dessas refle-
xões, lançamos mão do relato de experiência dos educadores 

das Cirandas da Vida que atuam nos processos de cuidar e de 
formação do Espaço Ekobé. Este relato foi construído com 
base na proposta de sistematização desenvolvida por Holli-
day (2006), considerando seus cinco passos estruturantes: o 
ponto de partida, a formulação do plano de sistematização, 
a recuperação do processo vivido, as reflexões de fundo e os 
pontos de chegada. Como ponto de partida, a necessidade 
de produção de reflexão sobre o vivido, sobre o protagonis-
mo dos seus sujeitos cuidadores/educadores. A formulação 
do plano de sistematização se ancorou no círculo de cultura 
onde pudemos delimitar os objetivos, os aspectos centrais da 
experiência e a formulação de questões-problematizadoras. 
A recuperação do processo vivido se fez com a construção 
de narrativas dos sujeitos em diversas linguagens a partir das 
quais se desenvolveu a análise e síntese-crítica sobre o vivido 
e a socialização dos aprendizados. Resultados e Discussão As 
práticas do Ekobé estão referenciadas em princípios da edu-
cação popular, como amorosidade, emancipação e protago-
nismo popular. Os diálogos entre o Ekobé e a Saúde Mental 
de Fortaleza foram iniciados com momentos de cuidado aos 
trabalhadores dos CAPS e da ESF. Posteriormente estes pas-
sam a encaminhar ao Ekobé, usuários para complementação 
do cuidado com práticas como massoterapia, Reiki, Constela-
ção Familiar, Yoga, etc. A aproximação dos trabalhadores com 
essas práticas tem propiciado a ampliação do olhar sobre o 
cuidar que inclui autonomia, diálogo, amorosidade, confian-
ça e cooperação, incorporando os jeitos de cuidar que cada 
um traz. Os usuários têm referido a potência dessas práticas 
por incluírem dimensões como a criatividade, o lúdico e a es-
piritualidade, desvelando outros desenhos do cuidar nos ser-
viços. Os processos formativos têm sido organizados com a 
parceria solidária de educadores das universidades, movimen-
to popular e secretarias de saúde. A distribuição das vagas de 
educandos contempla trabalhadores de saúde, estudantes e 
atores dos movimentos que se comprometem com a inclusão/ 
ampliação dessas práticas no Ekobé e outros movimentos e 
em unidades de saúde. Conclusões/Considerações Finais Po-
demos refletir que as experiências desenvolvidas no Ekobé 
têm contribuído para a interface entre as práticas populares 
de saúde e as desenvolvidas no SUS. Ao mesmo tempo, têm 
propiciado aos trabalhadores ampliar seus olhares sobre o 
cuidado e a formação e as possibilidades de incluir, em seu 
cotidiano, dimensões como amorosidade, horizontalidade, 
diálogo, produção de autonomia, cooperação e construção 
compartilhada de conhecimento. Este percurso tem revelado 
potencialidades como: a inclusão de práticas (Reiki, massote-
rapia) em unidades de saúde da família e CAPS protagoniza-
das por trabalhadores dos serviços que ampliaram seu campo 
de atuação a exemplo dos ACS; tradução intercultural entre 
os saberes acadêmicos e os saberes populares; a realização 
de processos formativos pautados na construção de parcerias 
solidárias. Entre os desafios, podemos citar a compreensão da 
gestão sobre a importância desses processos e a valorização 
dos saberes populares no contexto dos serviços. Referências 
DANTAS, V.L.A. Dialogismo e arte na gestão em saúde: a pers-
pectiva popular nas Cirandas da Vida em Fortaleza. (Tese de 
Doutorado). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza,CE, 
2009. FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessá-

de atendimentos de baixo risco. Segundo 75% dos entrevis-
tados, o atendimento de um paciente com a mesma queixa 
ocorria ‘frequentemente’ ou ‘algumas vezes’, o que indica a 
utilização da UPA como ambulatório. Quanto ao SAMU, 50% 
dos entrevistados afirmaram ‘raramente’ ou ‘nunca’ atender 
pacientes encaminhados por esse serviço. A prorrogação de 
permanência nas UPA por mais de 24 horas ocorreu ‘frequen-
temente’ ou ‘sempre’ (73%), em geral por inexistência de va-
gas para internação (95%). Conclusões/Considerações Finais 
A implantação das UPA se deu de forma peculiar no RJ, com 
serviços sob gestão ora estadual, ora municipal, em regiões 
com cobertura diversa de atenção básica e desvinculado do 
SAMU. Tal processo ocorreu em um cenário de precariedade 
da oferta de leitos hospitalares e de UTI. As UPA ocuparam 
papel central, sendo o principal equipamento de atendimen-
to às urgências em algumas regiões. Entretanto, a coorde-
nação do cuidado às urgências mostrou-se inadequada. Os 
resultados revelam a importância do planejamento integrado 
e da reformulação de todos os componentes da rede de aten-
ção. As dificuldades relacionaram-se a pouca resolutividade 
da atenção básica e a insuficiência de leitos hospitalares de 
referência ou de retaguarda, dificuldades estruturais do siste-
ma de saúde. Nesse sentido, as UPA devem superar o caráter 
de programa de alta visibilidade ancorado em serviços isola-
dos, para se constituírem, de fato, um componente efetivo 
em uma rede de atenção às urgências. Referências HARTZ, 
Z.M.A; CONTANDRIOPOULOS, A-P. Integralidade da atenção 
e integração de serviços de saúde: desafios para avaliar a im-
plantação de um “sistema sem muros”. Cad. Saude Pública, 
20 (Suppl 2): 331-336, 2004. LIMA, L.D; MACHADO, C.V; O´DW-
YER, G; BAPTISTA, T.W.F; ANDRADE, C.L.T; KONDER, M.T. In-
terdependência federativa na política de saúde: a implemen-
tação das Unidades de Pronto Atendimento no estado do 
Rio de Janeiro, Brasil. Ciênc Saúde Coletiva, 20 (2): 595-606, 
2015. LIPSITZ, L.A. Understanding Health Care as a Complex 
System. JAMA, 308: 243-4, 2012. MACHADO, C.V; SALVADOR, 
F.G.F; O‘DWYER, G. Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia: análise da política brasileira. Rev. Saúde Pública, 45(3): 
519-528, 2011. NARAD, R.A. Coordination of the EMS system: 
an organizational theory approach. Prehospital Emergency 
Care, 2(2): 145-152, 1998.

Luciana Dias de Lima; Tatiana Wargas de Faria Baptista; Gisele 
O´Dwyer de Oliveira; Cristiani Vieira Machado; Carla Lourenço 
Tavares de Andrade; Rachel Guimarães Vieira Pitthan;

15152 O TRABALHO DE UMA EQUIPE DE ATENÇÃO 
BÁSICA NO CUIDADO AOS PORTADORES DE DCNT: 
PERCEPÇÔES DA EXPERIÊNCIA DA “GESTÃO DA CLÍNICA” 
EM CAMPINAS (SP)

Introdução O aumento da carga de doença relacionado às 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) tem sido motivo 
de iniciativas de reorganização de Sistemas de Saúde, visan-
do tornar a Atenção Básica à Saúde mais resolutiva e efetiva 
no cuidado prestado à população portadora de tais doenças. 
Em 2009, inspirado na experiência britânica de reorganização 
do modelo de gestão do National Health Sistem - quando da 
adoção da “Clinical Governace” traduzida como Gestão Clí-
nica - o Ministério da Saúde propôs o Projeto Territórios: Es-

tratégia de qualificação da Atenção Primária para ampliação 
dos limites da resolubilidade na atenção das doenças crônicas 
não transmissíveis: um eixo de reestruturação da Atenção 
Especializada no seu papel complementar, introduzindo os 
conceitos e ferramentas da Gestão Clínica para microgestão 
dos processos de trabalho e a construção de Linhas de Cuida-
do como indutores da articulação de redes de Saúde. O Pro-
jeto Territórios foi implantado em três municípios brasileiros, 
entre os quais Campinas (SP), para aprimorar a qualidade e 
efetividade do cuidado e para implementar linhas de cuidado 
como estratégia para induzir redes articuladas e integrais de 
cuidado em saúde. Objetivos Discutir a formação das Redes 
de Atenção à Saúde como espaço necessário à integralidade 
e as ferramentas de gestão clínica como estratégias para arti-
cular o trabalho nas RAS. Analisar o Projeto Territórios e de-
linear o conceito de Gestão Clínica incorporado como marco 
teórico do Projeto Territórios. Apreender como trabalhadores 
de um Centro de Saúde de Campinas percebem o próprio tra-
balho, e como os dispositivos de Gestão Clínica interferiram 
na organização do trabalho desta equipe Metodologia Foi 
feita uma revisão teórica sobre a Integralidade e as Redes de 
Atenção à Saúde no SUS e um estudo documental sobre as 
experiências britânica e brasileira de introdução do concei-
to de gestão clínica na gestão do trabalho. Foi realizado um 
grupo focal com trabalhadores de uma unidade da Atenção 
Básica de Campinas – SP. Uma narrativa foi produzida para ex-
pressar o resultado da discussão no grupo focal que, após ser 
apresentada e validada pelo grupo de trabalhadores sujeitos 
da pesquisa, foi analisada de forma a apresentar as percep-
ções dos trabalhadores acerca dos pontos críticos trazidos no 
seu discurso. Resultados e Discussão A Proposição do Projeto 
Territórios revela a necessidade de agir sobre três pontos do 
processo de trabalho em saúde: a construção de uma estraté-
gia de qualificação da Atenção Primária e a indução de Linhas 
de Cuidado que fortaleçam a articulação entre os diferentes 
níveis de Atenção à Saúde. Outra dimensão, dada pela adoção 
do conceito de Gestão Clínica para balizamento das mudan-
ças propostas e pelo uso de suas ferramentas para produzir 
modificações no cotidiano do trabalho, é a aproximação en-
tre aspectos gerenciais e aspectos clínicos na construção de 
processos de trabalho. A observação do modo como o grupo 
de trabalhadores percebeu as questões relacionadas ao cuida-
do às pessoas portadoras de DCNT permite destacar que, em 
cada uma destas dimensões, existem pontos críticos que as 
marcam na percepção destes trabalhadores. No cotidiano do 
trabalho na Atenção Básica está colocada uma tensão entre 
programar as ações em saúde e dar respostas às demandas 
espontâneas; na articulação de Redes de Saúde, a fragilida-
de da rede de relações entre pessoas e serviços; e na dimen-
são da Gestão, a percepção de fraqueza e impotência frente 
aos desafios cotidianos do trabalho em saúde. Conclusões/
Considerações Finais Parece ser fundamental estruturar os 
serviços de saúde para que estes sejam capazes de oferecer 
cuidado integral em saúde e de enfrentar o aumento expres-
sivo das DCNT como desafio. E na constituição das redes, 
da Integralidade, a dimensão humana, o envolvimento de 
trabalhadores, gestores e usuários é essencial, cria compro-
missos e induz responsabilização de forma mais efetiva que a 
ordenação dos fluxos por normas, protocolos e papéis. Uma 
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mento da criança, além de progredir a alimentação e motili-
dade gástrica, diminuir stress frente a estímulos dolorosos, 
acelera a cicatrização de feridas, efeitos analgésicos, além de 
aumentar os padrões de descanso e sono (VERONESE, 2009). 
Através da interação entre estímulo externo e interpretação 
do córtex, há um estimulo no desenvolvimento da consciência 
corporal e psicomotora (VICTOR; MOREIRA, 2004). A Shantala 
é uma pratica integrativa que contribui para a implementação 
do SUS e complementa a reabilitação infantil na Atenção Pri-
mária em Saúde, posto que, propicia princípios fundamentais 
como: “universalidade, acessibilidade, vínculo, continuidade 
do cuidado, integralidade da atenção e responsabilização 
(BRASIL, 2011). Objetivos Identificar as percepções maternas 
quanto aos resultados alcançados pela aplicação da massa-
gem Shantala com crianças em reabilitação infantil atendidas 
pelo Sistema Único de Saúde, bem como traçar o perfil des-
tas crianças em tratamento fisioterapêutico analisando as va-
riáveis da criança como gênero, idade, diagnóstico e da mãe 
a idade, o grau de instrução e estado congugal, bem como, 
relacionar os beneficios fisiológicos, psicomotores e compor-
tamentais encontrados após a técnica ser aplicada. Metodo-
logia Trata-se de um estudo de caráter intervencionista e qua-
litativo realizado no Centro de Saúde do Centro Universitário 
de Cerrado, em Patrocínio, Minas Gerais, no setor de fisiotera-
pia infantil, entre os meses de abril a junho de 2016. Participa-
ram do estudo doze crianças, com idade de 10 a 20 meses, de 
ambos os sexos, que estavam em tratamento fisioterapêutico 
e doze mães. Este estudo foi submetido e aprovado pelo Co-
mitê de Ética sob protocolo nº20151450FIS005. Posteriormen-
te à assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido, 
a massagem foi aplicada em uma sala individual, específica 
para este procedimento. A aplicação da massagem constituiu-
se de duas sessões semanais com duração de quinze minu-
tos cada, totalizando 12 sessões realizadas em cada criança. 
Para análise da percepção materna foi realizada entrevistas 
antes e após a aplicação da técnica, por meio de um roteiro 
semiestruturado. Os resultados foram apresentados de forma 
descritiva e pela análise de conteúdo. Resultados e Discussão 
Identificado que 58,3% das crianças eram do sexo masculino 
dados divergnetes apresentado pelo estudo de Venturella et 
al. (2013), onde a amostra foi composta 50% do sexo mascu-
lino. Dados que se assemelham com o estudo de Venturella 
et al. (2013) foi a média de idade 10.36 meses e o presente 
apresentam média de 11,92. Destes 41,7% diagnosticadas com 
atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, A idade mater-
na variou de 18 a 45 anos, sendo 83,3% casadas e a maioria 
com segundo grau completo. Em relação aos benefícios al-
cançados, 90,9% das mães afirmaram que os filhos tiveram um 
bom desenvolvimento motor após a aplicação da massagem, 
bem como melhora do sono, da respiração e do funcionamen-
to do intestino. A mudança de comportamento dos filhos foi 
notada em 71,7%, melhora deste pode estar associada ao efei-
to benéfico da massagem no processo de maturação neural 
(GUNNAR,1992). Hoffmann (2005) afirma que a massagem 
melhora o funcionamento intestinal ao estimular musculatu-
ra lisa e peristaltismo. Veronese (2009) relata menor estresse 
frente a estímulos dolorosos, efeitos analgésicos, qualidade 
do sono. Conclusões/Considerações Finais Conclui-se com 
este estudo que os relatos maternos estiveram voltados às 

percepções de sono mais extenso e tranquilo, respiração mais 
regular e melhora no funcionamento intestinal com redução 
das cólicas. Relatos ressaltam os efeitos fisiológicos positivos 
da massagem Shantala, com significativa melhora associada 
ao desenvolvimento motor, evidenciando assim a importância 
deste recurso como prática complementar para a reabilitação 
infantil. A maioria das mães não tinham conhecimento da téc-
nica Shantala e somente após a realização das mesmas pu-
deram perceber os efeitos benéficos da técnica para seus fi-
lhos. Relataram ainda que, mesmo de forma não homogênea, 
houve melhora da relação mãe filho, uma vez que contribuiu 
para uma maior proximidade associada ao toque entre am-
bos. Referências BRASIL.Ministério da Saúde. Secretaria de 
Atenção à Saúde.Departamento de Atenção Básica. Portaria 
2.488. Brasília.2011. GUNNAR,M.R. Reactivity of the hypotha-
lamic-pituitary-adrenocortical system to stressors in normal 
infants and children. Pediatrics.v.90,v.3, p.491-7,1992 HOF-
FMANN, A.Efeitos da Shantala em bebês de um a seis meses 
do projeto de extensão Shantala massagem para bebês.53f.
Trabalho de conclusão de curso em Fisioterapia.Universidade 
do Sul de Santa Catarina, Tubarão,2005. VENTURELLA,C.B.et 
al. Desenvolvimento motor de crianças entre 0 e 18 meses de 
idade: Diferenças entre sexo. Motricidade, Portugal, v. 9, n. 
2, p. 3-12,2013. VERONESE,L. A prática da massagem terapêu-
tica sob a ótica da psicologia corporal. Anais.Curitiba: Centro 
Reichiano,2009. VICTOR, J.F.;MOREIRA,T.M.M.Integrando a 
família no cuidado de seus bebês. Ensinando a aplicação da 
massagem shantala. Acta Scientiarum. Health Sciences, v. 
26,n.1,p.35-39,2004.
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15380 REDE DE APOIO SOCIAL ÀS FAMÍLIAS DE 
CRIANÇAS COM DOENÇA CRÔNICA

Introdução Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
o número de pessoas acometidas por doenças crônicas está 
aumentando no mundo inteiro. Nos países em desenvol-
vimento isso vem acontecendo em demasia, acarretando 
consequências no que tange a economia e a saúde (OMS, 
2003). Essa realidade é bastante presente também no mundo 
infantil, em que cada vez mais crianças são acometidas pela 
doença crônica, modificando cotidianamente as suas ativida-
des, incapacitando-as de realizar atividades intrínsecas a essa 
faixa etária, muitas vezes associadas ao seu quadro clínico e 
aos vários processos de hospitalização (VIEIRA; LIMA, 2002). 
Isso repercute negativamente em toda a família, com diver-
sos conflitos familiares, muitas vezes associada a dificuldades 
financeiras e sobrecarga do cuidador (NÓBREGA et al., 2012). 
Considerando o binômio criança e família uma unidade que 
requer cuidados para o enfrentamento dessa problemática 
e melhoraria da qualidade de vida, tanto no início quanto no 
curso da doença, a rede de apoio social torna-se fundamental 
para somar-se ao cuidado profissional. Dado o exposto, se fez 
necessário o entendimento desta rede no contexto da família 
da criança com doença crônica. Objetivos A pesquisa tem o 
objetivo de compreender a rede de apoio social estabelecida 
no contexto da família de crianças com doença crônica. Meto-

rios à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2000. (Coleção 
Leitura) HOLLIDAY, O. J. Para sistematizar experiências; tra-
dução de: Maria. Viviana V. Resende. 2. ed., revista. – Brasília: 
MMA, 2006.
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15307 TÍTULO: INQUÉRITO SOBRE O FUNCIONAMENTO 
DA ATENÇÃO BÁSICA E O ACESSO À ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA: CONDIÇÃO TRAÇADORA HIPERTENSÃO 
ARTERIAL - CAMPINAS –SP

Introdução Este trabalho analisou a condição traçadora1 hi-
pertensão arterial sistêmica (HAS) no SUS Campinas-SP, que 
é agravo com alta prevalência e grande impacto na morbimor-
talidade no país. Compõe projeto multicêntrico que envolve 
USP, UNICAMP, UFRGS, UECE e UNIFOR, sobre o acesso à 
Atenção Especializada (AE) para condições crônicas e de saú-
de mental, em quatro regiões metropolitanas: Fortaleza (CE), 
Campinas (SP), São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS) 2. Visa con-
tribuir com proposições para a efetivação da atenção integral 
e territorializada, baseada em princípios, arranjos e dispositi-
vos que favoreçam práticas ampliadas e compartilhadas de 
produção de saúde. Partiu-se do entendimento que a Aten-
ção Básica (AB) deve resolver 80% dos problemas de saúde da 
população, atuar em rede, ser responsável pelo Projeto Tera-
pêutico dos usuários e por sua coordenação. Considera-se que 
estudar o acesso à AB para condições crônicas, analisando 
avanços e dificuldades evidenciados no percurso da implan-
tação da ABS é de alta relevância no processo de implementa-
ção da AB e para o funcionamento em rede do SUS. Objetivos 
Geral: Identificar o acesso e a qualidade da assistência aos pa-
cientes com HAS na Atenção Básica e Especializada no SUS 
Campinas–SP. Específicos: 1. Fazer a caracterização dos parti-
cipantes da pesquisa; 2. Analisar a integração entre a atenção 
básica e a especializada; e 3. Analisar variáveis relacionadas à 
qualidade da atenção aos hipertensos nas unidades de saúde. 
Metodologia O trabalho é parte da etapa inicial da pesquisa 
multicêntrica acima citada. Nesta etapa foi utilizado o método 
quantitativo para identificar questões que serão analisadas na 
continuidade da pesquisa qualitativa. Os dados foram coleta-
dos através de questionário que consistiu de um conjunto de 
49 questões dispostas em itens relativos à critérios de inclu-
são, identificação, informações sobre a atenção especializada, 
sobre a atenção básica, medicação/exames complementares/ 
orientações e urgência/emergência. Os questionários foram 
aplicados de abril a junho de 2016, em hipertensos voluntá-
rios de 03 ambulatórios de Cardiologia do SUS Campinas, SP, 
totalizando 485 questionários completos, considerado como 
critério de inclusão usuários hipertensos encaminhados pela 
Atenção Básica. Resultados e Discussão A amostra revelou 
que 90,9% tem idade acima de 50 anos, 59,3% sexo feminino, 
41,2% pardos e negros, 75,7% tem 1º grau incompleto ou são 
analfabetos e 4,9% revelaram ter plano de saúde. Tiveram o 
diagnóstico de HAS na AB 54,2% dos pesquisados. Somente 
25,2% procuram as UBS quando se sentem mal. Nesta situa-
ção, a maior procura foi pelos serviços de urgência (44,7%). 
Para 13,4% dos pesquisados era a 1ª consulta na AE, 56,7 % re-

feriram fazer acompanhamento na cardiologia há mais de 02 
anos e 66,5% referiram usar até 02 medicamentos. Somente 
23,4 % citaram levar papel escrito para a equipe da AB. Dado 
observado em outros estudos3. Apesar disto, 63,5% relataram 
acompanhamento na AB e na AE. Há necessidade de aprofun-
dar o estudo em relação aos mecanismos desta ocorrência. 
71,4% referiram pegar todos os medicamentos na AB, o que 
deve estar relacionado ao perfil socioeconômico da amos-
tra e ao rol de medicamentos disponibilizados. Realizaram 
no SUS o ECG 92% e 83% o ecocardiograma. A maioria, refe-
riu ter recebido orientação relativa a dieta, exercícios e uso 
diário de medicamentos tanto na AB como na AE. Referiram 
ter sido internados pelo menos uma vez devido à HAS, 30,9 
%. Conclusões/Considerações Finais A maioria dos hiperten-
sos, desta amostra, não têm a AB como porta acesso quando 
se sentem mal. Pode-se inferir que a AE está organizada no 
modelo tradicional com estoque de usuários com seguimento 
prolongado (63,5% com mais de 02 anos), que responsabiliza 
o usuário pela integração do seu projeto terapêutico com AB 
( apenas 23,4 % dos usuários informaram ter recebido contra 
referência para AB). A oferta de 1ª consulta na AE é reduzi-
da, gerando grande espera (em março de 2016, a espera por 
consulta na cardiologia, no SUS – Campinas, era de 4109 usuá-
rios4). Revelaram ter pago consulta, devido a HAS, 24,5% dos 
participantes da pesquisa. Os dados reforçam a necessidade 
de mudança do modelo da AE, tendo como referência estra-
tégias já em curso como o Apoio Matricial5, o Tele Saúde e in-
vestimentos na AB. Desta amostra 30,9% tiveram pelo menos 
uma internação como desfecho da HAS, percentual alto, fato 
este que será estudado com método Qualitativo a sequência 
da pesquisa. Referências 1. Kessner DM, Kalk CE, Singer J. 
Assessing health quality - the case for tracers. N Engl J Med. 
1973; 25:288(4):189-194. 2. Campos GWS, et al. Inquérito so-
bre o funcionamento da atenção básica à saúde e do acesso à 
atenção especializada em regiões metropolitanas brasileiras: 
DSC/Coletiva/ FCM/ Unicamp. MCTI/CNPq/MS - SCTIE - Decit Nº 
41/2013. 3. Serra SG, Rodrigues PHA. Avaliação da referência 
e contrarreferência no Programa Saúde da Família na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro (RJ, Brasil). Cien Saude Colet. 
2010; 15(suppl 3):3579-3586. 4. Relatório da Câmara de Espe-
cialidades da SMS-Campinas-SP. Junho/2016 5. Hoepfner C, 
Franco SC, Maciel RA, Hoepfner AMS. Programa de apoio ma-
tricial em cardiologia: qualificação e diálogo com profissionais 
da atenção primária. Saúde Soc. 2014; 23(3):1091-1101.
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15358 PRÁTICA INTEGRATIVA SHANTALA NA 
REABILITAÇÃO INFANTIL: PERCEPÇÕES MATERNAS

Introdução Shantala é uma massagem, realizado com a crian-
ça no colo, que tem como princípio aliar o toque ao olhar 
constante durante a atividade, fortalecendo o laço entre mãe 
e filho comunicando-se através do toque. No Brasil, é consi-
derada uma prática promotora de estímulo neuropsicomotor, 
em implantação na atenção básica à saúde. Por promover um 
grande estímulo neurológico, a técnica acelera o desenvolvi-
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mulher e criança. Os serviços com maior número de unidades, 
no somatório nacional, em ordem decrescente, foram: Unida-
de de Cuidado Intermediário Convencional (2044 uni), Leito 
de Apoio a Gestante de Risco (2016 uni) e Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal II (2015 uni), qualificados, proeminente-
mente de gestão municipal e financiamento federal. O Centro 
de Parto Normal (CPN) esteve presente em São Paulo, Bahia, 
Espírito Santo e Pará. Já a Casa de Gestante Bebê e Puérpera 
(CGBP) esteve presente nos estados da Paraíba, Sergipe, Rio 
Grande do Norte e Tocantins. Pernambuco, Santa Catarina, 
Ceará e Minas Gerais contavam com CPN e CGBP. Ademais, 
evidenciam-se melhorias no acesso aos serviços de saúde, to-
davia, é discreta a iniciativa da gestão na superação dos eleva-
dos índices de partos cesarianos, que além da medicalização 
excessiva tem contribuído na persistência de elevadas taxas 
de nascimentos pré-termos. Conclusões/Considerações Finais 
A Rede Cegonha, permeada pelos objetivos da RAS de maior 
racionalidade na utilização dos recursos financeiros e garantia 
do princípio da integralidade no cuidado a mulher e criança, 
tem ampliado a oferta de ações e serviços no tocante à aten-
ção primária, e prioritariamente, aos serviços de Média e Alta 
Complexidade. Assim, alinhada aos motivos que induziram a 
inclusão desse tema como prioridade sanitária em 2010. Aos 
entes federados é possibilitada a decisão sobre o desenho da 
RC no território, logo, diferentes cenários podem surgir de 
acordo com as peculiaridades epidemiológicas, de capacida-
de instalada de serviços, bem como, das concepções sobre o 
cuidado dos atores sociais responsáveis pela ação pública no 
território. Destarte, os Planos de ação analisados confluem 
quantitativamente quanto aos serviços de elevada densidade 
tecnológica, como as unidades de terapia intensiva e diver-
gem quanto aos pontos de atenção de promoção do parto 
normal, como o Centro de Parto Normal. Referências BRASIL. 
Ministério da Saúde. Secretaria da Saúde. Portaria n° 1.1459, 
de 24 de junho de 2011. Institui, no âmbito do Sistema Úni-
co de Saúde - SUS - a Rede Cegonha. Diário Oficial da União; 
Poder Executivo, 2011. MAGALHÃES JUNIOR, H. M. Redes de 
Atenção à Saúde: rumo à integralidade. Divulgação em saúde 
para debate, Rio de Janeiro, n.52, p.15-37, 2014. MULLACHERY 
P.; SILVER D.; MACINKO J. Changes in health care inequity in 
Brazil between 2008 and 2013. International Journal for Equity 
in Health. 2016;15:140. doi:10.1186/s12939-016-0431-8. PACHE, 
D. F. et al. Rede Cegonha: desafios de mudanças culturais nas 
práticas obstétricas e neonatais. Divulgação em saúde para 
debate, Rio de Janeiro, n.52, p 58-71, 2014. VICTORA, C. G. et 
al. Saúde das mães e crianças no Brasil: progressos e desafios. 
The Lancet, London, p. 32-46, May, 2011.
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15505 FONTES DE OBTENÇÃO DE MEDICAMENTOS 
PSICOTRÓPICOS: ESTUDO DE BASE POPULACIONAL NO 
MUNICÍPIO DE CAMPINAS – SP

Introdução Medicamentos psicotrópicos adequadamente 
prescritos são, entre outras terapias, indicados para o con-
trole e redução dos sintomas provocados pelos transtornos 
mentais. Considerando o aumento da frequência destes 
transtornos na população, avaliar o perfil de obtenção desses 
medicamentos no sistema de saúde é relevante para a garan-

tia de políticas de assistência farmacêutica voltadas à saúde 
mental. Objetivos Analisar a prevalência do uso e as fontes 
de obtenção de medicamentos psicotrópicos no município de 
Campinas-SP, segundo características demográficas e socioe-
conômicas, bem como identificar as classes terapêuticas e os 
motivos de uso. Metodologia Estudo transversal de base po-
pulacional conduzido na cidade de Campinas-SP, com amos-
tragem probabilística, estratificada e por conglomerados 
realizado em 2014 e 2015. Participaram do estudo 1.999 indiví-
duos com idade de 20 anos ou mais. As variáveis dependentes 
foram o uso de medicamento psicotrópico nos quinze dias 
que antecederam a entrevista e a fonte de obtenção desses 
medicamentos. Foram estimadas as prevalências e as razões 
de prevalência por meio da Regressão Múltipla de Poisson. 
Os dados foram analisados no software Stata 12.0, utilizando 
o comando svy, que considera as ponderações relativas do 
desenho amostral. Resultados e Discussão A prevalência de 
uso de ao menos um psicotrópico foi de 11,8% (IC95%: 10,0 – 
13,7; n=306), com destaque para os antidepressivos (38,2%) 
e os benzodiazepínicos (23,4%). Trinta e oito por cento dos 
psicotrópicos foram obtidos nas Unidades Básicas de Saúde. 
Cerca de 33% dos indivíduos que não tinham plano de saúde 
precisaram desembolsar para adquirir o medicamento e 15% 
dos que tinham obtiveram no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Obtiveram com maior frequência medicamentos no SUS os in-
divíduos com menor renda, cor de pele não branca e que não 
tinham plano privado de saúde. As classes terapêuticas utiliza-
das não foram estatisticamente diferentes em relação à fonte 
de obtenção. Conclusões/Considerações Finais Observou-se 
que menos da metade dos indivíduos obtiveram seus psico-
trópicos junto ao SUS, e estes correspondiam ao segmento 
social mais vulnerável. Além disso, um terço dos indivíduos 
“SUS dependente” tiveram que desembolsar para adquirir o 
medicamento.
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15534 VIDA E JUVENTUDE: SENTIDOS CONSTRUÍDOS 
SOBRE O TRABALHO DE SAÚDE COM JOVENS DE 
MANGUINHOS/RJ

Introdução O trabalho é fruto da solicitação de uma Equipe de 
Saúde da Família pertencente à Manguinhos, região da cidade 
do Rio de Janeiro. As demandas surgiram a partir das mudan-
ças na sua área de abrangência, resultantes do processo de re-
territorialização da Estratégia de Saúde da Família. Com isto, 
o perfil sociodemográfico da população se modificou, com 
um aumento no contingente de adolescentes e gestantes a 
serem acolhidos. Assim, a equipe percebeu-se com dificulda-
de em identificar e lidar com as demandas dos jovens. Outro 
ponto foi a concepção de alguns profissionais da resistência 
ao cuidado em saúde e desesperança dos jovens em relação à 
vida e ao seu futuro. Ademais, identificaram-se poucas iniciati-
vas da equipe voltadas para essa população, culminando com 
uma falta de abordagem que propiciasse o fortalecimento do 
vínculo com os jovens. Portanto, com o intuito de entender 
a relação dessa população com o serviço de saúde e demais 
políticas públicas no território, constatou-se a necessidade de 
se construir um caminho para que se conhecessem as percep-

dologia Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa do 
tipo descritivo exploratório. A pesquisa foi realizada no Cen-
tro de Reabilitação Infantil (CRI) em Santa Cruz-RN, Brasil, no 
período de julho a agosto de 2014. A amostra foi constituída 
por cinco pais e cuidadores de crianças com doenças crôni-
cas, que fazem tratamento no CRI. Os dados foram coletados 
por meio da técnica da entrevista semiestruturada, as quais 
foram gravadas por um aparelho MP3. A análise dos dados 
empíricos teve como base teórica a análise de conteúdo, 
(BARDIN, 2011). Na qual foi utilizada como técnica de análise 
de conteúdo a análise temática. Atendendo a todos os princí-
pios éticos exigidos pela resolução 466/2012 do Ministério da 
Saúde, o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesqui-
sa da FACISA/UFRN, CAAE nº 33433814.8.0000.5568, parecer: 
N°764.224. Resultados e Discussão Neste estudo identificou-
se a rede de apoio social às famílias de crianças com doença 
crônica, assim como o papel de cada um dos componentes no 
enfrentamento desta condição. Pela análise das falas tem-se 
como principais componentes da rede a escola, a religião, os 
centros de reabilitação e os próprios familiares. As escolas se 
mostram como um elo entre a criança e a sociedade, facilitan-
do a sua socialização, além de permitir a criação de vínculos 
atuando positivamente no processo de reabilitação; a religião 
é considerada como algo “maior” que fornece subsídios para 
o enfrentamento da condição crônica e fortalecimento do 
sistema familiar; os centros de reabilitação desempenham 
papéis essenciais no tratamento, recuperação e bem-estar do 
binômio; já os familiares, são considerados como o apoio nos 
momentos das hospitalizações e na aquisição de materiais ne-
cessários para o desenvolvimento dos cuidados. Constatou-
se que não há interações entre os diversos componentes da 
rede, cada um atua conforme a sua especificidade. Estudos 
ressaltam que os profissionais de saúde precisam conhecer 
essa rede, por ser considerada como um recurso importan-
te no cuidado à saúde da criança. Conclusões/Considerações 
Finais Este estudo permitiu compreender o papel da rede de 
apoio social no processo de enfrentamento da doença crôni-
ca da infância. A mesma é essencial para minimizar a sobre-
carga dos pais, o sofrimento das crianças, o fortalecimento 
das ações do cuidar, o apoio profissional e emocional, além 
do processo de construção da identidade da criança. Porém, 
é importante considerar que essa forte vinculação à rede de 
apoio social pode estar associada a fragilidade da rede de 
atenção à saúde. Assim, pretende-se chamar a atenção para 
uma maior articulação entre os diversos pontos da rede, seja 
ela de apoio social ou assistencial, pois, se tratando do por-
tador de doença crônica, a ligação entre esses pontos deve 
ser mantida firme e organizada para que a integralidade do 
cuidado seja alcançada de forma efetiva. Referências BARDIN, 
L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2011. Nóbrega VM, 
Reichert APS, Silva KL, Coutinho SED, Collet N. Imposições e 
conflitos no cotidiano das famílias de crian- ças com doença 
crônica. Esc Anna Nery Rev Enferm [Internet]. 2012 [cited 2015 
Feb 20];16(4):781-8. Available from: http://www.scielo.br/pdf/
ean/v16n4/20.pdf OMS. Cuidados inovadores para condições 
crônicas: componentes estruturais de ação: relatório mundial 
/ Organização Mundial da Saúde – Brasília, 2003. VIEIRA Maria, 
A.; LIMA. Regina, A.G.; Crianças e adolescentes com doença 
crônica: convivendo com mudanças. Rev Latino-am; [Ribeirão 

Preto] v.10 n.4 p.552-6. 2002. Disponível em: < http://www.
scielo.br/pdf/rlae/v10n4/13368.pdf > Acesso em: 31 set. 2014.
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15474 ASSISTÊNCIA A SAÚDE MATERNA E INFANTIL NO 
ÂMBITO DA REDE CEGONHA: REFLEXÕES BASEADAS NO 
PLANO DE AÇÃO DOS ESTADOS

Introdução A discussão das Redes de Atenção à Saúde (RAS) 
inicia-se no âmbito governamental, a partir de 2010, por meio 
do Ministério da Saúde (MS). Todavia, em um cenário nacional 
de práticas interfederativas incipientes, foram estabelecidos 
seis temas prioritários, dentre estes, o da saúde Materna e 
Infantil. Esse, justificado pelas elevadas taxas de morbimor-
talidade desse público, associados à fragilidade na assistência 
obstétrica e neonatal. Nesse panorama, a Rede Cegonha (RC) 
apresenta-se como uma política de estruturação do cuidado 
em saúde a mulher no ciclo gravídico-puerperal e a criança até 
os 24 meses de idade, articulada no arranjo político-territorial 
da Região de Saúde. A ações e serviços da RC estão confor-
mados em 4 componentes preconizados, a saber: pré-natal; 
parto e nascimento; puerpério e atenção integral à saúde da 
criança; e sistema logístico: transporte sanitário e regulação. 
Gestores estaduais, e principalmente municipais, mediados 
por Grupos Condutores, deliberam nos espaços de governan-
ça interfederativa confluindo para a elaboração do Plano de 
Ação, que apresenta as atribuições e responsabilidades dos 
entes federados na condução da RC. Objetivos Objetivo Geral: 
analisar a organização da atenção à saúde materno-infantil no 
Plano de Ação da Rede Cegonha, por estado da Federação. Ob-
jetivos específicos: caracterizar os pontos de atenção à saúde 
da Rede Cegonha distribuídos nos territórios estaduais; com-
preender como têm ocorrido o compartilhamento de compe-
tências entre os entes federados na implementação da Rede 
Cegonha nos territórios estaduais. Metodologia Estudo des-
critivo-analítico de abordagem quantitativa e qualitativa, utili-
zando dados secundários do Plano de Ação da Rede Cegonha, 
de cada estado da federação, disponíveis no site do Sistema 
de Controle de Limite Financeiro da Média e Alta Complexida-
de – SISMAC, do Ministério da Saúde. O levantamento dos da-
dos ocorreu no mês de dezembro de 2016, sendo os mesmos 
organizados por estado e região do país. Posteriormente os 
dados foram categorizados pelos seguintes critérios: tipo de 
serviço; quantidade de serviços; ente federado responsável 
pela gestão, municipal ou estadual; e, serviços qualificados ou 
novos. Esse estudo faz parte de uma pesquisa mais ampla inti-
tulada “Redes assistenciais integradas e sustentáveis: teoria, 
prática e possibilidades de inovação na dinâmica interinstitu-
cional da regulação do SUS (REG-SUS)”, financiado pelo Pro-
grama de Excelência em Pesquisa da Fundação de Amparo à 
Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Resultados e 
Discussão Todos os estados apresentavam seu Plano de Ação 
no site do SISMAC. A adesão ao componente Pré-natal da RC, 
de responsabilidade da gestão municipal, foi universalizada 
em todo o país, cabendo à união o financiamento das novas 
ações e serviços somados aquelas prestadas anteriormente à 
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exceções, concentrado basicamente em duas atividades: ali-
mentação do SINAN (Sistema Nacional de Agravos de Noti-
ficação) e entrega de medicamentos. Os gestores percebem 
esvaziamento nas ações que lhes são próprias evidenciado 
pela repetição e esmiuçamento de algumas ações simples 
como a inserção da ficha de notificação no SINAN e há alguns 
em desvio e acúmulo de funções quando assumem ações que 
deveriam ser realizadas na ESF por exemplo. Conclusões/Con-
siderações Finais Determinados os discursos dos gestores do 
PCH, compreende-se uma gestão realizada de modo vertical e 
burocrático, distante da proposta democrática da formação 
de Redes de Atenção à Saúde, notadamente no que se refere 
na atenção ao agravo crônico. A ausência de um conceito cla-
ro de Promoção da Saúde por parte dos gestores e de como 
conduzir ações nessa perspectiva repercute na assistência à 
população dificultando o acesso ao diagnóstico, medicamen-
tos e ao acompanhamento. Para que a Promoção da Saúde 
seja o condutor das ações dos gestores, faz-se necessário um 
projeto coletivo para o PCH que contemple a proposta de su-
peração de uma assistência centrada na doença e dependente 
de especialista para se efetivar. Referências BRASIL. Ministé-
rio da Saúde, DataSUS, 2012. http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/
tabcgi.exe?idb2012/d0206.def BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Vigilância em Saúde. Sistema nacional de vigilân-
cia em saúde: relatório de situação : Rio Grande do Norte, 5. 
ed., Brasília, 2011. MELO, L. M. F. et al. Análises das diretrizes 
para o apoio institucional das gestões da Atenção Básica das 
capitais brasileiras . Saúde debate, Rio de Janeiro, v. 40, n. 108, 
jan-mar 2016. MENDES E SILVA, M. A. S. Sobre a Análise do Dis-
curso. Revista de Psicologia da UNESP, v.4, n.1, p. 16-40, 2005.
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15674 GRAU DE AFILIAÇÃO E ACESSO AO SERVIÇO 
DE SAÚDE DE CRIANÇAS VULNERÁVEIS À SÍNDROME 
CONGÊNITA DO VÍRUS ZIKA EM PERNAMBUCO

Introdução O Zika vírus tem sido responsável por importan-
te surto de doença exantemática no Brasil desde o primeiro 
semestre de 2015 e em maio deste mesmo ano o Ministério 
de Saúde registrou a circulação do vírus em diferentes esta-
dos predominantemente no Nordeste, principalmente em 
Pernambuco. Em outubro de 2015, em Pernambuco e no Rio 
Grande do Norte, percebe-se um número incomum de casos 
de microcefalia em crianças nascidas nas maternidades públi-
cas. O presente estudo visa caracterizar a rede de atenção pe-
rinatal envolvida no cuidado às crianças nascidas desde então 
e suas redes sócio-familiares, descrevendo o modelo de aten-
ção e gestão,com ênfase na filiação e acesso ao serviço de 
saúde e é parte da pesquisa: “ Estudo de Coorte das crianças 
nascidas no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Pernambuco: os fatores associados à Síndrome Congênita por 
Zika vírus”. Objetivos I) Analisar o grau de afiliação das crian-
ças nascidas a partir de outubro de 2015 à uma equipe e/ou 
serviço de saúde; II) Analisar o acesso das crianças ao serviços 
de saúde a partir da utilização; III) Analisar o acesso das crian-
ças ao serviços de saúde a partir da acessibilidade. Metodolo-
gia Trata-se de um estudo transversal, realizado através de um 

inquérito junto às mães das crianças nascidas na região me-
tropolitana de Recife-PE a partir de outubro de 2015, incluindo 
as notificadas como suspeitas de microcefalia. Para tanto foi 
realizada busca ativa e aplicado o Instrumento de Avaliação 
da Atenção Primária à Saúde - Primary Care Assessment Tool 
/ PCATool-Brasil. O presente trabalho analisará os componen-
tes 1, 2 e 3 do questionário, que dizem respeito ao grau de 
afiliação com o serviço de saúde e ao acesso de primeiro con-
tato – Utilização e Acessibilidade. Resultados e Discussão A 
partir da análise dos 65 inquéritos aplicados, foi identificado 
que as crianças apresentam os seguintes graus de afiliação à 
Atenção Básica: I (7%); II (33%); III (18%) e IV (42%), respectiva-
mente. Em relação ao acesso das crianças aos serviços de saú-
de considerando a utilização foi identificado que numa escala 
de 0 a 10, 15% tem escore 0 de acesso; 14%, tem escore 3; 18% 
tem escore 7; e 52%, tem escore 10 para utilização. A média 
7 encontrada para este atributo denota que a população es-
tudada realmente utiliza os serviços de saúde citados. Estu-
dos realizados em Diamantina (RIBEIRO et al, 2010) e Montes 
Claros (LEÃO et al, 2011) empregando o mesmo instrumento 
em crianças verificaram que a maioria das crianças tinha os 
serviços de referência na unidade de saúde da família. Em rela-
ção à dimensão acessibilidade do acesso de primeiro contato, 
as crianças apresentaram escores variados se concentrando 
principalmente, nos escores 6, 7, 2 e 1 (18%, 17%, 14% e 11%). A 
média deste atributo foi 5, um baixo escore, representando 
a necessidade de ausência de barreiras organizacionais ou fí-
sicas para se conseguir a atenção à saúde como delimitação 
de dias e horários de funcionamento. Conclusões/Considera-
ções Finais Diante das análises preliminares sobre afiliação à 
um serviço de saúde e grau de acesso de crianças nascidas 
no HC identificamos que a atenção básica se configura como 
porta de entrada do sistema de saúde já que 42% se apresen-
tou filiada ao serviço de saúde nesse nível. Outra constatação 
que reforça essa análise é que 70% dos entrevistados utilizam 
o serviço de atenção básica para resolver seus problemas de 
saúde. Apesar da utilização, o acesso foi comprometido pelas 
condições de funcionamento das unidades que permitiram 
que apenas 31% das crianças conseguissem acesso ao servi-
ço de saúde de forma ágil e oportuna às suas necessidades. 
Referências 1. BRASIL, Ministério da Saúde. Instrumento de 
Avaliação da Atenção Primária à Saúde - Primary Care Asses-
sment Tool / PCATool-Brasil, 2010. 2. LEAO, C.D.A; CALDEIRA, 
A.P; OLIVEIRA, M.M.C. Atributos da atenção primária na assis-
tência à saúde da criança: avaliação dos cuidadores. Rev. Bras. 
Saude Mater. Infant,v. 11,n. 3, 2011 3. RIBEIRO, L.C.C; ROCHA, 
R.L; RAMOS-JORGE, M.L. Acolhimento às crianças na atenção 
primária à saúde: um estudo sobre a postura dos profissionais 
das equipes de saúde da família Cad. Saúde Pública, v. 26, n. 
12, p. 2316-2322, 2010 4. STARFIELD, B.; XU, J.; SHI, L. Validating 
the Adult Primary Care Assessment Tool. The Journal of Family 
Practice, United States, v. 50, n. 2, p. 161-175, 2001.
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ções e sentidos desses jovens em relação à saúde, seus mo-
dos de existir na vida e no território a partir de suas próprias 
narrativas. Objetivos Identificar as demandas, inquietações, 
sentidos e valores dos jovens em relação à saúde, à vida e ao 
território; Analisar a relação entre as ações de saúde voltadas 
para os jovens no território e as demandas trazidas pelos mes-
mos. Metodologia A pesquisa possui um enfoque qualitativo, 
de perspectiva construcionista, estabelecida a partir do mé-
todo da narrativa, onde a descrição e redescrição dialógica 
entre os sujeitos exerce o papel principal (BENJAMIN, 2011). A 
análise dos sentidos, tanto produzidos nas entrevistas quan-
to nos grupos de jovens, fez com que o processo se tornasse 
histórico, singular e coletivo (SPINK, 2013). Após a fase de en-
trevistas e de grupos, os áudios foram transcritos. A leitura 
individual dos textos foi feita de modo que pudéssemos iden-
tificar as temáticas presentes, sem deixar de situá-los dentro 
de contextos mais amplos. A análise que se seguiu construiu 
as grandes temáticas presentes. A partir dessa etapa, seguiu-
se a produção de sentidos e o confronto com os referenciais 
teóricos. Resultados e Discussão No curso da investigação, 
pudemos constatar o distanciamento entre o planejamento 
da política, que determina manejo sensível das demandas e 
necessidades de saúde das pessoas do território, e sua opera-
cionalização, que acontece especialmente através da produ-
ção de dados, cumprimento de metas e construção de indi-
cadores. Percebemos inclusive que o cotidiano da equipe se 
tornou mais complexo com a mudança do sistema operacio-
nal utilizado para gerenciar o banco de dados da população e 
com a necessidade de recadastramento manual de todas as 
pessoas do local. A análise das categorias elencadas a partir 
da narrativa dos jovens formou um fio condutor que nos levou 
a constituir sentidos e olhares tanto de como é ser jovem em 
Manguinhos, quanto sobre suas experiências com o cuidado 
de saúde prestado. Nesse processo, foi possível estabelecer 
quatro conotações principais para a saúde: individualizada, 
na condição de agravos externos, na perspectiva da cura pela 
medicação caseira e atravessada pela violência. A separação 
entre o planejado na política e o realizado no território se re-
fletiu na falta de percepção dos jovens da existência de um 
trabalho de educação e saúde voltado para eles. Conclusões/
Considerações Finais Os jovens reconheceram a preocupação 
da ESF com a falta de oportunidade de trabalhar educação e 
saúde e elaboraram as seguintes propostas: I. Transformar o 
cotidiano de ações das agentes comunitárias (ACS) em opor-
tunidade de articular outro tipo de trabalho, conhecer e convi-
dar jovens para atividades; II. Utilizar os espaços comunitários 
para atividades do centro de saúde, através da constituição 
de vínculos com os pais, os jovens e com pessoas da comu-
nidade. III. Operar por demandas como metodologia de tra-
balho, através de encontros de grupos e encenações que se 
utilizem da linguagem do jovem. Frente ao distanciamento 
entre planejamento e prática que aumenta a complexidade 
do trabalho da equipe da saúde, ficamos preocupados com as 
necessárias soluções que devem vir para resolver as questões 
que se colocam em Manguinhos. A proposta participativa aqui 
documentada e a problematização iniciada visam tentar dimi-
nuir obstáculos à materialização do cuidado de todos, espe-
cialmente dos jovens. Referências BENJAMIN, W. O Narrador: 
reflexões sobre a obra de Nikolai Leskov. In: ______. Sobre 

arte, técnica, linguagem e política. Lisboa: Relógio D‘água, 
2011. SPINK, M. J. et al. Práticas discursivas e produção de sen-
tidos no cotidiano. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesqui-
sas Sociais, 2013. Disponível em: <www.bvce.org>. Acesso em: 
20 jun. 2016.
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15590 ANÁLISE DO DISCURSO DOS GESTORES DO 
PROGRAMA DE CONTROLE DA HANSENÍASE NA REDE DE 
ATENÇÃO A SAÚDE DO RIO GRANDE DO NORTE

Introdução O Rio Grande do Norte (RN) tem incidência de 
9,94 para hanseníase e prevalência de 0,84 (BRASIL, 2012), o 
que o coloca numa posição de evidência no Nordeste. Em 2010 
o principal indicador de avaliação da qualidade da atenção foi 
considerado regular e outros considerados precários (BRASIL, 
2011) indicando que devem haver nós críticos na condução 
do Programa de Controle de Hanseníase (PCH). A hansenía-
se, com seu curso longo é considerada uma doença crônica 
que pode apresentar episódios de agudização que requerem 
uma resposta diferenciada dos serviços de saúde. Inseridos 
no mesmo contexto social, mas, de certa forma, distanciados 
desses serviços, estão os gestores de programas e políticas de 
saúde. Estes, trabalham em modelo de gestão quase sempre 
verticalizado, a relação entre as esferas de governo e o mode-
lo de gestão de unidades de saúde é dominada pelo modelo 
burocratizado no qual os resultados e a qualidade da atenção 
à saúde não são os aspectos mais importantes. A função ge-
rencial fundamental para organizações e coletivos realizarem 
mudanças estruturais é o apoio das instâncias gestoras a es-
tes coletivos (MELO, 2016). Objetivos Analisar o discurso de 
gestores no Rio Grande do Norte sobre o exercício de suas 
funções no Programa de Controle de Hanseníase. Metodolo-
gia Analítico, qualitativo, de abordagem discursiva. Critérios 
de inclusão: vinculação do profissional ao serviço por pelo me-
nos seis meses e a disponibilidade para contribuir com a pes-
quisa. Atenderam a estes critérios 12 gestores: 5 das Unidades 
Regionais de Saúde Pública (URSAP), 6 das cidades-polo e o 
coordenador estadual. Coletou-se os dados por entrevistas 
gravadas em novembro de 2015 a junho de 2016. A transcrição 
das entrevistas foram submetidas a análise do discurso que 
considera os processos e as condições por meio dos quais se 
produz a linguagem (MENDES E SILVA, 2005). O protocolo de 
pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob o parecer nº 
1.011.888 e CAEE nº 42951615.6.0000.5537. Resultados e Dis-
cussão Os enunciadores produziram discursos diversos mas 
com eixos comuns. Os achados compõem dois blocos discur-
sivos: A questão do médico e a questão da gerência. A primei-
ra evidencia uma assistência médico-centrada, com ênfase no 
agravo, diagnóstico e o distanciamento da proposta de Redes 
de Atenção à Saúde. Aponta para a valorização de especia-
listas em detrimento de generalistas. Há uma ideia errônea 
que só dermatologistas são aptos a fechar diagnóstico e que 
médicos da ESF treinados se transformarão em “referência” 
de hanseníase. Os discursos revelam que essa problemática 
incide no acesso da população ao diagnóstico e tratamento. 
No bloco “A questão da gerência” o modelo de gestão evoca-
do nos discursos é burocrático e verticalizado com raríssimas 
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ções vivenciais foram gravadas, transcritas, e submetidas à 
Analítica da Ambiguidade, técnica de análise fundamentada 
na teoria da intersubjetividade de Maurice Merleau-Ponty. 
Resultados e Discussão As descrições mostraram que as famí-
lias não estão mais inseridas nas ações no Caps II em razão da 
fragilidade do sofrimento e o desconhecimento da psicopato-
logia. A vivência da família apresenta-se de forma ambígua, já 
que ao mesmo tempo em que deseja ajudar, ela demonstra 
“medo” de entrar no serviço, visto, como um lugar para “lou-
cos” revelando o sofrimento em função das exigências socio-
culturais. Para os participantes é necessário envolver a família 
nas atividades, pois serve de estratégia de ajuda para os usuá-

rios e familiares. Percebemos ainda, que o papel da universi-
dade no Caps II está entrelaçado ao grupo, contribuindo para 
a melhoria da qualidade de vida. Conclusões/Considerações 
Finais A partir do momento em que as famílias recebem apoio 
e orientação sentem-se mais abertas para compartilhar seus 
problemas, comprometendo-se mais com o cuidado ao seu 
familiar. Nesse contexto, o estudo nos faz pensar na necessi-
dade de melhoria nas ações de saúde e na comunicação entre 
usuários, famílias, servidores e universitários.
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5. ECONOMIA E FINANCIAMENTO DA SAÚDE

13156 GASTO COM MEDICAMENTOS DO MINISTÉRIO E 
DAS SECRETARIAS DE SAÚDE: MAIORES DESAFIOS SOB A 
VIGÊNCIA DO CONGELAMENTO DO GASTO FEDERAL COM 
SAÚDE

Introdução Em todo o mundo, o aumento do gasto com me-
dicamentos preocupa os governos, tornando as políticas 
para sua oferta prioritárias para monitoramento e avaliação. 
Mudanças nas quantidades e nas terapias, além dos novos 
fármacos, são apontados como os principais vetores desse 
aumento, sendo relevante que os gestores conheçam as ten-
dências do gasto, os fatores que influenciam a demanda e 
estratégias para contenção dos custos [1]. No Brasil, o finan-
ciamento do acesso está organizado em duas iniciativas: o 
Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica – BFAF 
[2], que envolve o Ministério da Saúde (MS) e as Secretariais 
Estaduais e Municipais de Saúde (SES e SMS), e o Programa 
Farmácia Popular do Brasil – PFP, sob gestão do MS, que ofer-
ta medicamentos para as doenças mais prevalentes, em uma 
rede majoritariamente privada [3]. Recentemente, a aprova-
ção do congelamento do orçamento federal com saúde até 
2036, por meio da Emenda Constitucional nº 95 - EC 95 [4], 
impõe novos desafios aos gestores. Nesse contexto, é im-
prescindível o conhecimento sobre o gasto com medicamen-
tos, para definir estratégias que promovam o acesso a eles, 
fazendo uso mais eficiente dos recursos disponíveis. Objeti-
vos Apresentar o gasto com medicamentos do Ministério e 
das Secretarias de Saúde do período de 2010 a 2015, a fim de 
subsidiar as discussões sobre os desafios que se impõem aos 
gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) na gestão da as-
sistência farmacêutica, no contexto atual de congelamento 
do gasto federal com saúde até 2036. Metodologia Dados do 
gasto com medicamentos do MS do período de 2010 a 2015 
foram obtidos do Siga Brasil, para as seguintes variáveis: pro-
grama, ação orçamentária, modalidade de aplicação, fonte, 
elemento de despesa e valores de execução. Utilizou-se o es-
tágio de liquidação das despesas, ainda que para 2010 e 2011 
esteja superestimado para o MS [5]. As ações orçamentárias 
para a oferta de medicamentos foram mapeadas e classifica-
das segundo os componentes do BFAF e para o PFP. Neste 
último caso, excluíram-se os valores do elemento de despe-
sa 41 (contribuições), que se referem às transferências a es-

tados e municípios para manutenção das farmácias da rede 
própria do programa, e as despesas pagas com recursos da 
fonte 250, que são oriundos do copagamento por parte dos 
usuários. Os dados do gasto com medicamentos das SES e 
SMS do mesmo período foram obtidos do relatório de des-
pesa total com saúde, por natureza de despesa, disponível 
no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 
Saúde. Resultados e Discussão O gasto com medicamen-
tos do MS e das Secretarias de Saúde aumentou 40% entre 
2010 e 2015, variando de R$ 14,4 bilhões para R$ 20 bilhões 
em valores de 2016, sendo que o crescimento real foi de 42% 
para as SES (de R$ 2,3 bilhões para R$ 3,3 bilhões) e de 35% 
para as SMS (de R$ 1,8 bilhão para R$ 2,4 bilhões). Quanto ao 
MS, incluindo o PFP, o gasto cresceu 40% (de R$ 10,3 bilhões 
para R$ 14,3 bilhões), enquanto o gasto federal com saúde 
aumentou 21%. O crescimento foi bastante díspar quando se 
compara a taxa real (16%) dos componentes do BFAF (básico, 
estratégico e especializado), variando de R$ 9,8 bilhões para 
R$ 11,3 bilhões, e a do gasto do PFP (506%), de R$ 501 milhões 
para R$ 3 bilhões. Destaca-se o decréscimo do gasto com o 
componente básico do BFAF (33%, de R$ 1,6 bilhão para R$ 
1,1 bilhão), que oferta medicamentos da atenção básica, em 
comparação com o gasto do PFP, e mesmo o do PFP em re-
lação ao do componente especializado, que contempla me-
dicamentos mais novos e mais caros, que aumentou 32% (de 
R$ 4,9 bilhões para 5,7 bilhões), o que suscita preocupação 
sobre o gasto com medicamentos no geral, mas especialmen-
te sobre o custo, sustentabilidade e benefício do PFP. Con-
clusões/Considerações Finais O gasto com medicamentos do 
MS e das Secretarias de Saúde aumentou entre 2010 e 2015, 
sendo este aumento dirigido, no governo federal, especial-
mente pelo PFP. O MS é responsável pela maior parcela do 
gasto com medicamentos (72%) e, a partir de 2018, estará sub-
metido ao congelamento do seu orçamento, que será corrigi-
do apenas pela inflação. O gasto federal com medicamentos 
teve crescimento real importante nos últimos anos, pressio-
nando o orçamento global do MS, o que impõe maiores desa-
fios à gestão da oferta desta tecnologia e suscita preocupa-
ções sobre os custos e benefícios do PFP, que se sobrepõe ao 
componente básico do BFAF. Em razão da lógica de funcio-
namento, é mais fácil controlar o gasto deste último que do 

15695 A EXPERIÊNCIA DO PROJETO REDES NA 
TESSITURA DA INTERSETORIALIDADE DA POLÍTICA DE 
DROGAS EM DIFERENTES MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Introdução Os desafios no campo da política sobre drogas de-
mandam formas inovadoras de gestão e de cuidado em rede 
que precisam transpor a demarcação de áreas e saberes ins-
tituídos. Nesse sentido, o “Projeto Redes - articulação das re-
des intersetoriais de base territorial para a atenção às pessoas 
em sofrimento decorrente do abuso de crack, álcool e outras 
drogas”- foi formulado para induzir articulações entre os dife-
rentes setores, para promover as aproximações entre gesto-
res, trabalhadores e usuários e, principalmente, para construir 
novas práticas de cuidado pautadas na ética e nos direitos hu-
manos. O Redes é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Polí-
ticas sobre Drogas em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz 
– FIOCRUZ, teve início em 2014 e continua com suas ações em 
andamento. A apresentação deste trabalho tem como motiva-
ção o compartilhamento da experiência de implantação das 
ações de articulação intersetorial para construção de gestão 
e cuidado em redes desenvolvidas no âmbito do Projeto, nas 
cinco regiões do país, considerando as peculiaridades de cada 
território. Objetivos O projeto tem como objetivo principal rea-
lizar apoio aos territórios no desenvolvimento de metodolo-
gias que promovam a articulação intersetorial, para integração 
entre as políticas públicas, construção de transversalidade da 
política de drogas nos territórios aderidos ao projeto, amplia-
ção do acesso, qualificação do cuidado, implementação de 
processos de educação permanente, de inclusão social e do 
exercício da cidadania para pessoas com problemas relaciona-
dos ao uso de drogas. Metodologia Primeiramente, foram de-
finidos critérios para adesão dos municípios, com base na rede 
existente do SUS e do SUAS, capacidade instalada e no cru-
zamento das informações da pesquisa “Perfil dos usuários de 
crack e/ou similares no Brasil”. Uma segunda etapa foi o pro-
cesso de mobilização dos gestores locais e adesão ao projeto. 
Após a formalização, foram selecionados articuladores locais 
para atuação no território, a partir de plano de ação construído 
de acordo com as necessidades e estratégias locais para forta-
lecimento da intersetorialidade. Com a presença desses atores 
no território, comitês intersetoriais da politica de drogas foram 
fortalecidos, produziram-se espaços de encontro, grupos de 
trabalhadores das redes, de usuários e processos de educação 
permanente sobre o tema. Contribuíram para o envolvimento 
de uma diversidade de parceiros locais na produção de novas 
praticas de cuidado, inclusão social e resgate de cidadania das 
pessoas com problemas relacionados às drogas. Resultados e 
Discussão As intervenções produzidas por meio da presença 
constante no território foram diversas, de acordo com os desa-
fios e implicações de cada local. A capacidade de movimentar 
os diferentes setores, as redes, os serviços e os trabalhadores, 
foi considerado potente no Projeto. Houve a construção de 
mapa de diagnóstico da rede; produção de análises sobre ca-
pacidade de governança; levantamento de demandas de for-
mação da rede; oferta de processos de educação permanente; 
e sistematização de informações sobre a participação social 
de usuários. Nesses percursos, os gestores e trabalhadores 
estabeleceram encontros, cultivaram diálogos, discutiram os 
casos mais complexos de maneira intersetorial. Tais estraté-
gias possibilitaram uma integração de cada ponto da rede e, 

a partir disso, soluções para o cuidado pautadas na redução 
de danos, nas intervenções baseadas em “baixa exigência” 
e na garantia de direitos para os usuários. Foram articulados 
comitês intersetoriais da politica de drogas e fóruns de traba-
lhadores e usuários. Os desafios consistem, sobretudo, na sus-
tentabilidade das ações em curso e na garantia dos espaços de 
produção do cuidado intersetorial. Conclusões/Considerações 
Finais As construções realizadas em cada território e os avan-
ços conquistados apontam que as estratégias construídas no 
âmbito do Projeto Redes induzem articulações intersetorias 
fundamentais para o fortalecimento da politica de drogas e 
para a qualificação do cuidado de pessoas com necessidades 
decorrentes do uso de drogas. O Redes se caracteriza como 
projeto que propõe estratégias inovadoras, dialógicas, que 
fomenta coletivos, formação, integração e a participação de 
sujeitos para construir diferentes formas de intervenção e 
ofertas de cuidado baseadas nas demandas do território tendo 
como princípio as necessidades dos usuários e na garantia de 
direitos. No entanto, essa construção tem mudanças de acor-
do com os cenários sócio-políticos, o que implica na necessida-
de do investimento constante para que o tema esteja na pauta 
dos governos locais. Referências BASTOS, F.I. & BERTONI, N. 
(ORGS). Pesquisa Nacional sobre o uso de crack: quem são os 
usuários de crack e/ou similares do Brasil? Quantos são nas ca-
pitais brasileiras? Rio de Janeiro: Editora ICICT/FIOCRUZ, 2014 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Guia es-
tratégico para o cuidado de pessoas com necessidades relacio-
nadas ao consumo de álcool e outras drogas: Guia AD. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2015. BRASIL. Ministério da Saúde. Decre-
to nº 7.179, de 20 de maio de 2010. Institui o Plano Integrado 
de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas. RONZANI, T. M.; 
COSTA, P.H.A.; MOTA, D.C.B.; LAPORT, T.J. (orgs.). Redes de 
atenção aos usuários de drogas. Políticas e práticas. São Paulo: 
Cortez Editora, 2015. SOUSA, J. (org.). Crack e Exclusão Social. 
Brasília: Ministério da Justiça e Cidadania, Secretaria Nacional 
de políticas sobre Drogas, 2016.
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15815 PERCEPÇÃO DE INTEGRANTES DE UM GRUPO 
DE AJUDA MÚTUA SOBRE O PAPEL DA UNIVERSIDADE 
PARA A PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL

Introdução A atenção à saúde mental sugere a construção 
de estratégias voltadas para a reabilitação psicossocial das 
pessoas com sofrimento mental, os Grupos de Ajuda Mútua 
(GAM), que tem se constituído como espaços de comparti-
lhamento de problemas e de possibilidades de enfrentamen-
to dos mesmos. Na perspectiva de favorecer a inclusão dos 
usuários e seus familiares dentro da sociedade e no serviço 
de saúde. Objetivos Descrever a percepção de membros de 
um Grupo de Ajuda Mútua sobre o papel da universidade para 
a promoção da saúde mental. Metodologia Pesquisa quali-
tativa, realizada com 14 usuários do Caps II, do município de 
Jequié-BA. A pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa, sob nº do parecer 1047973/2015. Os dados foram 
coletados por meio de encontros de Grupo Focal. As descri-
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dos e Discussão No período analisado de 2009 a 2017, foram 
executados ou previstos pelo PROADI, 397 projetos que en-
volveram o montante de R$ 3.897.458.236,57, assim divididos 
entre os hospitais: Albert Einstein (R$ 1.774.422.857,83), Sírio 
Libanês (R$ 718.771.561,54), Samaritano (R$ 496.342.408,43), 
Oswaldo Cruz (R$ 354.381.068,40), HCor (R$ 306.464.321,23) 
e Moinhos de Vento (R$ 247.076.019,14). Os hospitais deve-
riam dispender recursos, no mínimo, iguais aos valores da 
renúncia tributária. No entanto, o estudo verificou que a me-
todologia de cálculo da renúncia não é publicada juntamente 
com os demonstrativos de gastos. Também comprometem a 
transparência do programa, conforme análise de projetos se-
lecionados, a inexistência de editais públicos de seleção e não 
divulgação dos relatórios e resultados; a flexibilidade entre 
objetivo inicial e o que foi executado, o que dificulta até mes-
mo a classificação por temas contemplados; e a estipulação 
de valores em itens de projetos, como o custo per capita de 
capacitação de recursos humanos ou a remuneração para ati-
vidades de coordenação, consultoria e pesquisa, muito supe-
riores à prática corrente de órgãos públicos e de agências de 
fomento à pesquisa. Conclusões/Considerações Finais Os gas-
tos com renúncia tributária via PROADI são fragmentados, há 
pouca transparência na seleção dos projetos e na destinação 
dos recursos, e não foram demonstrados resultados do pro-
grama em prol do sistema universal de saúde. Com isso, mais 
que eventuais benefícios ao SUS, o PROADI pode ter efeitos 
prejudiciais sobre a política fiscal. No Brasil, em cenário de es-
cassez de recursos públicos para viabilizar o SUS, diante de 
profunda crise econômica e de ajustes fiscais severos, é in-
quietante aventar que gastos tributários possam representar 
despesas públicas ineficazes, ou significar menos impostos e 
contribuições, no momento em que a população mais preci-
sa de um Estado adequadamente financiado para assegurar 
a proteção social aos cidadãos. Recomenda-se que o PROADI 
seja mais suscetível a ações de transparência e avaliações que 
possam examiná-lo em relação à sua eficácia e pertinência, se 
comparado a despesas públicas em saúde equivalentes, po-
rém realizadas de forma direta. Referências GOVERNO FEDE-
RAL. Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 - Dispõe sobre a 
certificação das entidades beneficentes de assistência social; 
regula os procedimentos de isenção de contribuições para a 
seguridade social; MINISTERIO DA SAUDE. Departamento de 
Ciência e Tecnologia, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insu-
mos Estratégicos. Programa de Desenvolvimento Institucio-
nal do Sistema Único de Saúde. Rev. Saúde Pública [online]. 
2011, vol.45, n.4 OCDE (2010), Tax Expenditures in OECD Cou-
ntries, Éditions OCDE, Paris. SCHICK, A (2007), « Off-Budget 
Expenditure: An Economic and Political Framework », OECD 
Journal on Budgeting, vol. 7, n°3, OCDE, Paris.

Ligia Bahia; Mário Scheffer;

14366 A RENÚNCIA FISCAL NA SAÚDE: O GASTO 
IMPLÍCITO

Introdução Em que pesem as particularidades e as tensões nas 
relações entre o Estado, o fundo público e o financiamento da 
Seguridade Social, Fagnani (apud SALVADOR, 2010, p. 41) frisa 
que “o estudo sobre o financiamento e os gastos sociais traz 
pistas sobre o alcance, o limite e o caráter redistributivo das 

políticas sociais”. Ademais, revelam-se os desdobramentos 
políticos e econômicos do Governo frente às demandas so-
ciais, que podem sofrer interferências com as políticas de con-
trole de gastos públicos. No que tange às demandas sociais, 
no caso específico da saúde, necessita-se destacar a renúncia 
fiscal nessa área, pois segundo Ocké-Reis (2012) esse mecanis-
mo prejudica o financiamento do SUS, pois socializa os custos 
de mercado, o que tende a favorecer a rentabilidade dos pla-
nos e seguros privados. Além do mais, no contexto do capi-
talismo contemporâneo em crise, conforme Mendes (2014) o 
fundo público brasileiro é desvinculado para o pagamento da 
dívida pública, o que contrapõe sua finalidade original, que é a 
de financiar as políticas sociais. Objetivos a) Investigar os im-
pactos da renúncia fiscal (gasto tributário) no orçamento da 
Seguridade Social, no que tange, especificamente, ao finan-
ciamento do Sistema Único de Saúde (SUS) no contexto do 
capitalismo contemporâneo financeirizado. b) Contextualizar 
o processo de estruturação do fundo público brasileiro e do 
Estado no capitalismo contemporâneo em crise. Metodologia 
A pesquisa é de natureza bibliográfica, com caráter qualita-
tivo e quantitativo. Os dados da renúncia fiscal na saúde são 
retirados das estatísticas da Receita Federal (RF) e do Institu-
to de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) no período de 2003 
a 2013. A escolha dessa época reflete as tensões políticas do 
Estado capitalista brasileiro frente às demandas sociais de fi-
nanciamento das políticas que compõem a Seguridade Social, 
que são à Previdência Social, à Assistência Social e à Saúde. 
No conjunto desses dados, é importante frisar que são res-
saltadas as renúncias fiscais proporcionadas às pessoas físicas 
e jurídicas, a indústria farmacêutica (medicamentos) e as or-
ganizações sem fins lucrativos (filantrópicos). Logo, a partir 
dos dados quantitativos é possível avaliar qualitativamente as 
lógicas das políticas estatais, no que tange, especificamente, 
ao financiamento da Saúde. Resultados e Discussão Mendes 
e Weiller (2015) frisam que a renúncia fiscal na saúde possui 
caráter regressivo (implícito), pois favorece grupos sociais 
com maior capacidade de gasto. Nessa mesma linha de inter-
pretação, Ocké-Reis (2012) destaca que a renúncia fiscal na 
saúde tende a segmentar o caráter do SUS, e a incentivar a 
expansão da saúde privada. Nesse sentido, ressalta-se que 
a carga tributária no Brasil é muito regressiva, pois o maior 
percentual de tributos é incidente sobre os bens e serviços, 
que oneram, em maior proporção, a renda dos trabalhadores 
e dos mais pobres. Esse caráter regressivo revela a ineficácia 
redistributiva, dado que o peso maior dos tributos concen-
tra-se nos rendimentos originários do trabalho, e não nos de 
aluguéis, dividendos, aplicações financeiras e lucros. Obser-
va-se, então, que há uma propensão de aumento de renúncia 
fiscal (2003-2013) em todos os sujeitos analisados: pessoas 
físicas, jurídicas, indústrias farmacêuticas (medicamentos) 
e organizações sem fins lucrativos (filantrópicos). Portanto, 
depreende-se, que existe uma tendência de esvaziamento de 
recursos para o SUS no capitalismo contemporâneo em crise. 
Conclusões/Considerações Finais O Estado institui estratégias 
para o financiamento das políticas sociais, logo, o aumento da 
participação privada, no setor da saúde, é justificado para re-
duzir os custos do Estado, e, também, para visar o aumento 
ao “acesso” da população aos serviços e ações do SUS. Dada 
essa dimensão, é primordial compreender os mecanismos que 

primeiro. Isso explica, em parte, a queda de 36% no gasto do 
componente básico e o aumento de 506% no gasto do PFP no 
período. Essa situação impõe aos gestores a necessidade de 
avaliar e redefinir estratégias eficientes para garantir o aces-
so a medicamentos essenciais no SUS. Referências 1. MOUS-
NAD, M.A.; SHAFIE, A.A.; IBRAHIM, M.I. Systematic review of 
factors affecting pharmaceutical expenditures. Health Policy, 
n. 116, p. 137-146, 2014. 2. BRASIL. Ministério da Saúde. Porta-
ria nº 204, de 29 de janeiro de 2007. Regulamenta o financia-
mento e a transferência dos recursos federais para as ações 
e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento. 
Diário Oficial da União, nº 22, seção 1, p. 45-50, 2007. 3. MI-
NISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Farmácia Popular do Brasil. 
Brasília, 2015. Disponível em: http://www.saude.gov.br. Aces-
so em: 5 jan. 2017. 4. BRASIL. Emenda Constitucional nº 95, de 
15 de dezembro de 2016. Altera o Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal. 
Brasília, 2016. 5. VIEIRA, F.S.; PIOLA, S.F. Restos a pagar de 
despesas com ações e serviços públicos de saúde da União. 
Texto para Discussão nº 2225. Brasília: Ipea, 2016.
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14111 TRATADOS DE LIVRE COMÉRCIO E 
PROPRIEDADE INTELECTUAL: IMPLICAÇÕES PARA O 
ACESSO A MEDICAMENTOS

Introdução O Acordo Trips da OMC e a obrigatoriedade de 
reconhecimento de patentes para medicamentos trouxeram 
desafios para os sistemas de saúde por causa dos produtos pa-
tenteados, ofertados a preços altos, desafiando a sustentabi-
lidade de programas de tratamento. Tratados de Livre Comér-
cio regionais e bilaterais vêm sendo negociados com padrões 
mais restritivos que o Trips - cláusulas Trips-plus. Objetivos 
Estimar os efeitos sobre o orçamento público de antirretrovi-
rais (ARV) no Brasil da adoção de cláusulas Trips-plus previstas 
no capítulo de Propriedade Intelectual proposto pela União 
Europeia nas negociações do Tratado de Livre Mercosul em 
2015. Metodologia O estudo envolve as seguintes etapas: (a) 
levantamento da literatura sobre os efeitos de cláusulas Trip-
s-plus nos gastos com medicamentos em países em desenvol-
vimento; (b) identificação das cláusulas Trips-plus previstas 
no capítulo de propriedade intelectual proposto pela União 
Europeia; (c) estimativa do efeitos no orçamento público de 
ARV a partir da aplicação do “Modelo de Avaliação de Im-
pacto de Mudanças em Direitos de Propriedade Intelectual” 
desenvolvido por Rovira (2009), que tem como desfechos 
mudanças no gasto com medicamentos, no consumo de me-
dicamentos e a diferença de vendas da indústria doméstica. 
Resultados e Discussão Como resultados preliminares, foram 
identificados estudos sobre os efeitos de cláusulas Trips-plus 
em países como Peru, Colômbia, Costa Rica, República Domi-
nicana, Equador, África do Sul. Na proposta da União Europeia 
para o Mercosul, foram identificadas as seguintes cláusulas 
Trips-plus: extensão da vigência da patente para além de 20 
anos nos casos que a diferença entre o depósito da patente 
e o registro sanitário for acima de 5 anos; exclusividade dos 
dados submetidos para obtenção de registro sanitário; medi-
camentos de fronteira que podem resultar na apreensão de 
bens, como medicamentos, em trânsito. Conclusões/Consi-

derações Finais A literatura evidencia que as cláusulas Trips-
-plus propostas pela União Europeia para o Mercosul são as 
mesmas identificadas em outros países e que podem afetar 
negativamente os gastos com medicamentos em países em 
desenvolvimento em função do fortalecimento do monopólio 
das empresas farmacêuticas sobre seus produtos.
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14336 RENÚNCIA TRIBUTÁRIA DE HOSPITAIS PRIVADOS 
VIA PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – PROADI 
SUS.

Introdução Segundo a lei federal 12.101, para receber benefí-
cios tributários derivados da certificação de filantropia, a en-
tidade da saúde deve comprovar aplicação de percentual mí-
nimo de 60% de sua receita na prestação de serviços ao SUS. 
A mesma legislação e subsequentes permitiram que, alterna-
tivamente, para obter isenções, entidades privadas poderiam 
financiar projetos de capacitação de recursos humanos, pes-
quisas e gestão de serviços de saúde. Nesse caso, a prestação 
de serviços ambulatoriais e hospitalares ao SUS passou a ser 
complementar e não obrigatória, a depender de acordos com 
o gestor local. Foi criada a expressão “ Hospital de Excelência” 
e instituído o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institu-
cional do SUS (PROADI), que beneficiava, até dezembro de 
2016, os hospitais Sírio Libanês, Albert Einstein, Oswaldo Cruz, 
Hospital do Coração (HCor) e Samaritano, todos na cidade de 
São Paulo, além de Moinhos de Vento, de Porto Alegre, RS. 
Em troca da isenção de contribuições sociais (INSS patronal e 
COFINS), os hospitais formalizam parceria com o Ministério da 
Saúde, por meio de instrumento jurídico de vigência trienal. 
Este trabalho busca descrever e analisar o PROADI. Objetivos 
O estudo teve como objetivos: a) descrever a normatização 
e o funcionamento do PROADI-SUS; b) levantar o volume e a 
destinação dos recursos envolvidos; c) identificar mecanismos 
e critérios de liberação de recursos, de contratação de presta-
dores e executantes, e de acompanhamento pelas secretarias 
e órgãos do Ministério da Saúde; d) aprofundar o estudo de 
uma política pública financiada por renúncia tributária; e) le-
vantar a existência ou não de sistemática para previsão das 
renúncias na saúde. Metodologia O estudo realizou: 1) revi-
são de literatura sobre gastos tributários e despesas fiscais; 
2) análise da legislação sobre instituição e funcionamento do 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS 
(PROADI-SUS), bem como da legislação sobre a certificação 
das entidades filantrópicas e beneficentes de assistência social 
e saúde para obtenção da isenção das contribuições para a se-
guridade social; 3) levantamentos dos montantes de recursos 
destinados e do perfil dos projetos financiados via PROADI de 
2009 a 2017. Os dados foram obtidos pela Lei Geral de Acesso 
a Informações Públicas, com requerimento de informações 
sobre o PROADI, incluindo projetos, valores de financiamento 
e repasses, Hospital de Excelência financiador, área técnica do 
Ministério da Saúde responsável, entidades e pesquisadores 
executantes. Foram fontes complementares o site do Minis-
tério da Saúde e balanços contábeis, relatórios de gestão e de 
responsabilidade social dos Hospitais participantes. Resulta-
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In: Giovanella L, Escorel S, Lobato LVC, Noronha JC, Carvalho 
AI, organizadores. Políticas e sistema de saúde no Brasil. Rio 
de Janeiro: Fiocruz; 2012. p. 395-425. BRASIL. Presidência da 
República. Lei complementar nº141, de 13 de janeiro de 2012. 
Regulamenta o §3º do art. 198 da Constituição Federal e dá 
outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp141.htm

Laura Monteiro de Castro Moreira; Felipe Ferré; Eli Iola Gurgel 
Andrade; Mariângela Leal Cherchiglia;

14802 DESIGUALDADES RELATIVAS À RENDA 
NA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ENTRE 
BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE

Introdução O sistema de saúde brasileiro evoluiu a partir de 
um modelo de seguro social de saúde, provendo cobertura 
para os trabalhadores formais e seus dependentes. Ao lon-
go do século XX, uma série de reformas incrementais foram 
ampliando a cobertura formal do sistema até que, nos anos 
1980, ocorre uma mudança estrutural mais profunda inaugu-
rando um sistema nos moldes de um serviço nacional de saú-
de, com cobertura universal, financiado por impostos gerais 
e administrativamente unificado sob gestão do Ministério da 
Saúde, rompendo seu elo com o mundo do trabalho típico do 
modelo anterior. Ocorre que durante esta transição, o aces-
so privilegiado a serviços de saúde dos trabalhadores formais 
foi reconstituído através de planos privados de saúde. Disto 
resultou um sistema de saúde dual, com indivíduos com du-
pla cobertura de seguro – público e privado – enquanto ou-
tros contam apenas com o SUS. Objetivos Estudos apontam 
a existência de desigualdades na utilização de serviços entre 
beneficiários de planos e aqueles que apenas têm cobertura 
pública. Até o presente, entretanto, nenhuma pesquisa bus-
cou investigar a existência de desigualdades relativas à renda 
na utilização de serviços de saúde entre os beneficiários de 
planos. O propósito deste estudo consiste em analisar se a co-
bertura por planos de saúde é capaz de aumentar a utilização 
de serviços independentemente da renda do beneficiários. 
Metodologia O estudo apoia-se no modelo comportamental 
de Andersen para analisar dados da PNAD de 1998 e 2008. 
Médias padronizadas por necessidade de saúde são calcula-
das por quintis de renda através de 14 variáveis dependentes, 
calculando-se o índice de concentração como medida síntese 
de desigualdade. Curvas de concentração permitem a com-
paração da evolução da desigualdade no tempo. A análise de 
decomposição identifica os fatores que mais contribuem na 
desigualdade encontrada. Serviços médicos são medidos atra-
vés da probabilidade e frequência da realização de consultas, 
enquanto que serviços hospitalares são medidos pela proba-
bilidade de internações, número de internações e número de 
dias internados. As internações foram separadas entre aque-
las pagas pelo SUS e aquelas pagas pelos planos de saúde. 
Resultados e Discussão Os resultados apontam para baixos ní-
veis de desigualdade na utilização de serviços médicos, embo-
ra um gradiente positivo e estatisticamente significativo per-
sista nas duas rodadas analisadas da PNAD. Hospitalizações 
financiadas pelo SUS são eventos incomuns entre beneficiá-
rios de planos de saúde, todavia, sua ocorrência é fortemente 
concentrada entre os mais pobres. A maior parte das hospita-

lizações dos beneficiários em 2008 é financiada pelos próprios 
planos de saúde, porém elas se concentram entre os grupos 
de maior renda. Segundo os dados 1998, praticamente ine-
xistia desigualdades relativas à renda nas internações pagas 
pelos planos. Isto sugere, que ao buscarem um mercado entre 
beneficiários mais pobres, as operadoras também desenvol-
veram mecanismos para restringir o acesso a internações para 
este grupo. O valor da mensalidade dos planos (prêmios) e a 
renda dos indivíduos são os principais contribuintes para as 
desigualdades encontradas no estudo. Conclusões/Considera-
ções Finais Seguros privados de saúde aumentam a utilização 
de consultas médicas entre os mais pobres, ofertando níveis 
de acesso comparáveis aos mais ricos. Entretanto, a partir 
de 2008, a cobertura privada por planos de saúde não mais 
assegurou aos mais pobres acesso a internações em níveis 
comparáveis aos mais ricos. A ANS deve, portanto, monitorar 
a utilização de serviços de saúde através de diferentes níveis 
de renda dos beneficiários como uma maneira de assegurar 
que as operadoras garantam a assistência à saúde em con-
formidade com a necessidade de saúde dos indivíduos. Esta 
medida é importante para impedir que as operadoras ao res-
tringir acesso à internações hospitalares, forcem seus benefi-
ciários a buscar assistência no SUS. Por fim, a disponibilidade 
de planos segmentados com cobertura ambulatorial ou hospi-
talar exclusivas, em conformidade com a legislação em vigor, 
podem oferecer aos consumidores opções mais adequadas 
às suas necessidades de saúde e capacidade de pagamento. 
Referências Almeida, C. (1998). O mercado privado de servi-
ços de saúde no Brasil: panorama atual e tendências da assis-
tência médica suplementar (Texto para Discussão No. 599). 
Brasiília: Ipea. Almeida, C., Travassos, C., Porto, S., & Baptista, 
T. (1999). A Reforma sanitária brasileira: em busca da eqüi-
dade (Research in Public Health No. 17) (p. 73). Washington, 
DC: PAHO. Almeida, C., Travassos, C., Porto, S., & Labra, M. E. 
(2000). Health sector reform in Brazil: a case study of inequity. 
International Journal of Health Services: Planning, Administra-
tion, Evaluation, 30(1), 129–162. Almeida, G. (2009, August 31). 
Measuring and Explaining Income-Related Inequalities and 
Inequities in Healthcare Utilization: Evidence from Brazil. The 
George Washington University, Washington, DC.

Heitor Franco Werneck;

15019 IMPACTO ORÇAMENTÁRIO: LAPATINIB 
COMBINADO COM LETROZOL COMO ESTRATÉGIA 
TERAPÊUTICA NO TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA 
METASTÁTICO HER2-POSITIVO (HER2 +)

Introdução O impacto do câncer mais que dobrou em trinta 
anos. Em 2012 havia em todo o mundo 14,1 milhões de novos 
casos de câncer. O câncer de mama HER-2/neu positivo é con-
siderado um tipo agressivo com alto índice de recorrência e 
curto interval livre de doença após quimioterapia adjuvante 
(pós-operatória). O tratamento segue algumas regras e limi-
tações dependentes da população afetada, e da disponibili-
dade de drogas. Objetivos O objetivo deste estudo foi estimar 
o impacto orçamentário do uso de Lapatinib combinado com 
Letrozol como estratégia terapêutica no tratamento do cân-
cer de mama metastático HER2-positivo (HER2 +) no Sistema 
Único de Saúde do Brasil. Metodologia Os dados epidemioló-

acentuam as tensões sociais, especialmente, quanto financia-
mento das políticas sociais. Com essa perspectiva, Salvador 
(2015) enfatiza que as renúncias fiscais são instrumentos que 
aliviam as cargas tributárias das empresas em momentos de 
crise, e também, que revelam a transferência indireta do or-
çamento público da Seguridade Social para o setor privado 
da economia. Assim, é necessário compreender o sentido po-
lítico, econômico, ideológico e institucional que as renúncias 
fiscais na saúde representam ao financiamento do SUS. Re-
ferências FAGNANI, E. Avaliação do ponto de vista do gasto 
e financiamento das políticas sociais. In RICO, A. B. Avaliação 
de políticas: uma questão em debate. São Paulo, Editora Cor-
tez/IEE/PUC-SP, p. 29-39, 1998. MENDES, A. O fundo público e 
os impasses do financiamento da saúde universal brasileira. 
Saúde Sociedade, São Paulo, v. 23, n. 4, p. 1183-1197, Dec. 2014. 
______, A; WEILLER, J. A. B. Renúncia fiscal (gasto tributário) 
em saúde: repercussões sobre o financiamento do SUS. Saúde 
debate, Rio de Janeiro, vol. 39, n. 105, p. 491-505, 2015. OCKÉ-
-REIS, C. O. SUS: o desafio de ser único. Rio de Janeiro, Edi-
tora Fiocruz, 2012. SALVADOR, E. Fundo Público e Seguridade 
Social no Brasil. São Paulo, Editora Cortez, 2010 . ______, E. 
Renúncias Tributárias: os impactos no financiamento das polí-
ticas sociais no Brasil. INESC, Brasília, 2015.

Felipe Galvão Machado; Áquilas Nogueira Mendes;

14388 O FINANCIAMENTO PÚBLICO DA SAÚDE: 
REFLEXÕES A PARTIR DA REALIDADE DECLARADA POR 
MUNICÍPIOS BRASILEIROS ENTRE 2007 E 2015

Introdução Um dos principais desafios do SUS, o financiamen-
to público em saúde vem passando por sucessivas mudanças 
normativas sem, no entanto, alcançar níveis capazes de garan-
tir cobertura universal e integral ao brasileiros. Desde o com-
promisso tripartite estabelecido pela Constituição Federal de 
1988, passando pela Lei 8142/90, Emenda Constitucional- EC 
29/00, Lei Complementar n. 141/12, EC 86/15, além de diversos 
regramentos ministeriais, complexa e dinâmica tem sido a 
configuração do financiamento do sistema, tanto em relação 
às suas fontes, quanto aos critérios de alocação e transferên-
cia de recursos entre entes, e os gastos realizados em ações 
e serviços públicos de saúde. E as mudanças parecem não se 
encerrar, tendo em vista a aprovação da EC 95/16 que esta-
belece teto de gastos federais, a recente proposta de revisão 
da Portaria GM/MS 204/06, e a alarmante crise fiscal por que 
vem passando Estados e Municípios. Diante desse contexto, 
faz-se ainda mais necessário um monitoramento sistemático 
dos recursos disponíveis e executados no âmbito do SUS para 
qualificação de sua gestão e fortalecimento do debate sobre 
a temática na agenda política. Objetivos Analisar a evolução e 
a composição do financiamento público em saúde a partir das 
receitas e despesas informadas pelos municípios brasileiros 
no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 
Saúde (SIOPS), no período de 2007 a 2015. Para isso, descre-
ve-se o comportamento das despesas de acordo com as fases 
de execução, das receitas conforme participação por ente 
financiador e a relação entre os recursos disponíveis e sua 
aplicação. Metodologia Trata-se de um estudo analítico des-
critivo, desenvolvido a partir dos dados informados ao SIOPS, 
por 5569 municípios brasileiros, no período de 2007 a 2015. 

As despesas foram consolidadas por fase (dotação, empenho, 
liquidação e pagamento) e por natureza da despesa (conside-
rando-se despesa de capital aquelas pertinentes aos recur-
sos do bloco de investimento e como de custeio as despesas 
realizadas no âmbito dos demais blocos, excetuadas as não 
especificadas). As receitas foram organizadas conforme ente 
financiador (União, Estados, Municípios, transferência entre 
municípios e outros créditos e rendimentos). Para a análise, 
os valores nominais declarados foram corrigidos pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) para 
dezembro de 2015, tendo como base o número índice acumu-
lado a partir do ano de transferência do recurso. Resultados 
e Discussão Em 2007 e 2008 não há dados para dotações e a 
declaração das demais fases da despesa foi feita apenas por 
21% dos municípios A partir de 2009, há aumento dos gastos, 
passando do total empenhado de R$94 bilhões, para R$135 
bilhões em 2014, havendo queda para R$128 bilhões em 2015, 
apesar dos valores nominais indicarem aumento de mais de 
R$5,8 bilhões entre esses anos. Os pagamentos têm a mesma 
tendência, embora note-se um aumento dos restos a pagar, 
principalmente a partir de 2012, chegando a 8,4% (quase R$11 
bilhões) do empenhado em 2015. A declaração das receitas 
em 2007 e 2008 restringiu-se às provenientes dos Estados e 
União. Há aumento dos recursos disponíveis para o SUS, de 
R$120 bilhões em 2009 para R$137 bilhões em 2014, com que-
da de 4,4% em 2015, apesar dos dados nominais indicarem 
aumento de R$7 bilhões. Há predomínio do financiamento 
municipal (58%), seguido pela União (35%) e Estados (3%). Ou-
tros créditos somam 4% e a transferência entre municípios 
não alcançou 1%. Receitas sem empenho diminuíram, princi-
palmente depois de 2012, passando de quase R$6 bilhões em 
2011, para R$3 bilhões em 2015. Despesas e receitas de capital 
representam, respectivamente, 3% e 4% do total. Conclusões/
Considerações Finais Apesar do aumento dos recursos dis-
poníveis para o SUS e do gasto público em saúde no período 
analisado, os resultados evidenciam a incerteza que permeia 
o financiamento do sistema e seu patamar ainda incompatí-
vel com uma política de saúde universal e integral. Confirma-
se a sobrecarga dos municípios, com uma contribuição cada 
vez mais restrita ao piso legal por parte da União e Estados. 
Predominam os recursos de custeio, com baixo investimen-
to para consolidação de uma rede própria de serviços. Com 
a Lei Complementar n. 141, nota-se que os recursos disponi-
bilizados tem sido executados em maior percentual, no en-
tanto, esse compromisso mostra-se mais efetivo no campo 
orçamentário do que financeiro, dado o aumento dos restos 
a pagar. Destaca-se a importância da lei para consolidação do 
SIOPS como ferramenta estratégica para monitoramento do 
financiamento público em saúde. Estudos contemplando da-
dos dos Estados e União são necessários para um diagnóstico 
completo do compromisso tripartite. Referências MARQUES, 
RM; MENDES, Á. A problemática do financiamento da saúde 
pública brasileira: de 1985 a 2008. Econ. soc., Campinas , v. 21, 
n. 2, p. 345-362, ago. 2012 Ugá MAD, Porto SM, Piola SF. Fi-
nanciamento e alocação de recursos em saúde no Brasil. In: 
Giovanella L, Escorel S, Lobato LVC, Noronha JC, Carvalho AI, 
organizadores. Políticas e sistema de saúde no Brasil. Rio de 
Janeiro: Fiocruz; 2012. p. 395-425. Ugá MAD, Porto SM, Piola 
SF. Financiamento e alocação de recursos em saúde no Brasil. 
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6. GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE

13230 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO 
ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA: NA 
PERSPECTIVA DA GESTÃO DO TRABALHO EM SAÚDE.

Introdução O processo de trabalho em saúde é coletivo e tem 
como atores sociais o usuário do serviço, os profissionais de 
saúde e os diversos grupos de trabalhadores. A expansão da 
rede pública de serviços de saúde no Brasil aumentou a oferta 
de trabalho na atenção à saúde, por outro lado, impactou no 
controle do déficit público diante das exigências macroeco-
nômicas, que ditam os rumos das políticas de privatização, 
flexibilização e desregulação. A globalização ocasionou efei-
tos diretos e indiretos na força de trabalho reflexos do enxu-
gamento do Estado que abre espaço para a participação do 
setor privado. Essa flexibilidade da relação entre o público 
e o privado modificam a estrutura jurídico-administrativa de 
unidades prestadoras de serviço de saúde, trazendo reper-
cussões diretas na gestão do trabalho em saúde, tornando-se 
um desafio no combate a precarização do trabalho em saúde. 
Nesse contexto, o Programa Nacional de Melhoria do Aces-
so e da Qualidade da Atenção Básica tem com o objetivo de 
melhorar a qualidade do atendimento e a ampliação da oferta 
qualificada dos serviços de saúde no SUS, além de incentivar 
os gestores e as equipes a melhorar a qualidade dos serviços 
de saúde. Objetivos O trabalho tem como objetivo geral ana-
lisar os aspectos da gestão do trabalho em saúde na Atenção 
Básica do estado da Bahia através do PMAQ, levando como 
contribuição a discussão sobre a valorização de recursos hu-
manos e a oferta qualificada dos serviços de saúde no SUS. 
Metodologia Trata-se de um estudo quantitativo, transversal 
baseado em dados secundários obtidos pelo banco de dados 
proveniente do 1º ciclo de Avaliação Externa do PMAQ-AB, 
através do Instrumento Avaliação Externa de Saúde Mais Per-
to e Você - Acesso e Qualidade. Para realização deste traba-
lho, foram analisados os dados das entrevistas com os pro-
fissionais das equipes participantes do PMAQ-AB no estado 
da Bahia e as seguintes variáveis: Tempo de atuação, perfil e 
formação dos profissionais de nível superior das Equipes de 
Atenção Básica da Bahia, tempo de atuação, educação per-
manente, formas de contratação e modalidades de vínculos 
profissionais e plano de carreira. As variáveis foram analisadas 
mediante a estatística descritiva por meio do software IBM 
Statistical Package for Social Scienses versão 21.0®. O banco 
de dados foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 
Pesquisa do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Fe-
deral da Bahia sob o parecer nº 021-12. Resultados e Discussão 
Na Bahia, 1534 profissionais de nível superior participaram das 
entrevistas, sendo 64 (4,2%) médicos, 1433 (93,4%) enfermei-
ros e 37 (2,4%) cirurgiões dentistas. Cerca de 1341 (87,4%) en-
fermeiro assumem a coordenação das equipes de saúde; 988 
(64,5%) profissionais atuam menos de dois anos na equipe; 
1251 (81,5%) possuem formação complementar, sendo maio-
ria, 1175 (76,6%) enfermeiros; 1089 (71%) enfermeiros estão 
envolvidos em educação permanente, tendo baixa participa-
ção dos outros profissionais. O vínculo profissional predomi-
nantemente são contratuais 38 (59,4%) médicos, 877 (61,2%) 
enfermeiros, 19 (51,3%) cirurgiões-dentistas, essa realidade 

contrasta-se com as modalidades servidor público estatutá-
rio ou empregado público CLT com 15 (23,5%) médicos, 442 
(30,8%) enfermeiros e 13 (35,1%) cirurgiões-dentistas. Em tor-
no de 28 (43,8%) médicos, enfermeiros 707 (49,3%) ingressão 
no trabalho não por concurso e/ou seleção pública, a maioria 
cirurgiões-dentistas são concursados ou ingressou por outras 
formas 27 (72,9%). Os profissionais em maioria não possuem 
plano de carreira, sendo 56 (87,5%) os médicos, 1316 (91,8%) 
enfermeiros e 32 (86,5%) cirurgiões-dentistas. Conclusões/
Considerações Finais Sendo assim, fica evidente que os enfer-
meiros são maioria nos serviços de saúde e na coordenação, 
refletindo a sobrecarga de trabalho e acúmulo de funções da 
categoria. A maioria dos profissionais possui formação com-
plementar e participam do processo de educação permanen-
te, entretanto precisa-se de maior envolvimento nessas ativi-
dades. Os resultados demonstram pouco tempo de atuação 
dos profissionais nas equipes, revelando alta rotatividade de 
cargos prejudicando a continuidade da assistência e o vínculo 
com a comunidade. Existem diversas formas de vínculos em-
pregatícios e ingresso na Atenção Básica, evidenciando práti-
cas não constitucionais no serviço público de saúde. A maioria 
dos profissionais não possui plano de cargos e carreira, sendo 
reflexo da precarização do trabalho. Verifica-se a necessidade 
de por em prática as políticas de valorização do trabalhador 
da saúde para corresponder às necessidades, expectativas e 
desejos tanto dos trabalhadores quanto para os usuários. Re-
ferências BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 
à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Programa Nacio-
nal de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 
(PMAQ-AB): documento síntese para avaliação externa. Brasí-
lia, DF: Ministério da Saúde, 2012. PAVONI, D. S.; MEDEIROS, C. 
R. G.. Processos de trabalho na equipe Estratégia de Saúde da 
Família. Rev. bras. enferm., Brasília , v. 62, n. 2, p. 265-271, abr. 
2009. RIBEIRO, E.M.; PIRES, D.; BLANK, V.L.G. A teorização so-
bre processo de trabalho em saúde como instrumental para 
análise do trabalho no Programa de Saúde da Familia. Cad. 
Saúde Pública. Rio de Janeiro, 2004. SEIDL, H. et al. Gestão 
do trabalho na Atenção Básica em Saúde: uma análise a partir 
da perspectiva das equipes participantes do PMAQ-AB. Saúde 
debate, Rio de Janeiro, v. 38, nº. spe, p. 94-108, out. 2014.

Daniel Dias Sampaio; Adriana da Silva Sena; Alba Benemérita 
Alves Vilela; Adriana Alves Nery; Ismar Eduardo Martins Filho;

13290 EMPREGABILIDADE E/OU TRABALHABILIDADE: 
ROTAS CRÍTICAS PARA REPENSAR A FORMAÇÃO 
SANITARISTA NO CONTEXTO DA GRADUAÇÃO EM SAÚDE 
PÚBLICA/COLETIVA

Introdução O campo da Saúde Pública/Coletiva instaura um 
novo processo de formação sanitarista no Brasil tendo em 
vista os Cursos de Graduação em Saúde Pública/Coletiva, que 
se expandem pelo país em 2009 através do Programa REU-
NI. Os discursos para criação destes cursos apontavam para a 
qualificação de profissionais engajados com o Sistema Único 
de Saúde (SUS) e que consolidassem a Reforma Sanitária Bra-
sileira (Viana et al, 2016). O sanitarista desta graduação é um 
profissional multidisciplinar, crítico, reflexivo que tem no bojo 

gicos foram de Ferlay, et al., 2013. Os custos de medicamentos 
foram do Health Price Bank (BPS) do Ministério da Saúde do 
Brasil, um banco de dados de compras públicas. A análise ana-
lisou em 5 anos sob a perspectiva do MS. Apenas os custos 
de medicamentos foram considerados para análise. Também 
realizamos análises de sensibilidade, em parâmetros de pre-
ços (ex-fábrica, preço máximo para o Ministério da Saúde e 
preços negociados) e impostos de diferentes perspectivas 
estaduais. Resultados e Discussão O impacto orçamentário 
foi estimado em uma população de 86.789, considerando 
50% de limitação (43.395 e 38.293) de mulheres para o 5º ano, 
com idades entre 50-64 anos, diagnosticadas com câncer de 
mama HER2 +. A análise de impacto orçamentário no caso de 
referência (parcela de mercado de 100% de letrozol), em cin-
co anos, representaria U$ 18 milhões, permitindo uma taxa de 
crescimento anual do número total de pacientes. A adoção da 
estratégia mais recente para o lapatinib e o letrozol (3 cená-
rios alternativos lapatinib + letrozol, cenário 1 (25% da partici-
pação de mercado), cenário 2 (45%) e cenário 3 (65%), ajustado 
pela inflação, representam um impacto orçamentário de apro-
ximadamente US $ 941 milhões. Conclusões/Considerações Fi-
nais Sob a perspectiva do SUS brasileiro, a incorporação de 
lapatinib e letrozol não é recomendada devido ao alto impac-
to orçamentário no SUS. Além disso, estudos de custo-eficá-
cia e impacto orçamentário podem dar mais evidência para a 
tomada de decisões.

Jane Mary de Medeiros Guimarães; Maria Cristina Camargo 
Fonseca; Danielli Nunes de Oliveira Costa; Erika Santos de 
Aragão; Gabriela Rebouças Ferreira Abreu; Marcelo Eidi Nita;

15532 FINANCIAMENTO DA SAÚDE NO BRASIL: UMA 
ANÁLISE SOBRE A EVOLUÇÃO DOS GASTOS REAIS COM 
SAÚDE NO PERÍODO 2005-2015

Introdução O financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) 
configura uma das maiores problemáticas para sua consolida-
ção enquanto uma política universal. Desde a promulgação da 
Carta Magna, em 1988, o país enfrenta períodos de crises que 
afetam o modelo de proteção social e dificultam o processo 
de alocação de recursos para SUS. O Orçamento da Segurida-
de Social (OSS), fonte primária de financiamento das ações e 
serviços de saúde, é golpeado por meio da Desvinculação de 
Receitas da União (DRU), além disso, a aprovação da Emenda 
Constitucional nº 29 (EC nº29) não sanou as necessidades do 
setor. Destaca-se que a aprovação da EC nº 55 vem a agravar 
o quadro descrito visto que o país passa por um momento de 
crise, que sucede a um período de importante crescimento 
econômico. Objetivos Analisar a evolução dos gastos reais do 
governo federal com saúde no Brasil no período 2005-2015, e 
mais especificamente, descrever o comportamento dos gas-
tos reais e nominais da União com ações e serviços de saúde à 
luz da discussão da aprovação da EC55. Metodologia Trata-se 
de um estudo exploratório, descritivo que utiliza com fonte 
de dados o Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públi-
cos em Saúde (SIOPS). Para a realização do estudo foram se-
lecionados os indicadores: crescimento do gasto real com saú-
de, crescimento real dos investimentos e relação gasto real 
com saúde/PIB. A análise dos dados ocorreu após a realização 
de cálculos que possibilitaram visualizar os valores referentes 

às despesas reais em saúde no Brasil. Para a realização destes, 
utilizou-se como deflator o Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA). Para entender as razões para o subfi-
nanciamento na saúde é importante separar o crescimento de 
recursos nominais do crescimento real. O crescimento nomi-
nal embute o crescimento da inflação, já o crescimento real é 
igual ao crescimento nominal deflacionado. Os cálculos reali-
zados pelo SIOPS se limitam aos dados nominais. Resultados e 
Discussão O período analisado mostra que o crescimento real 
dos gastos com saúde foi em média de 5,63% ao ano. Observa-
se que a partir da crise política e econômica iniciada em 2013, 
aconteceram quedas importantes no crescimento dos gastos. 
Desde então a média anual de crescimento real tem sido de 
0,83%, sendo que no último ano houve decréscimo de 2,21%. 
Em relação ao PIB, os anos cujos gastos se mostraram mais 
significativos foram 2009 e 2015, ficando acima de 1,73%. Nos 
anos de 2005 e 2010 estes gastos ficaram abaixo de 1,6%. Em 
relação ao crescimento anual do gasto per capita com saúde, 
nos anos de 2006, 2007, 2009 e 2011 foram observados índices 
crescentes, contudo, nos anos de 2008, 2013 e 2015 atingiram 
índices percentuais negativos de -0,24, -2,83 e -6,02 respecti-
vamente. No que se refere ao crescimento dos investimentos, 
observa-se um comportamento oscilante. Nos anos de 2007, 
2009 e 2011, os investimentos reais cresceram, respectivamen-
te, em 26,62%, 26,67% e 26,50%, em relação ao ano anterior. 
Porém, nos anos de 2008, 2010, 2013 e 2015, decresceram, res-
pectivamente, em 15,20%, 14,58%, 6,20% e 46,82%. Conclusões/
Considerações Finais No período de significativo crescimento 
da economia brasileira, os gastos reais do governo federal 
com saúde cresceram pouco. A média no período de 2005 à 
2015 foi de 5,63% ao ano. Tal percentual não foi suficiente para 
garantir um aumento na relação gasto federal com saúde/PIB, 
que nunca ultrapassou 1,75%. Também não foi suficiente para 
garantir aumentos sustentáveis dos gastos per capita e dos 
investimentos em saúde. Tais fatos demonstram que os incre-
mentos de gastos não foram suficientes para alterar de forma 
significativa o patamar do financiamento à saúde no país. Con-
siderando as dificuldades adicionais trazidas pela crise política 
e econômica iniciada em 2013, a aprovação da DRU turbina-
da (que passou a descontar 30% dos recursos da Seguridade 
Social) e aprovação da EC nº 55, que congela os gastos reais 
do governo por vinte anos, a tendência é de mais dificulda-
des no financiamento da saúde nos próximos anos. Referên-
cias MARQUES, Rosa Maria. O direito à saúde no mundo. In: 
MARQUES, ROSA MARIA; PIOLA, SÉRGIO FRANCISCO; ROA, 
ALEJANDRA CARRILLO. Sistema de Saúde no Brasil: organiza-
ção e financiamento. Ministério da Saúde, Departamento de 
Economia da Saúde, Investimento e Desenvolvimento; OPAS, 
OMS no Brasil. Brasília: 2016. MENDES, Áquilas Nogueira. Tem-
pos turbulentos na saúde pública brasileira: os impasses do 
financiamento no capitalismo financeirizado. São Paulo: Huci-
tec, 2012. OCKÉ-REIS, CARLOS OCTÁVIO. SUS: o desafio de ser 
único. Ed. Fiocruz, Rio de Janeiro: 2012.

Geraldo Medeiros Júnior; Carlos Antônio Brandão; Isabel 
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AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde136 137Seção I - CoMUNICAçÕeS CooRDeNADAS

Work Life) auto-aplicado. As respostas analisadas descritiva-
mente foram classificadas de acordo com a escala proposta 
por Timossi et al5, em que os níveis de QVT são classificados 
em neutro (escore=50), níveis satisfatório (escore >50) e ní-
veis de insatisfatório (escore<50) Para verificar as associações 
entre a QVT e os dados sociodemográficos e identificar quais 
esferas influenciam na QVT dos ASP realizou-se regressões li-
neares múltiplas com uso de variáveis dummy e teste de qui-
quadrado para avaliar a associação entre a QVT e os dados 
sociodemográficos. O protocolo de pesquisa foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual da 
Paraíba, tendo como CAAE 31749014.3.0000.5187. Resultados 
e Discussão Todos os ASP foram do sexo masculino, 55,6% en-
contravam-se entre 30 a 39 anos, 68,9% declararam estar casa-
dos ou mantendo união estável, 34% possuíam ensino superior 
completo e 46,3% trabalhavam no sistema penitenciário entre 
2 a 4 anos Quanto ao diagnóstico da QVT, em uma escala de 0 
a 100, depreende-se que a esfera psicológica/comportamental 
apresenta a melhor avaliação entre os ASP (68,88). Enquanto, 
a esfera ambiental/organizacional obteve pior avaliação, com 
escore igual a 48,82. A esfera que traduz a autoavaliação da 
QVT obteve média igual a 49,69. Por fim, a avaliação global 
da QVT foi de 56,22. O modelo de regressão inferiu que as va-
riáveis idade – relação positiva – e tempo de serviço – relação 
negativa – mostraram-se estatisticamente significativas (p-
valor<0,05) para representar a QVT, assim como as esferas C 
sociológica/relacional; esfera D econômica/política e esfera E 
ambiental/organizacional (p-valor<0,05). O teste de qui-qua-
drado buscou revelou que apenas o tempo de serviço e a QVT 
dos ASP (X2=10.9049, p=0.01225) obtiveram uma relação sig-
nificativa. Conclusões/Considerações Finais A posição limítro-
fe dos agentes penitenciários torna-se um aspecto que inter-
fere na QVT deste grupo. Este trabalho verificou que os ASP 
apresentam-se com níveis insatisfatórios em relação a sua 
Autoavaliação da QVT, embora, a avaliação global demonstre 
níveis satisfatórios. É premente instalar um adequado suporte 
social direcionado ao trabalho nas penitenciárias deste Esta-
do, a fim de possibilitar assistência adequada e especializada 
para os profissionais que nelas desenvolvem suas atividades 
laborais, tendo em vista as especificidades deste local. Ade-
mais, ainda é essencial reduzir os índices de violência verifica-
dos entre os apenados e entre estes e os ASP. Nesse sentindo, 
este trabalho aponta para necessidade da gestão aumentar o 
quantitativo de ASP e unidades, investir na gestão dos recur-
sos humanos, além de corroborar que é premente investir em 
estrutura física, a fim de melhorar as condições de trabalho 
destes profissionais. Referências 1. Chiavenato I. Gestão de 
Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organiza-
ções. Rio de Janeiro: Elsevier; 2004. 2. Machado AEB, Souza 
AP dos R, Souza MC de. Sistema Penitenciário Brasileiro – Ori-
gem, Atualidade e Exemplos Funcionais. Revista do Curso de 
Direito da Faculdade de Humanidades e Direito. 2013; 10(10). 
3. Tschiedel RM, Monteiro JK. Prazer e sofrimento no trabalho 
das agentes de segurança Penitenciária. Rev Estudos de Psi-
col. 2013; 18(3):527-535. 4. Oliveira JS, Pinho MAB de, Walter 
F, Amorim TNGF. Qualidade de vida no trabalho: um estudo 
sobre a avaliação por agentes de segurança penitenciária. In 
Anais do VII SEPRONE; 26-29 jun 2013. Mossoró, BR. 5. Timossi 
LS, Pedroso B, Pilatti LA, Francisco AC de. Adaptação do mo-

delo de Walton para avaliação da Qualidade de Vida no Traba-
lho. Rev da Educação Física. 2009; 20(3):395-405.
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13389 COMO ATUAM OS NOVOS ATORES DA SAÚDE 
COLETIVA ?

Introdução Historicamente, os médicos atuavam na Saúde Pú-
blica realizando atividades de prevenção e controle das doen-
ças infectocontagiosas e epidêmicas- eram denominados de 
sanitaristas. (MERHY, 1992). No século XX problematizava-se 
que apenas a formação em medicina não seria suficiente para 
atuação de sanitarista, já que essas graduações tenderiam a 
um modelo clínico e o exercício privado e lucrativo da medi-
cina (LABRA, 1985). Desta forma, são criados cursos de pós-
graduação lato sensu e, posteriormente, strictu sensu, no 
campo da Saúde Coletiva, ao passo que introduz a multipro-
fissionalidade à formação. Os sanitaristas, a partir da década 
de 1990, se transformavam em Gestores, Epidemiologistas, 
professores e pesquisadores. Assim, começou uma fragmen-
tação das subáreas do campo da Saúde Coletiva, por conse-
guinte fragiliza a ocupação de sanitarista (CAMPOS, 2005) 
Nesse contexto, os Cursos de Graduação em Saúde Coletiva 
surgem na perspectiva de fortalecer a atuação de um profis-
sional generalista em Saúde Coletiva. Esses novos atores da 
saúde, para o movimento sanitário, responderiam a necessi-
dade do sistema de saúde, como ter profissionais qualificados 
para atuar no Sistema Único de Saúde. Objetivos Analisar a 
atuação profissional dos egressos do Curso de Gestão em 
Sistemas e Serviços de Saúde da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Mais especificamente, identificar as ativida-
des desenvolvidas pelos egressos no trabalho; e analisar os 
desafios para os egressos no mundo do trabalho. Metodolo-
gia A pesquisa qualitativa e exploratória se vincula às noções 
de implicação e reflexividade dos sujeitos à medida que nós 
pesquisadoras estamos diretamente implicadas com o obje-
to. Quanto aos participantes da pesquisa são os egressos do 
curso de GSSS formados nos anos de 2012, 2013 e 2014. Foram 
realizadas 1 sessão de Grupo Focal, com 6 participantes que 
trabalhavam na SMS do Natal/RN e 7 entrevistas com roteiro 
semiestruturado com egressos que trabalhavam em cenários 
diversificados. Os relatos foram sistematizados e analisados 
pela técnica de análise de conteúdo temática, que segundo 
Bardin (2004) organiza-se em três fases: pré-análise; explo-
ração do material; e tratamento dos resultados, inferência e 
interpretação. Os resultados apresentados é parte de uma 
dissertação de mestrado do Programa de Pós-graduação em 
Saúde Coletiva da UFRN. Essa pesquisa foi aprovada pelo Co-
mitê de Ética em Pesquisa do Hospital Onofre Lopes da UFRN 
sob registro CAAE 49972815.20000.5292. Resultados e Dis-
cussão Ao considerarmos campo e núcleo da Saúde Coletiva, 
em que o núcleo, segundo Campos (2000), é área de saber e 
prática da Saúde Coletiva que delimita a identidade profissio-
nal. Identificamos que os novos atores da Saúde Coletiva têm 
perfil de gestor para atuar no núcleo da Saúde Coletiva, o que 
corrobora com a proposta formativa dessa graduação. Sobre 
os desafios no mundo do trabalho, os egressos, colocaram as 

das suas competências, habilidades de atuação para os siste-
mas e serviços de saúde do SUS na atenção, gestão, vigilância 
e participação social. Contudo, é possível observar no cenário 
nacional e local dos cursos de saúde pública/coletiva dificul-
dades e obstáculos da inserção sanitarista no SUS. Assim, sur-
ge questões fundamentais para repensar a formação destes 
profissionais de saúde pública/coletiva e revisitar o Projeto 
Político Pedagógico (PPP) dos cursos alinhado com a conjun-
tura política do setor saúde, espaços de atuação, inserção no 
mercado de trabalho, articulação com serviços de saúde, em-
pregabilidade e /ou trabalhabilidade do sanitarista. Objetivos 
Investigar a inserção do sanitarista formado na graduação nos 
sistemas e serviços de saúde para identificar áreas de atuação 
e atividades desenvolvidas por estes no cotidiano do trabalho, 
além de construir um mapa referencial dos motivos, razões 
e influências que impedem a inserção do/a graduado/a em 
saúde pública/coletiva no SUS. Metodologia Trata-se de um 
estudo analítico-descritivo realizado por meio de questioná-
rio individual autopreenchido na plataforma FormSUS para a 
coleta de dados sobre características pessoais (nome, univer-
sidade, email, telefone) e características profissionais (local 
de trabalho, função, remuneração, motivos de não estar tra-
balhando). Por se tratar de uma pesquisa que envolve seres 
humanos foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa (COEP) 
da Faculdade de Saúde Pública da USP, através da Plataforma 
Brasil (CAAE 45292015.9.0000.5421) sendo aprovado pelo pa-
recer 1.378.564 do COEP/USP. Após a coleta do material, os 
dados foram selecionados e analisados com auxílio do soft-
ware Excel. Não foi realizada amostragem já que o número 
de egressos/as é relativamente baixo. Resultados e Discussão 
A pesquisa contemplou cento e quarenta e quatro (144) sani-
taristas formados nas Universidades Federais do Acre, Bahia, 
Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Uberlândia e Universidade de Brasília, cam-
pus Darcy Ribeiro e Ceilândia identificando que 83 egressos 
(57,6%) não estão atuando na área de formação. Foi observa-
do, ainda, que a falta de abertura do mercado de trabalho é 
o principal motivo de não atuação na área de formação entre 
os anos de 2012 a 2014. No campo da sociologia têm surgido 
alguns conceitos para explicar o fenômeno da empregabilida-
de e trabalhabilidade das profissões diferenciando o contexto 
de cada palavra. Entende-se por empregabilidade o valor de 
um profissional para o mercado de trabalho, ou seja, quanto 
maior a empregabilidade maior são as ofertas e possibilida-
des de inserção no SUS. A trabalhabilidade é a capacidade de 
gerar trabalho para além do emprego, adquirindo e desenvol-
vendo competências e habilidades que apresentam real valor 
no momento, onde cada vez mais é exigida a capacidade de 
atualização de habilidades e competências pessoais e profis-
sionais para a trabalhabilidade das pessoas (Krausz, 1999). 
Conclusões/Considerações Finais Os dados encontrados na 
pesquisa são preocupantes porque permite identificar que 
em algum ponto da trajetória da construção do SUS, da RSB e 
do PPP dos Cursos de Saúde Pública/Coletiva a atuação destes 
egressos não está sendo incorporada no cotidiano dos servi-
ços abrindo espaço para fabricar uma política identitária sani-
tarista flexibilizada das funções sociais no mundo do trabalho 
e, por decorrência, das profissões; a mudança da natureza 

do(s) trabalho(s); remodelagens necessárias ou desejadas da 
organização social do trabalho e seus processos, neste caso, 
em especial, em função dos desenhos da ação estatal e das 
políticas públicas, dos modelos de gestão, etc (Ianni, 2016). 
Os conceitos de empregabilidade e/ou trabalhabilidade asso-
ciado ao sanitarista de graduação, as mudanças de conjuntura 
política, o “futuro” da saúde daqui a vinte (20) anos traz para 
si um contexto de insegurança, instabilidade e inconsistên-
cia para os processos formativos e inserção do sanitarista no 
SUS. Referências IANNI, A.M.Z. Sobre como estamos todos 
implicados no desafio da formação em saúde pública/coletiva 
para o século XXI. In: LORENA, A.G.; AKERMAN, M. Uma ou vá-
rias? IdentidadeS para o sanitarista! Editora Hucitec, 2016. São 
Paulo KRAUSZ, R. R. Trabalhabilidade. Editor Nobel, 1999 São 
Paulo. VIANA, J.L.; LORENA, A.G.; SOUZA, E.C.F.; AKERMAN, 
M. Identidade e inserção profissional do sanitarista: aproxima-
ções entre duas pesquisas acerca da Graduação em Saúde Co-
letiva/Pública. Anais do 12º Congresso Internacional da Rede 
Unida. Suplemento Revista Saúde em Redes ISSN 2446-4813 
v.2 n.1, Suplemento, 2016.
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13328 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DE 
AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA

Introdução De acordo com Chiavenato1, a QVT pode ser de-
finida como o nível que os trabalhadores autoavaliam a ca-
pacidade de satisfazer as próprias necessidades, pessoais e 
profissionais, através da execução de sua atividade laboral. O 
grande alcance que a QVT tem alcançando nos últimos anos 
está relacionada à influência que o trabalho apresenta na 
vida das pessoas, tornando-se um eixo central no cotidiano 
da sociedade. Muitos aspectos podem gerar desgaste no tra-
balhador, entre os quais a estrutura física apresenta-se como 
um fator importante para a realização da atividade laboral 
que interfere na saúde e satisfação dos trabalhadores. Isto 
posto, ao considerar o sistema penitenciário nacional – fali-
do, violento, superlotado e com estrutura física imprópria – o 
trabalho do Agente de Segurança Penitenciária (ASP)2 torna-
se estressante, por vezes perigoso e potencialmente danoso 
biopsicologicamente3. Tal realidade pode interferir na QVT 
dos profissionais que trabalham nestes lugares, que ainda se 
deparam com à falta de oportunidade de crescimento, lacu-
nas para a integração social na organização e à percepção de 
irrelevância de seu trabalho frente a comunidade4. Objetivos 
Isto posto, é necessário, reconhecer quais aspectos relacio-
nam-se à saúde e ao bem-estar dos trabalhadores, a fim de in-
corporar ações que promovam tais aspectos e embora os ASP 
sejam essenciais para o bom funcionamento do sistema peni-
tenciário, poucos trabalhos desenvolvem temas relacionados 
a este público. Portanto, o objetivo deste estudo foi mensurar 
os níveis de QVT dos ASP alocados no sistema prisional do es-
tado da Paraíba e verificar quais são os fatores relacionam-se 
à QVT. Metodologia Trata-se de estudo exploratório descriti-
vo, com abordagem metodológica quantitativa e transversal, 
realizada com ASP em cinco penitenciárias do estado da Pa-
raíba. Os dados para diagnosticar a QVT entre os ASP foram 
coletados através do questionário TQWL-42 (Total Quality of 



AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde138 139Seção I - CoMUNICAçÕeS CooRDeNADAS

e historicamente contextualizada. A estratégia de coleta de 
dados foram entrevistas semiestruturadas. O processo de 
tratamento dos dados foi a transcrição das entrevistas e a in-
terpretação dos dados ocorreu através da análise temática. 
Quanto as questões éticas foram cumprindas todas as exigên-
cias da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. O 
projeto foi submetido à Plataforma Brasil e para a apreciação 
pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Saúde Pública 
do Ceará (CEP/ESP-CE), sob o protocolo 1.403.565. Resultados 
e Discussão Como análise e discussão dos resultados busca-
mos compreender o processo de diálogo da RIS/ESP-CE/Pe-
diatria com os pressupostos da Saúde Coletiva. Percebe-se 
a partir dos discursos dos sujeitos há a ausência de distinção 
teórico e metodológica entre saúde pública e saúde coletiva, 
interpretando o conceito de saúde coletiva como atividades 
programáticas de prevenção e promoção da saúde. Outro 
aspecto foi o a formação centrada na racionalidade médica. 
Por fim, ressaltamos que a dimensão política está orientada 
para a participação social institucionalizada. É importante 
apontar que os participantes da pesquisa compreendem que 
o hospital não comporta os saberes e práticas da saúde cole-
tiva. Considerando o processo institucional há uma ausência 
de apropriação das bases jurídico-normativas da RIS/ESP-CE/
Pediatria. Enfim, aponta-se a ausência de estratégias de fi-
nanciamento das residências multiprofissionais que fragiliza 
todas as dimensões de sustentação destes dispositivos de 
educação permanentes. Conclusões/Considerações Finais A 
fim de incentivar uma formação profissional interdisciplinar e 
crítica em saúde é que este trabalho buscou um diálogo com o 
campo de saberes e práticas da Saúde Coletiva e refletiu sobre 
algumas estratégias no âmbito da formação teórica, técnica 
e política que podem contribuir para a consolidação do cam-
po da saúde coletiva na formação em saúde. A construção e 
execução integrada das estratégias, quais sejam: necessidade 
de orientar o processo formativo para o campo da saúde co-
letiva; inserir como possíveis cenários de prática espaços das 
políticas sociais e dos movimentos sociais, como: educação, 
assistência social, esporte e lazer, cultura, Conselho Municipal 
de Direitos da Criança e Adolescente, Conselho Estadual de 
Direitos da Criança e Adolescente, Conselho Tutelar, dentre 
outros; como também: Fórum Permanente em Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, Barraca da Amizade, 
Movimento Criança não é de Rua; Luta antimanicomial, e ou-
tras entidades não governamentais. Referências CEARÁ. Se-
cretaria de Saúde. Residência Integrada em Saúde – RIS-ESP/
CE. Regimento. Fortaleza, [2012 ou 2013], 40p. CECCIM, Ricar-
do Burg, KREUTZ, Juliano André, JUNIOR, Manoel Mayer.Das 
Residências Integradas a Residências Multiprofissionais em 
Saúde: vasculhando fios embaraçados entre 2005 e 2010 para 
destacar o componente educação. In: JUNIOR, Aluísio Gomes 
da Silva, PINHEIRO, Roseni. Cidadania no cuidado: o universal 
e o comum na integralidade das ações de saúde. Rio de Ja-
neiro, CEPESC, 2011. MINAYO, Maria Cecília Sousa. O desafio 
do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12. ed. São 
Paulo: Hucitec, 2010.

Joyce Hilario Maranhão; Ana Ester Maria Moreira Melo; Ivana 
Cristina Holanda Cunha Barreto; Amanda Cavalcante Frota; 
Noeme Moreira de Andrade;

13423 RODA DE CONVERSA COMO ESTRATÉGIA DE 
GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE NA 
MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO, NATAL/RN

Introdução A atenção em saúde sexual e reprodutiva envolve 
o cuidado dos indivíduos e famílias, abordando fatores con-
dicionantes e/ou determinantes da saúde. Isso exige nova 
postura e qualificação profissional, considerando várias di-
mensões da saúde sexual ao longo do ciclo de vida. A Roda se 
configura como dispositivo de mudanças nas práticas profis-
sionais, contrapondo-se à verticalidade dos sistemas a partir 
da constituição no coletivo (Campos, 2007). Tem caráter polí-
tico, crítico e reflexivo, funcionando como dispositivo de cria-
ção de possibilidades. Inspirada nas ideias de Educação Popu-
lar de Paulo Freire, que é baseada na metodologia relacional 
entre cidadania, afetividade e o saber-fazer cotidiano dos ato-
res envolvidos no processo, a roda é uma estratégia educati-
va. A estimulação da livre expressão de histórias, ideias e dúvi-
das provocam a construção da autonomia e da capacidade de 
discernimento. A proposta é ocupar um espaço público tor-
nando-o um tempo-espaço coletivizado, comprometido com 
a integralidade, a singularidade, a produção de cidadania e a 
promoção de saúde dos usuários dos serviços de saúde (Silva 
et al, 2013). Objetivos • Implementar, por meio de rodas de 
conversas, a construção de uma prática dialógica no trabalho 
e na cogestão de coletivos; • Favorecer educação em saúde, 
abordando temas relacionados ao contexto hospitalar e ma-
terno-infantil; • Contribuir para a formação de residentes e 
profissionais, de diversas áreas, através da disseminação teó-
rico-prática da estratégia da Roda de conversa. Metodologia 
As Rodas de Conversa são utilizadas como estratégia de pro-
moção à saúde na Maternidade Escola Januário Cicco, diaria-
mente, em diferentes setores. Na execução, os colaboradores 
convidavam a equipe multidisciplinar, residentes, pacientes 
e acompanhantes que ficavam dispostos em círculos. Na ma-
ternidade, os temas discutidos foram eleitos de acordo com a 
demanda observada pela equipe e/ou proposta pelas pacien-
tes. Em cada uma, há um facilitador responsável por instigar 
a fala dos participantes, funcionando como um “organizador” 
da conversação. Ele facilita a troca de experiências vividas, 
os dilemas, sofrimentos, reflexões e aprendizados, para que 
todos sejam ouvidos. Além disso, organiza os recursos neces-
sários, promove vínculos sociais e valoriza a identidade cultu-
ral dos grupos. Há também o relator responsável por anotar 
a descrição das atividades realizadas e buscar as assinaturas 
dos participantes. Cada encontro incluiu: Acolhimento; Socia-
lização dos saberes; Encerramento e Avaliação. Resultados e 
Discussão De março a dezembro de 2016, foram realizadas 272 
rodas em diferentes setores da MEJC, envolvendo 915 partici-
pações de profissionais, 304 de residentes, 121 de graduandos, 
e 3.010 de usuárias, acompanhantes e familiares. Verificou-se 
o favorecimento do protagonismo das usuárias; modificação 
da prática profissional e institucional; integração ensino-servi-
ço-comunidade; aproximação entre a equipe e as pacientes; 
adesão ao tratamento; elaboração de sentimentos; troca de 
saberes; humanização; maior envolvimento dos familiares e 
acompanhantes; desenvolvimento da capacidade de empatia; 
intervenções interdisciplinares. Dentre os temas trabalhados, 
observou-se: aleitamento Materno, DST, Cuidados com o RN, 

relações de poder, com a perda de autonomia e o clientelis-
mo; cultura institucional, com a visão cristalizada dos profis-
sionais, o atrito entre o novo e o experiente e o modelo de 
gestão centralizador adotado por alguns gestores municipais/
estaduais; e o vínculo empregatício, com o não reconhecimen-
to pela qualificação profissional e a precarização do trabalho. 
As relações de poder direcionam as políticas do SUS. Nessa 
perspectiva, os egressos demostram que desejam atuar em 
um sistema público como aquele aprendido na Universidade, 
respeitando os princípios e diretrizes do SUS. De uma forma 
geral, percebi suas angústias entre uma prática apreendida 
na formação do Curso e aquela adaptada ao contexto políti-
co e as condições de trabalho. Conclusões/Considerações Fi-
nais Como novos atores que são querem introduzir o novo. 
O novo, talvez, seja colocar em prática a reforma da Reforma 
Sanitária, foi com esse propósito que foram idealizados, mas 
como faze-la sem autonomia profissional? Provavelmente, 
seja esse conflito entre a prática que deve ser versus o que 
conseguem fazer que afeta a saúde mental deles. Não seja-
mos pessimistas. Esse novo ator tem potencial para provocar 
mudanças desejáveis no nosso SUS. Para tanto, nós- estudan-
tes, egressos, professores do Curso- e todos os militantes que 
acreditam que o SUS precisa de profissionais com qualificação 
em Saúde Coletiva precisamos fortalecer o movimento políti-
co da saúde por reconhecimento social dessa nova profissão. 
A sociedade civil precisa compreender a função desse novo 
ator na (re) organização dos sistemas e serviços de saúde 
Referências BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. 3ª. Lis-
boa: Edições, v. 70, 2004. CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa. 
Romace de Formação de um Sanitarista: um estudo de caso. 
IN: Lima, Nísia Trindade (org.). Saúde e Democracia: história e 
perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2005. 
________. Saúde Pública e Saúde Coletiva: campo e núcleo 
de saberes e práticas. Ciência & Saúde Coletiva, 5(2):219-230, 
2000. LABRA, Maria Eliana. O movimento Sanitarista nos anos 
20, da conexão sanitária internacional à especialização em 
saúde pública no Brasil. Monografia (Mestrado em Adminis-
tração Pública) - Escola Brasileira de Administração Pública, 
Rio de Janeiro 1985. MERHY, Emerson Elias. A Saúde Pública 
como política. Um estudo de formuladores de políticas. Ed. 
HUCITEC. ISBN 85-271-0190.4. São Paulo, 1992.

Jussara Lisboa Viana; Elizabethe Cristina Fagundes de Souza;

13397 PRECEPTORIA NA GRADUAÇÃO DE MEDICINA: A 
CONTRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL NÃO MÉDICO

Introdução A Faculdade São Leopoldo Mandic optou por com-
por em seu quadro de preceptores profissionais não médicos 
nas disciplinas Atenção Primária I à IV. Dez discentes são acom-
panhados por dois docentes às Unidades de Básicas de Saúde 
da rede Municipal de Campinas. Estes docentes, com expe-
riência no trabalho em Atenção Primária, podem ser enfer-
meiros, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas, dentre outros. 
Objetivos Descrever experiência de discente não médico no 
contexto de ensino-aprendizado de Atenção Primária à Saúde 
(APS) em um curso de graduação de Medicina da cidade de 
Campinas. Metodologia Trata-se de um relato de experiência 
de preceptoria ocorrido no curso de graduação de Medicina 
da Faculdade São Leopoldo Mandic, na disciplina Atenção Pri-

mária à Saúde, nos anos de 2015 e 2016. A experiência ocorreu 
em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da região Sul e Sudeste 
da cidade de Campinas, SP. Diz respeito à vivência de uma pre-
ceptora, psicóloga, que atua do primeiro ao quarto semestre 
da disciplina Atenção Primária à Saúde (APS). Os resultados 
correspondem as suas percepções e reflexões diante dessa 
experiência. Resultados e Discussão O contato do estudante 
de medicina com o profissional não médico retira seu foco 
do núcleo de saber médico e o “obriga” a deparar-se com o 
“campo Saúde”. Coloca o aluno diante de um espaço mais 
amplo de responsabilidades e atuação, implicando-o em ati-
vidades e discussões que vão para além da clínica tradicional. 
É chamado a compreender o território existencial das popula-
ções e o papel de cada um dos profissionais das UBSs e suas 
lideranças comunitárias; além de ser protagonista de ações de 
educação e vigilância em saúde. Portanto, a identidade médi-
ca vai se construindo, desde o início, contemplando suas res-
ponsabilidades para além de seu núcleo específico de saber. 
Conclusões/Considerações Finais Conclui-se que a inserção de 
discentes não médicos no processo de ensino-aprendizagem 
na graduação de medicina estimula e favorece sua responsa-
bilização em relação ao “campo Saúde”. Pode ajudar na cons-
trução de uma identidade médica mais ampla, que abarque 
diversas responsabilidades e habilidades necessárias ao con-
texto da APS brasileira.

Luiza Oliveira Machado;

13415 RESIDÊNCIA INTEGRADA EM SAÚDE-ÊNFASE 
PEDIATRIA: UM OLHAR DA SAÚDE COLETIVA

Introdução O trabalho busca refletir acerca do processo de 
diálogo da Residência Integrada em Saúde da Escola de Saúde 
Pública do Ceará-Ênfase Pediatria (RIS/ESP-CE/Pediatria) com 
os pressupostos da Saúde Coletiva. A RIS/ESP-CE/Pediatria é 
uma parceria com o Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS) (BRA-
SIL, 2009; CECCIM, KREUTZ & JUNIOR, 2011; CEARÁ, [2012 ou 
2013]). Como análise e discussão dos resultados emergiram: 
formação orientada pela racionalidade das ciências médicas, 
com ênfase na Pediatria; ausência de clareza sobre as distin-
ções teóricas e metodológicas entre saúde coletiva e saúde 
pública; e finalmente, quanto ao processo de vivência do re-
sidente nos espaços de participação social, este está centra-
do na participação institucionalizada. Compreende-se que a 
gestão acadêmica da RIS/ESP-CE/Pediatria é sensível a desen-
volver cenários de prática orientados para o campo da saúde 
coletiva; da importância de qualificar as políticas sociais e os 
movimentos sociais como cenários de prática da formação. 
Desta forma, apontamos possibilidades de superação da ra-
cionalidade formativa centrada na saúde pública. Objetivos 
O objetivo deste trabalho é compreender o processo de diá-
logo da RIS/ESP-CE/Pediatria com os pressupostos da Saúde 
Coletiva. Os objetivos específicos são: analisar o currículo in-
tegrado da RIS/ESP-CE/Pediatria; compreender os itinerários 
pedagógicos; compreender a dimensão política na formação 
dos residentes. Metodologia Esta pesquisa é de enfoque 
qualitativo, isto é, reconhece os processos subjetivos e o 
contexto histórico e cultural do fenômenos e sujeitos sociais 
(MINAYO, 2010). Assim, não se buscou uma generalização ou 
quantificação da realidade, antes uma compreensão singular 
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qualitativa com texto: imagem e som: um manual prático. Pe-
trópolis,RJ: Vozes, 2012. p. 244-267 MARINHO,C.L.O.; PERES, 
F.M.de A. A interação na educação a distância online: difi-
culdades relacionadas à utilização dos ava por educadores e 
educandos. Hipertextus Rev Digital, v.13, Setembro 2015. Dis-
ponível em: http://www.hipertextus.net/volume13/revista-hi-
pertextos-artigo5.pdf. Acesso em: 29 jam. 2017 RICCIO, N.C.R. 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem na UFBA: A Autonomia 
Como Possibilidade. Salvador. 2010. 364f. Dissertação (Mes-
trado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade 
Federal da Bahia.

Elisete Casotti; Ana Lúcia Abrahão; Camilla Maia Franco; Mônica 
Gouvêa; Luis Carlos Hubner; Ândrea Souza; Bendito Cordeiro; 
Túlio Franco; Magda de Souza Chagas;

13482 EDUCAÇÃO PERMANENTE SOBRE O AUTISMO 
NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Introdução Os casos de autismo na Estratégia de Saúde da Fa-
mília parecem apresentar desafios para os profissionais. Ape-
sar da elaboração de diretrizes e linhas de cuidado voltadas 
para a atenção ao autista, é possível perceber, através da in-
serção nos territórios, dificuldades que o tema levanta. Tendo 
em vista este aspecto, foi elaborado um projeto para propor 
espaços de Educação em Saúde acerca do autismo. Objetivos 
Traçar caminhos de trabalho utilizando-se da Educação Per-
manente em Saúde com os profissionais a fim de criar novas 
estratégias de intervenção em relação ao tema do autismo. 
Metodologia Utilização de entrevistas semi-estruturadas, 
com a finalidade de investigar as concepções que os profis-
sionais têm acerca do autismo e observação participante para 
visualizar as ações desenvolvidas pelos profissionais em torno 
da Saúde Mental através da inserção dos pesquisadores nos 
Centros de Saúde da Família da cidade de Sobral, Ceará, Brasil. 
Resultados e Discussão A difusão do tema autismo na mídia 
tem ocupado amplo espaço, podendo favorecer equívocos e 
o aumento de diagnósticos apressados. Um dos equipamen-
tos responsáveis por identificar os casos é o Centro de Saúde 
da Família, já que este se configura como primeiro local de 
contato com as questões referentes à Saúde Mental antes do 
direcionamento aos CAPS’s. Diante desta realidade, o desen-
volvimento da estratégia de Educação Permanente com os 
profissionais acerca do autismo, resulta em novos modos de 
pensar a intervenção com estes sujeitos nos próprios territó-
rios e constrói meios para que a Saúde Mental ganhe maior 
espaço na Estratégia de Saúde da Família. Conclusões/Consi-
derações Finais A construção de espaços de discussão acerca 
das práticas profissionais pode impactar nas intervenções dos 
profissionais da Estratégia de Saúde da Família transforman-
do as ações voltadas à Saúde Mental nos Centros de Saúde 
da Família, tornando possível a ampliação desta rede de aten-
dimento.

Ana Ramyres Andrade de Araújo; Luis Achilles Rodrigues 
Furtado; Camilla Araújo Lopes Vieira;

13511 A VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO 
PERMANENTE EM SAÚDE NO COTIDIANO DA ATENÇÃO 
BÁSICA NO CEARÁ

Introdução A Educação Permanente em Saúde (EPS) é uma 
estratégia para a integralidade das práticas de atenção e ges-
tão em saúde e tem contribuído na articulação da riqueza da 
diversidade social e cultural na formação dos profissionais de 
saúde. Na atenção básica, é uma ferramenta de reflexão críti-
ca sobre as práticas cotidianas que possibilita transformações 
nos processos de trabalho em saúde. Objetivos Analisar as 
ações de Educação Permanente em Saúde na Atenção Básica 
no estado do Ceará, Brasil, na perspectiva de 910 equipes parti-
cipantes da primeira fase do Programa de Melhoria do Acesso 
e da Qualidade (PMAQ-AB). Metodologia Estudo observacio-
nal descritivo, utilizando os Microdados da Avaliação Externa 
originados do primeiro ciclo do PMAQ-AB no estado do Cea-
rá, realizado entre junho de 2012 e fevereiro de 2013. Foram 
selecionados como objeto de estudo os blocos de questões 
referentes às ações de Educação Permanente em Saúde de-
senvolvidas pelas equipes e ações da gestão para organização 
do processo de trabalho das equipes de atenção básica. Os 
dados foram apresentados na forma de estatística descritiva. 
Resultados e Discussão Dos 910 participantes, 75,6% (n=688) 
responderam que no município foram desenvolvidas ações de 
Educação Permanente envolvendo profissionais da atenção 
básica. Entre as ações, os cursos presenciais foram mais pre-
valentes (63,3%), seguidos por troca de experiência (44,5%), 
tutoria/preceptoria (14,2%), telessaúde (11,1%) e ensino à dis-
tância (9,9%). As ações de apoio da gestão foram descritas em 
93,7% das equipes, isso aponta para uma tendência de fazer 
gestão de modo dialógico e democrático, junto às equipes. 
No entanto, destas, apenas 56,6% das equipes mencionaram 
a existência de apoio institucional diretamente relacionado às 
ações de educação permanente em saúde. Conclusões/Consi-
derações Finais É possível perceber que ações relacionadas à 
Educação Permanente em Saúde estão presentes no cotidia-
no da maior parte das equipes de atenção básica do Ceará. 
No entanto, ainda é preciso a valorização da aprendizagem 
significativa e maior apoio institucional para possibilitar uma 
mudança de paradigma na educação dos trabalhadores.

Ana Carine Arruda Rolim; Herla Maria Furtado Jorge; Juliana da 
Fonseca Bezerra; Lia Maristela da Silva Jacob;

13531 FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS EM APOIO 
MATRICIAL: ANÁLISE DE PROCESSOS PEDAGÓGICOS 
UTILIZANDO O MÉTODO PAIDEIA EM TRÊS MUNICÍPIOS

Introdução O Apoio Matricial constitui uma metodologia de 
trabalho filiada ao Método Paideia, visando à democratização 
das instituições de saúde. Sua proposta é que especialistas 
ofereçam retaguarda assistencial e suporte técnico pedagó-
gico para a Atenção Básica (CAMPOS & DOMITTI, 2007) e a 
outros serviços especializados. Este arcabouço fundamenta 
as diretrizes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF 
(BRASIL, 2008), que em 2015 possuía 3.925 equipes implanta-
das. Neste contexto, torna-se relevante promover a formação 
de profissionais em Apoio Matricial, ainda pouco difundido 
(OLIVEIRA, 2014). Em nossa experiência utilizamos a própria 
dimensão pedagógica do Método Paideia (Formação Paideia) 
para a capacitação de apoiadores matriciais. Essa formação, 
reunindo elementos do construtivismo, do materialismo dialé-
tico sócio histórico, da pedagogia do oprimido, da psicanálise, 
e outros, busca articular teoria e prática. Trabalha nos eixos 

Violência, Vínculo pai-mãe-bebê, Planejamento Familiar, Cida-
dania, Parto, Uso racional de medicamentos, Elaboração de 
sentimentos, Cuidados com alimentação, Segurança do Pa-
ciente, Higiene Pessoal e autocuidado e Perda gestacional. 
Esta estratégia de educação e gestão ultrapassa o modelo 
verticalizado de atenção à saúde proporcionando a constru-
ção democrática de saberes e práticas (Silva et al, 2013). Con-
clusões/Considerações Finais A Roda de Conversa fortaleceu o 
trabalho multiprofissional, fomentando a transversalidade e a 
grupalidade numa prática dialógica do trabalho e na cogestão 
de coletivos. Esta estratégia busca reafirmar o compromisso 
com espaços que acolham o inesperado das vozes divergen-
tes numa ação pedagógica-transformadora (Sampaio et al, 
2014). A roda incita a emancipação humana, política e social 
de coletivos, configurando-se como ato educativo contex-
tualizado, em que há o estímulo aos sujeitos envolvidos em 
conhecer e transformar a realidade na qual se inserem, ten-
tando equilibrar os determinantes sociais e a realidade a ser 
(re)construída. A proposta é ocupar um espaço público tor-
nando-o um tempo-espaço coletivizado, comprometido com 
a integralidade, a singularidade, a produção de cidadania e a 
promoção de saúde dos usuários dos serviços de saúde. Isso 
reforça a importância do caráter contínuo e criativo das ativi-
dades para transformação das práticas como desafio constan-
te. Referências Campos, G. W. D. S. (2007). Um método para 
análise e co-gestão de coletivos. São Paulo: Hucitec. Sampaio, 
J.; Santos, G. C.; Agostini, M.; Salvador, A. S. (2014). Limites e 
potencialidades das rodas de conversa no cuidado em saúde: 
uma experiência com jovens no sertão pernambucano. Inter-
face – Comunic., Saúde, Educ., 18 (supl), 1299-1312. Silva, G. G. 
S.; Pereira, E. R.; Oliveira, J. O.; Kodato, Y. M. (2013). Um mo-
mento dedicado à espera e à promoção da saúde. Psicologia: 
ciência e profissão, 33 (4), 1000-1013.

Caroline Araújo Lemos Ferreira; Mariana Carvalho da Costa;

13467 AVALIAÇÃO DOS EGRESSOS SOBRE CURSO DE 
FORMAÇÃO DE GESTORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
NA MODALIDADE EAD

Introdução O curso de especialização Micropolítica da Gestão 
e do Trabalho em Saúde, com abrangência nacional e desti-
nado a gestores municipais do SUS, foi oferecido pela Uni-
versidade Federal Fluminense em parceria com o Ministério 
da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Con-
selhos de Secretários Municipais de Saúde, em 2104. No eixo 
operacional, o curso contou com uma coordenação nacional 
e com coordenações pedagógicas e apoiadores em cada um 
dos 27 estados. Exceto o estado do Amapá, todos os demais 
tiveram uma ou mais turmas do curso. No eixo pedagógico, 
o compromisso foi com a produção de materiais e estraté-
gias que dialogassem com a realidade dos gestores, tendo o 
trabalho e seus cenários como insumo para a aprendizagem. 
As unidade de aprendizagem foram: Políticas de Saúde; Pla-
nejamento e Gestão; Epidemiologia; Avaliação em Saúde; Fi-
nanciamento do SUS; Gestão do Trabalho e da Educação em 
Saúde e Elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso - TCC. 
O formato proposto para o TCC foi de projeto de intervenção, 
com desenvolvimento transversal às unidades, a partir de 
uma metodologia de identificação e seleção de um proble-

ma do cotidiano do aluno. Objetivos O objetivo do trabalho 
é analisar a edição do curso de especialização Micropolítica 
da Gestão e do Trabalho em Saúde, com base na avaliação 
dos egressos para as seguintes dimensões: a) adequação do 
curso às necessidades de formação; b) material de apoio ao 
processo de ensino-aprendizagem; c) estratégia pedagógica ; 
d) efeitos. Metodologia Investigação de natureza quali-quan-
titativa, com base nas respostas dos egressos a um formulário 
online enviado via plataforma do curso. Foram analisadas oito 
questões fechadas e uma aberta. A análise quantitativa utili-
zou a estatística descritiva e agregou os dados para o Brasil. 
O material da questão aberta foi tratado segundo a Análise 
de Discurso proposta por Gill (2014), onde os procedimentos 
não estão à procura de algo ou realidade além da linguagem, 
a linguagem é entendida como uma prática e o interesse está 
no texto em si mesmo. Foi definida uma questão inicial de 
pesquisa (que indicações são associadas aos relatos de efeitos 
positivos na melhoria do cotidiano do trabalho e/ou para a for-
mação como trabalhador/gestor da saúde?); realizada leitura 
geral e interrogado o texto a partir dessa questão; feita uma 
primeira codificação e o exame da regularidade e da variabili-
dade dos dados, criando algumas hipóteses; análise de casos 
desviantes e de coerência; e descrição dos achados Resulta-
dos e Discussão Dos 3249 egressos, analisou-se 1526 respos-
tas para as questões fechadas e 1312 para a aberta. A maioria 
das dimensões tiveram 90% das respostas nas duas opções 
mais favoráveis, exceto sobre o uso do ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA) e à oportunidade de troca de experiên-
cias. 11,1% identificou como médio ou difícil o uso do AVA e de 
acordo com Marinho e Peres (2015) é comum tutores e alunos 
encontrarem dificuldade para realizar tarefas simples no AVA, 
o que pode afetar a interação e comprometer o aprendizado. 
16,6% registram como pouco satisfatória a oportunidade de 
troca de experiências, o que estar relacionado à organização 
para participar de um curso de EaD; a escassez de tempo nas 
funções gerenciais e a pouca habilidade com as tecnologias 
de informação e comunicação, o que reduz as trocas assíncro-
nas nos fóruns ou nas síncronas via os chats (Riccio, 2010). Na 
questão aberta, identificou-se que o discurso mais prevalen-
te foi o da agregação de conhecimentos, mas valores como 
a alteração da percepção/compreensão da função gestora; 
desdobramento em ações concretas; e da mobilização de afe-
tos, também foram associados aos efeitos positivos do curso. 
Conclusões/Considerações Finais Os resultados desse estudo, 
que tomou como objeto de análise um curso baseado na valo-
rização cotidiano do aluno, no apoio e mobilização intencional 
de processos de mudanças na gestão e no trabalho em saú-
de, mostrou que os alunos respondentes avaliaram todas as 
dimensões do curso positivamente, foram afetados pelas es-
tratégias propostas e desencadearam múltiplas intervenções 
no cenários onde atuam. Questões como o uso das tecnolo-
gias e a qualidade da interatividade no ambiente online ainda 
devem ser motivo de preocupação e atenção para iniciativas 
que utilizem as TIC. Iniciativas em larga escala de formação de 
profissionais de saúde na modalidade da educação à distância 
com uso de TIC, nesse caso com gestores do Sistema Único 
de Saúde, ainda que guardem muitas complexidades, são viá-
veis e devem ser implementadas. Referências GIL, R. Análise 
de discurso. In: BAUER, M.W.; GASKELL, G. (orgs.). Pesquisa 
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acompanhar duas famílias ao longo de um semestre, a partir 
da indicação de famílias em situação considerada complexa 
e desafiadora pelas equipes. Cada dupla tinha como ativida-
de principal a visita domiciliar, acompanhada de um agente 
comunitário de saúde. A partir destes encontros, buscavam 
criar vínculos, compreender as histórias de vida, as configu-
rações e dinâmicas familiares, os diferentes problemas e ne-
cessidades de saúde, encaminhando-se para a construção 
de PTS com as equipes os usuários. Ao longo do processo os 
estudantes eram orientados a registrar elementos significati-
vos das vivências com as famílias em um portfólio reflexivo, 
utilizado como instrumento de avaliação formativa e proces-
sual. Semanalmente, compartilhavam suas experiências entre 
si, seguindo-se a problematizações e planejamento de novas 
ações. Resultados e Discussão Houve boa aceitação das famí-
lias em relação aos estudantes. Estes estiveram inicialmente 
mais inseguros, ganhando mais autonomia com o tempo, sen-
do orientados para centrarem sua atenção nas pessoas e em 
seu contexto de vida. Na maioria das famílias acompanhadas 
eram frequentes problemas complexos em termos orgânicos 
e psico-sociais. Importante esforço se deu para a discussão 
dos casos com as equipes, pouco familiarizadas com o PTS . 
As avaliações feitas pelos estudantes trouxeram indicações 
significativas de que a experiência teve efeitos nas relações 
de cuidado construídas com os usuários e nas competências 
desenvolvidas pelos estudantes, evidenciando a potência de 
mudança na formação a partir de dispositivos de cuidado(5). 
Como principais limites e desafios, destacaram-se a compa-
tibilização de tempos e de perspectivas entre estudantes e 
equipes, a violência armada no território, a descontinuidade 
nos semestres seguintes e a baixa articulação em rede para 
o manejo dos casos. Conclusões/Considerações Finais O cui-
dado integral às pessoas, indo além das dimensões orgânicas 
do adoecimento, considerando sua inserção social e dinâmica 
singular de vida, por meio de abertura à escuta e ao desen-
volvimento de relações de vínculo é um importante desafio 
na formação e prática médicas. Esta experiência, utilizando o 
acompanhamento de famílias consideradas complexas como 
dispositivo pedagógico na graduação médica, revelou-se com 
potencial de influenciar os modos de sentir, analisar e inter-
vir dos estudantes em situação de formação, bem como de 
constituir relações de parceria com as equipes de saúde dos 
serviços onde a formação prática acontece. Referências 1)
FEUERWERKER, L. Além do discurso de mudança na educação 
médica: processos e resultados. 1.ed. Rio de Janeiro: Hucitec, 
2002. 306p 2)MARCH C, KOIFMAN L, PONTES ALM, SAIPPA-O-
LIVEIRA G, JÚNIOR AGS, FERNANDEZ VS. O currículo de me-
dicina da Universidade Federal Fluminense: revisitando uma 
experiência. In: Pinheiro R, Ceccim RB, Mattos RA, orgs. En-
sinar saúde: a integralidade e o SUS nos cursos de graduação 
na área da saúde. Rio de Janeiro: IMS/UERJ CEPESQ ABRAS-
CO; 2006 3)OLIVEIRA, G. N. O projeto terapêutico e a mudan-
ça nos modos de produzir saú- de. 1. ed. São Paulo: Hucitec, 
2008. v.2000. 208 p 4)MERHY, E. E. Apostando em projetos 
terapêuticos cuidadores: desafios para a mudança da escola 
médica ou utilizando-se da produção dos projetos terapêuti-
cos em saúde como dispositivo de transformação das práticas 
de ensino-aprendizagem que definem os perfis profissionais 
dos médicos. Campinas, mimeo, junho de 1999
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13562 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS RECÉM-
GRADUADOS EM MEDICINA NO BRASIL

Introdução Para o melhor planejamento, previsões e tomadas 
de decisões sobre a força de trabalho médico, é preciso com-
preender as características e dinâmicas nacionais por meio de 
múltiplas fontes, incluindo censos populacionais, surveys com 
médicos, bases administrativas de empregadores e serviços 
de saúde, além de dados das escolas médicas, sobre forma-
ção, e dos órgãos de classe, sobre licenciamento e registro. 
Diversos estudos nacionais e estrangeiros traçaram o perfil 
de médicos, de estudantes de medicina e de ex-alunos de es-
colas médicas específicas, destacando variáveis sociodemo-
gráficas como gênero, renda familiar, escolaridade dos pais, 
formação anterior à graduação. No Brasil, no entanto, existe 
lacuna de pesquisa nacional e atual voltada para traçar o per-
fil, percepções e motivações de médicos recém-formados. Tal 
estudo mostra-se relevante no momento em que o País verifi-
ca aumento expressivo da quantidade de médicos formados, 
reflexo de programas e políticas que visam incidir não só so-
bre a oferta, mas também sobre sua formação, distribuição e 
fixação de médicos Objetivos É objetivo deste trabalho traçar 
perfil sociodemográfico dos recém-graduados em Medicina 
no Brasil, comparando os resultados com características da 
população geral. Também são objetivos do estudo original 
mais amplo, a serem aprofundados em trabalhos futuros, 
obter a opinião dos recém-formados sobre os cursos de gra-
duação; e conhecer as perspectivas de carreira e mercado de 
trabalho dos médicos recém-formados. Metodologia Trata-
se de estudo tipo survey, com aplicação de questionário es-
truturado, com 104 questões, facultativo, junto aos médicos 
recém-formados no momento da inscrição nos 27 Conselhos 
Regionais de Medicina (CRMs) do País. O estudo nacional foi 
realizado em entre 01/09/2014 e 31/10/2015. Foram utilizadas 
três variáveis de estratificação dos recém-formados: 1) Sexo, 
2) Natureza pública ou privada da escola médica de gradua-
ção; 3) Grandes Regiões do país, segundo escola médica de 
graduação. O número de participantes variou entre questões 
e dentro de cada estrato. Optou-se pelo delineamento da aná-
lise equivalente ao de uma amostragem complexa (estratifi-
cada), levando em conta o percentual dos diferentes estratos 
na população alvo para ajuste dos resultados. Os intervalos 
de confiança para as frequências foram calculados através de 
bootstrapping com 1.000 reamostragens.O estudo foi aprova-
do por Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados e Discussão 
Após eliminadas inconsistências como CPFs duplicados, erros 
de registro e ausência de dados de sexo ou instituição de for-
mação, chegou-se a 16.323 médicos recém-formados elegí-
veis, convidados a participar do estudo. O questionário foi res-
pondido por 5.785 indivíduos. Desses, foram desconsiderados 
1.184 participantes sem inscrição nos CRMs no período de um 
ano determinado pelo estudo. Ao fim, foram analisados 4.601 
sujeitos participantes do estudo. Os recém-graduados em me-
dicina no Brasil têm, em média, 27 anos de idade; a maioria do 
sexo feminino (52,9%) e egressos de escolas médicas privadas 
(55,0%). Eles são mais brancos e mais ricos que a população 

saber, afeto e poder, por meio de ofertas teóricas, discussão 
de casos e projetos de intervenção (CAMPOS et al., 2013). 
Objetivos Objetivo geral: analisar as contribuições do Méto-
do Paideia na formação de profissionais em Apoio Matricial 
em Curitiba (PR), Uberlândia (MG) e Campinas (SP). Objeti-
vos específicos: - Avaliar, a partir da percepção dos alunos, 
os principais elementos da Formação Paideia: discussão de 
casos, ofertas teóricas e projetos de intervenção. - Analisar as 
contribuições desta estratégia pedagógica para a aquisição 
de saberes e para o desenvolvimento de habilidades relacio-
nadas ao Apoio Matricial. Metodologia A pesquisa, aprovada 
pelo comitê de ética (CAAE 41375215.1.0000.5404), inspirou-se 
na avaliação por triangulação de métodos (MINAYO, 2005), 
tendo como objeto a Formação Paideia realizada em Campi-
nas (SP), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG). A Formação consis-
tiu-se em um Curso de Especialização em Apoio Matricial em 
Saúde, com 18 meses de duração, e contou com 121 inscritos: 
74 de Campinas, 25 de Curitiba e 22 de Uberlândia. As técnicas 
para produção de dados foram questionário semiestruturado 
e grupo focal. O questionário foi aplicado no início, no meio 
e no final do Curso a 85 alunos voluntários: 52 de Campinas, 
16 de Curitiba e 17 de Uberlândia. Os grupos focais foram rea-
lizados no início e ao término do Curso, tendo sempre entre 
10 e 20 participantes. Foi feita análise descritiva, com dados 
quantitativos referentes ao processo pedagógico e os dados 
qualitativos foram analisados por meio de narrativas (ONOC-
KO CAMPOS et al., 2011). Após isso, foi realizada a triangula-
ção de métodos. Resultados e Discussão Na avaliação, o pior 
resultado da Formação Paideia se deu em Campinas, e o me-
lhor o ocorreu em Curitiba, provavelmente em virtude con-
texto político municipal favorável daquele momento. Quanto 
ao componentes metodológicos do curso, o item mais valori-
zado foi a discussão de casos, ao lado dos projetos de inter-
venção. Estes, articulam teoria e prática e ajudam a promover 
mudanças em diversos âmbitos. Ademais, a reflexão sobre o 
projeto envolve as três dimensões: saber, afeto e poder; va-
lorizadas na Formação Paideia (Campos et al., 2013). Dentre 
as principais contribuições para a formação, destacaram-se o 
desenvolvimento pessoal, o aumento do conhecimento teóri-
co e da capacidade crítica. Nesse sentido, interveio nas dimen-
sões do saber e do afeto. Além disso, favoreceu a comunica-
ção entre os serviços, fundamental para a articulação da rede 
e para a integralidade do cuidado. As fragilidades pontuadas 
pelos alunos residem nas questões da dimensão “poder”, tais 
como a criação de espaços coletivos e o desenvolvimento de 
cogestão. Todavia, visualizamos alguns movimentos locais 
capazes de provocar novas institucionalizações. Conclusões/
Considerações Finais Neste estudo, notamos a relevância de 
empreender e avaliar processos de educação permanente e 
de formação voltados para o tema do Apoio Matricial no sen-
tido de suprir a lacuna percebida pelos profissionais. Pudemos 
verificar que o método empregado na Formação Paideia, devi-
do à ênfase na discussão de casos reais e na implantação dos 
projetos de intervenção, consegue contribuir para a aquisi-
ção de conceitos e de habilidades relacionais. Assim, favore-
ce o trabalho em equipe, a articulação da rede de atenção e 
a clínica ampliada na relação com os usuários. Entretanto, é 
preciso investimentos a longo prazo e em caráter de parce-
ria com a gestão municipal para poder consolidar resultados 

voltados à transformação das práticas e à democratização 
das instituições de saúde. E, na relação com os profissionais 
que participam da formação, mostrou-se premente valorizar 
os movimentos de resistência e de intervenção nos diferentes 
aspectos da gestão e da atenção à saúde, e nos diversos es-
paços de circulação do poder. Referências BRASIL, Ministério 
da Saúde. Portaria GM/MS no. 154. Janeiro 24, 2008. CAMPOS, 
GWS. Um Método para Análise e Co-gestão de coletivos. São 
Paulo: HUCITEC, 2000. CAMPOS, GWS. & DOMITTI, AC. Apoio 
matricial e equipe de referência: uma metodologia para ges-
tão do trabalho interdisciplinar em saúde. Cadernos de Saúde 
Pública, v.23, n.2: p.399-407, 2007. CAMPOS, GWS et al. Práxis 
e formação Paideia: apoio e cogestão em saúde. São Paulo: 
Hucitec, 2013. MINAYO, MCS (org.). Avaliação por triangula-
ção de métodos: abordagem de Programas Sociais. Rio de Ja-
neiro: Editora Fiocruz, 2005. OLIVEIRA, M.M. Apoio matricial 
na atenção básica de campinas: formação e prática [Mestra-
do]:Universidade Estadual de Campinas, 2014. ONOCKO CAM-
POS, et al. Inovações para o estudo e a produção de consen-
sos: além do Delphi. In: ONOCKO CAMPOS, R. & FURTADO, 
J.P. Desafios de avaliação de programas e serviços em saúde. 
Campinas, São Paulo: Editora da Unicamp, 2011, p. 97-119.
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13546 VINCULAÇÃO A FAMÍLIAS NA ATENÇÃO BÁSICA: 
UM DISPOSITIVO CLÍNICO-PEDAGÓGICO NA FORMAÇÃO 
DE MÉDICOS

Introdução A formação médica tem sido objeto de inúmeras 
formulações e intervenções desde o século XX. Na América 
Latina e particularmente no Brasil, este tema ocupou lugar 
de destaque em trabalhos de pensadores clássicos da saúde 
coletiva, e tem estado presente na agenda de movimentos 
e organizações(1). Neste contexto, destacam-se ainda expe-
riências locais de mudança na formação, como a operada no 
curso de medicina da UFF, a partir da década de 90, marcada, 
dentre outras questões, pela inserção dos estudantes na reali-
dade dos serviços e das comunidades desde o início do curso, 
associada a um processo de inovações na rede de saúde de 
Niteroi (2). Este trabalho, realizado em 2016, é fruto da expe-
riência de vinculação de estudantes (do segundo ano do curso 
de medicina da UFF) a famílias na atenção básica, no âmbito 
da disciplina Trabalho de Campo Supervisionado II (TCS II). 
Esta tem um ano de duração, é desenvolvida em pequenos 
grupos e se estrutura a partir de eixos (território, processo de 
trabalho e cuidado), tendo como campo de prática uma Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) em que atuam equipes de saúde 
da família (localmente denominada de “Clínica da Família”). 
Objetivos A vinculação de estudantes de medicina a famí-
lias na atenção básica, objeto desta experiência, teve como 
principais objetivos: a)Facilitar a construção de capacidades 
de vínculo , responsabilização e atuação longitudinal dos es-
tudantes com os usuários e famílias; b) Identificar e analisar 
sofrimentos, demandas e necessidades de saúde; c)Desen-
volver projetos terapêuticos singulares(PTS)3; d)Participar do 
cuidado das famílias e contribuir com o trabalho das equipes 
de saúde da família Metodologia Os estudantes inicialmente 
estiveram inseridos em atividades de observação da UBS e do 
território. Depois foram divididos em duplas, encarregadas de 
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mental, a ausência de continuidade da política municipal de 
saúde mental com a mudança de gestão. Concluindo com-
preendemos que a educação permanente em saúde tem con-
tribuições para transformar os modelos de atenção, as tecno-
logias de trabalho e as abordagens terapêuticas no campo da 
saúde. Referências CAMPOS, R.O.C et al. Pesquisa Avaliativa 
em Saúde Mental: desenho participativo e efeitos da narrati-
vidade. Aderaldo & Rothschild, São Paulo,2008. DENZIN, Kent 
Norman; LINCOLN, Yvonna. The sage handbook of Qualitative 
Research. SAGE Publications. London,2011. MENDES, E. V. As 
redes de atenção à saúde. Brasília: Editora Organização Pan 
Americana da Saúde, 2011. MINAYO, M.C.S. Análise qualitati-
va: teoria, passos e fidegnidade. Ciência & Saúde Coletiva.v.17, 
n..3, p. 621-626, març.2012.
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13577 EDUCAÇÃO PERMANENTE E APOIO MATRICIAL: 
FORMAÇÃO, VIVÊNCIAS E PRÁTICAS DOS NÚCLEOS DE 
APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA E DAS EQUIPES APOIADAS

Introdução No Sistema Único de Saúde, a principal estratégia 
institucional para a qualificação dos profissionais do SUS é a 
Educação Permanente em Saúde (EPS). Esta busca superar 
os tradicionais modelos de capacitação verticalizados e de-
senvolvidos alheios às necessidades reais dos serviços. A EPS 
caracteriza-se pela aprendizagem no trabalho e para o traba-
lho. Parte do pressuposto que aprender e ensinar são fatores 
indissociáveis e se incorporam no cotidiano dos serviços e na 
interação entre os profissionais (MICCAS; BATISTA, 2014). O 
Apoio Matricial (AM) e a lógica do trabalho dos Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (NASF) diferem consideravelmente 
das práticas e das relações tradicionais do fazer em saúde. São 
novas formas de gerir o cuidado e novos parâmetros nas rela-
ções interprofissionais e de responsabilizar-se pelos usuários 
(ANJOS et al, 2013). Neste contexto, o AM constitui-se como 
mecanismo privilegiado de EPS, por criar espaços de discus-
são, troca de saberes e reflexão para a prática (CAMPOS et 
al, 2014). Assim, o AM e as ferramentas de trabalho do NASF 
demandam uma nova compreensão do trabalho em saúde e 
um processo formativo reflexivo e contextualizado. Objetivos 
Analisar como os processos de educação permanente são vi-
venciados pelos profissionais do NASF e das Equipes de Saúde 
da Família (EqSF) em municípios do estado da Bahia. Também 
buscou-se compreender como o apoio matricial, enquanto 
estratégia de educação permanente, estava incorporada no 
trabalho desses profissionais. Metodologia Estudo de casos 
múltiplos com níveis de análise imbricados. Os sujeitos que 
compuseram o estudo foram profissionais do NASF e das EqSF 
de seis municípios da área de abrangência do Núcleo Regional 
de Saúde do Sudoeste da Bahia: Vitória da Conquista, Poções, 
Barra do Choça, Guanambi, Brumado e Belo Campo. Os profis-
sionais participantes na pesquisa foram aqueles com atuação 
na EqSF e na equipe de NASF superior a seis meses. O período 
do estudo foi de junho de 2014 a fevereiro de 2015. O total de 
participantes foi de 81 profissionais, sendo 43 profissionais do 
NASF e 40 da EqSF. As informações foram obtidas por meio 
de entrevistas semiestuturada. As mesmas foram transcritas 

e validadas entres os membros da equipe de pesquisa. Para a 
análise dos dados utilizou-se a Técnica de Análise de Conteúdo 
temática, com a identificação de categorias e subcategorias 
(GIBBS, 2009). A pesquisa foi apreciada e aprovada pelo Co-
mitê de Ética e Pesquisa do IMS-UFBA (parecer 377.448/2013). 
Resultados e Discussão Os resultados estão estruturados em 
três categorias: Institucionalidade e vivências de EPS; Forma-
ção sobre o apoio matricial; e NASF como promotor de EPS. 
As ações educativas mostraram-se insuficientes e inadequa-
das à formação dos profissionais. Observou-se a predominân-
cia de um modelo formativo baseado em cursos esporádicos 
e fragmentados. A educação profissional é desenvolvida 
apoiada no saber biomédico e fundamentada em abordagem 
metodológica de transmissão unidirecional de informação. Os 
resultados demonstram inexistência ou incipiente formação 
sobre o AM ou o trabalho do NASF. Foi evidenciada que a re-
duzida formação sobre o AM compromete o trabalho entre as 
equipes e fragiliza a função de apoio. A realidade observada 
demonstra a diminuta atuação do NASF na dimensão pedagó-
gica. Os núcleos de apoio desempenham escassas atividades 
de EPS com as equipes. As fragilidades na formação sobre o 
AM e na atuação do NASF com EPS também foram observa-
das em outros cenários (SILVA et al, 2012; SOUZA et al, 2013). 
Para Santos (2013) a incipiente formação sobre AM gera in-
compreensões, expectativas irreais sobre o trabalho do outro 
e conflitos entre equipes. Conclusões/Considerações Finais 
O estudo evidenciou a ausência da educação permanente 
como política institucional. Sobre o AM, demonstrou-se que 
os profissionais do NASF e das EqSF não vivenciam a forma-
ção adequada sobre essa ferramenta e sobre o seu próprio 
processo de trabalho. Outra questão a considerar, é a frágil 
atuação do NASF como promotor de EPS às EqSF. Os princi-
pais achados suscitam reflexões a respeito das implicações da 
formação inadequada sobre a qualidade da atenção prestada. 
Diante disso, destaca-se a necessidade da institucionalização 
da Política de Educação Permanente como parte integrante e 
inerente ao trabalho na saúde da família. Destarte, é impor-
tante considerar a necessidade da sensibilização de gestores 
e profissionais para assumirem a educação permanente como 
ação inerente e não dissociada da atenção à saúde. Sugere-se 
também um maior nível de articulação regional e o envolvi-
mento da secretaria estadual de saúde, por meio dos núcleos 
regionais de saúde. Referências ANJOS, K.F. et al. Perspecti-
vas e desafios do núcleo de apoio à saúde da família quanto 
às práticas em saúde. Saúde em Debate, v. 37. p. 672-80, 2013. 
CAMPOS, G.W.S. et al. A aplicação da metodologia Paideia no 
apoio institucional, no apoio matricial e na clínica ampliada. 
Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v. 18, n.1 Supl, p. 
983-995, 2014. GIBBS, G. Análise de Dados Qualitativos. Porto 
Alegre: Artmed, 2009. MICCAS, F.L; BATISTA. S.H.S. Educação 
permanente em saúde: metassíntese. Revista de Saúde Públi-
ca. v. 28, p. 170-85, 2014. SANTOS A.F. et al. Apoio institucional 
e matricial e sua relação com o cuidado na atenção básica à 
saúde. Revista de Saúde Pública. v. 49, p. 01-08, 2015. SILVA, 
A.T.C. et al. Núcleos de Apoio à Saúde da Família: desafios e 
potencialidades na visão dos profissionais da Atenção Primá-
ria do Município de São Paulo, Brasil. Cadernos de Saúde Pú-
blica, v. 28, p. 2076-84, 2012.

em geral. Conforme autodeclaração apenas 1,8% dos médicos 
recém-formados no País se declaram negros e 16,2%, pardos. 
Na população geral, 7,6% e 43,1% se declaram, respectivamen-
te, negros e pardos. 57,3% têm rendimento familiar acima de 
10 salários mínimos, proporção oito vezes maior que na po-
pulação em geral, em que 7,6% estão nessa faixa de renda. 
20% cursou o ensino médio em escola pública, enquanto no 
Brasil o ensino médio é predominantemente público ( 87% das 
matrículas). Conclusões/Considerações Finais O ingresso na 
medicina no Brasil privilegia os indivíduos brancos e de me-
lhor situação socioeconômica. Embora seja expressivo nos 
últimos anos o aumento do número de cursos e vagas de me-
dicina no País, impõe-se o grande desafio de compatibilizar 
essa expansão com a democratização do acesso ao ensino 
médico. As políticas educacionais de inclusão, cotas e ações 
afirmativas que objetivam promover equidade de acesso ao 
ensino superior não tiveram ainda repercussão na mudança 
do perfil do médico formado no Brasil. Trata-se de realidade 
excludente a ser superada, pois resta demonstrado em outros 
cursos que é possível compatibilizar métricas acadêmicas com 
o aumento da diversidade socioeconômica, racial e étnica na 
graduação. Já em maioria entre os recém-formados, as mulhe-
res médicas têm características e motivações distintas, o que 
coloca a feminização da medicina como outro tema relevante 
de pesquisas futuras. Referências BRASIL. Lei nº 12.871, de 22 
de outubro de 2013 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística . Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: Sín-
tese de Indicadores 2014: Tabelas Completas: 7 Rendimentos. 
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira Censo Escolar da Educação Básica 2013: Resu-
mo Técnico. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira; 2014 39 p Fenton, J J. et al 
. Reducing Medical School Admissions Disparities in an Era 
of Legal Restrictions: Adjusting for Applicant Socioeconomic 
Disadvantage. Journal of Health Care for the Poor and Under-
served. 2016; 27 (1) :22-34. OECD. Health Workforce Policies in 
OECD Countries: Right Jobs, Right Skills, Right Places. Paris: 
OECD Publishing; 2016. 196 p.

Mário Scheffer; Lilia Blima Schraiber; Aline Gil Alves Guilloux; 
Mario Roberto Dal Poz;

13568 PROJETO REDES DE ATENÇÃO & IMPLICAÇÕES 
PSICOSSOCIAIS: UM PROCESSO DE EDUCAÇÃO 
PERMANENTE EM SAÚDE.

Introdução Este trabalho objetiva apresentar o relato de ex-
periência partindo do Projeto Redes de Atenção e Implicações 
Psicossociais como dispositivo de educação permanente em 
saúde (EPS). Este consiste em uma ação desenvolvida pela 
Secretaria Municipal de Saúde de Parnaíba em parceria com 
Universidade Federal do Piauí com o objetivo de reorientar 
a formação dos trabalhadores de saúde no campo da refor-
ma psiquiátrica. Como justificativa do desenvolvimento des-
te trabalho emergem: distanciamento da formação em saú-
de com a reforma psiquiátrica, ausência da rede de atenção 
psicossocial, a formação dos trabalhadores de saúde para o 
campo da reforma psiquiátrica entre outros. O dispositivo de 
EPS foi desenvolvido orientado pela pedagogia institucional 
compreendendo a educação como devir – um processo de 

subjetivação que emerge do campo existencial e político. A 
formação ocorreu através de cinco oficinas: gestão da clíni-
ca, atenção integral a saúde mental da criança e adolescen-
te, atenção a crise e suicídio, redução de danos e mostra de 
educação permanente em saúde. A experiência contribui para 
que os profissionais compreendessem a importância de for-
mação em EPS. Objetivos O objetivo deste relato é descrever 
o processo de educação permanente em saúde RAPS; descre-
ver as concepções de educação da formação; compreender 
o processo pedagógico; compreender potencialidades e de-
safios que emergiram no período das oficinas de formação 
da RAPS. Metodologia Este projeto se ancora na abordagem 
qualitativa (MINAYO, 2012; DENZIN,2011) buscando eviden-
ciar as dimensões intersubjetivas no âmbito da pesquisa e 
produção de conhecimento. Como estratégia metodológica 
temos a cartografia que busca capturar os processos históri-
cos e subjetivos. O tratamento dos dados ocorreu através da 
transcrição dos documentos, diários de afecções e rodas de 
conversa que foram objeto da coleta de dados. O processo de 
análise dos dados ocorreu através da leitura densa dos mate-
riais tratados e do círculo hermenêutico. A análise e discussão 
dos dados foi feita através de leitura em profundidade do cor-
pus e sistematizando as temáticas relevantes através do olhar 
vibrátil. Finalizando será apresentado aos participantes do 
projeto estas temáticas buscando construir uma análise cole-
tiva (CAMPOS et al,2008). Quanto as questões éticas de pes-
quisa foram seguidas todas as normas da Resolução 506 de 
03 de fevereiro de 2016 do Conselho Nacional de Saúde. Re-
sultados e Discussão O projeto tinha como objetivo orientar 
a formação em saúde para a reforma psiquiátrica e atenção 
psicossocial. A construção do processo ocorreu de forma co-
letiva entre as duas instituições. As principais temáticas emer-
giram do cotidiano do trabalho e dos desafios da atuação no 
campo da atenção psicossocial em Parnaíba. A proposta foi 
apresentar conceitos, ferramentas e metodologias de atua-
ção que apoiassem o trabalhador a partir do seu cotidiano. A 
concepção de educação que orientou o processo trabalhou 
com um mix de metodologias ativas de abordagem crítica e 
pós crítica. As estratégias pedagógicas partiam do protagonis-
mo do educando e da articulação teórico prática. Emergiram 
nos discursos dos sujeitos como desafios e potencialidades: 
falta de conhecimento sobre alguns temas; resistências de 
alguns trabalhadores, ausência de trabalhadores nos proces-
sos formativos; dificuldade de articulação entre os serviços. 
As potencialidades formaram: trabalhadores mais implicados 
com a atenção psicossocial, contribuição para os processos 
de atuação através de ferramentas e tecnologias de cuidado 
e conhecer a organização da rede de atenção psicossocial. 
Conclusões/Considerações Finais Compreendemos que a re-
forma psiquiátrica e atenção psicossocial é um campo de co-
nhecimento, prática e militância social. Historicamente este 
campo não habitou a formação dos trabalhadores de saúde. 
Este estudo apontou a importância de desenvolver dispositi-
vos de educação permanente em saúde no campo da reforma 
psiquiátrica e na atenção psicossocial na medida em que estes 
temas são distantes do cotidiano da formação e do trabalho 
em saúde. Como desafios desta experiência também emergi-
ram a rotatividade de trabalhadores no Centros de Atenção 
Psicossocial, ausências de dispositivos de atenção a saúde 
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(RS) e frente ao elevado número de Pessoas com Deficiência 
nesta região, torna-se fundamental promover estratégias que 
qualifiquem o cuidado a estas pessoas. Objetivos Relatar as 
atividades do projeto “Estratégias de Educação Permanente 
em Saúde na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência na 
28ª Região de Saúde do Rio Grande do Sul”, contemplado no 
Prêmio Inovasus – Gestão da Educação/2015 (Ministério da 
Saúde/Organização Pan-Americana da Saúde). Metodologia O 
projeto, dividido em duas etapas, pretende fomentar estraté-
gias de Educação Permanente em Saúde para implementação 
da RCPCD na 28ª Região de Saúde/RS. É uma parceria entre 
13ª Coordenadoria Regional de Saúde e Universidade de Santa 
Cruz do Sul, através do Mestrado em Promoção da Saúde e 
Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde. A primeira etapa é 
constituída da realização de questionários e entrevistas com 
Secretários Municipais de Saúde; Coordenadores de Atenção 
Básica, de Serviços de Reabilitação e Hospitalares; Trabalha-
dores de Saúde e Pessoas com Deficiência, objetivando a cria-
ção de um panorama sobre o processo de implementação da 
RCPCD na região, além de identificar os processos existentes 
e as necessidades de EPS na mesma. A segunda etapa consti-
tui-se da estruturação e efetivação de um Plano de Educação 
Permanente em Saúde para a RCPCD, de modo a contemplar 
as necessidades loco-regionais e envolvendo atores da rede 
de saúde em todas as instâncias. Resultados e Discussão Na 
primeira etapa, já concluída, foi possível conhecer a realidade 
regional da atenção à Saúde das PcD. Dentre as potenciali-
dades destacaram-se a existência de serviços especializados 
de reabilitação, as parcerias estabelecidas entre os diversos 
atores da rede e o empenho dos trabalhadores no cuidado 
às PcD. Já entre as fragilidades ressaltaram-se a dificuldade 
de acesso aos serviços de reabilitação, o número insuficiente 
de profissionais da área da reabilitação na atenção básica e a 
falta de preparo dos trabalhadores de saúde para lidar com 
as deficiências. A partir dos dados obtidos, a segunda etapa 
do projeto, prevista para iniciar no primeiro semestre de 2017, 
anseia possibilitar que usuários, trabalhadores e gestores de 
saúde repensem suas práticas cotidianas, contribuindo para 
transformações e inovações no campo da Saúde da Pessoa 
com Deficiência. Sua efetivação se dará através de quatro ei-
xos: Fórum Regional da RCPCD; Oficinas e/ou grupos de traba-
lho cooperativos, com foco no processo de trabalho voltado 
à atenção à saúde das PcD; Elaboração de material pedagógi-
co de apoio; Implantação/efetivação de um grupo condutor 
regional para a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência. 
Conclusões/Considerações Finais O debate sobre a Rede de 
Cuidados à Pessoa com Deficiência nesta região, por meio 
da Educação Permanente em Saúde, pode contribuir para a 
valorização da coordenação e continuidade do cuidado, res-
saltando a importância de intervenções específicas voltadas 
a esse determinado grupo populacional, já que muitas destas 
pessoas ainda não possuem atendimento adequado e acesso 
equânime e igualitário em diversos serviços essenciais. Ainda, 
a promoção de estratégias de EPS possibilita a criação de no-
vos dispositivos de resposta para as demandas de atenção à 
saúde das Pessoas com Deficiência e, ao mesmo tempo, con-
templar as expectativas das próprias pessoas (trabalhadores, 
gestores e usuários) e instituições, tendo como mecanismos 
disparadores processos educativos. Assim, espera-se contri-

buir para a qualificação das ações de saúde, bem como para 
a ativação da interlocução da referida rede com outras áreas 
de conhecimento. Referências 1. Silva SF. Contribuição para a 
análise da implantação de Redes de Atenção à Saúde no SUS. 
Saúde debate 2014; 52: 165-176. 2. Brasil. Portaria n. 793, de 24 
de abril de 2012. Institui a Rede de Cuidados à Pessoa com De-
ficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde. Diário Oficial 
da União 2012; 25 abr.

Camila Dubow; Edna Linhares Garcia; Suzane Beatriz Frantz 
Krug;

13672 O ENSINO SUPERIOR PRIVADO E A FORMAÇÃO 
MÉDICA NO BRASIL

Introdução Nas últimas décadas, ocorreu um crescimento ex-
ponencial do ensino superior brasileiro e uma diversificação 
dos tipos de instituições e cursos que o compõe (1). As gradua-
ções em saúde acompanharam as tendências de expansão do 
ensino superior e também de aumento da participação priva-
da. Em 1993, as instituições de ensino superior (IES) privadas 
eram responsáveis por aproximadamente 55% das matrículas 
em cursos da saúde. Em 2013, a participação dessas IES alcan-
çou 73%, sendo que em alguns cursos esse percentual alcança-
va 90%(2). A configuração da inciativa privada nos cursos de 
medicina apresenta características particulares. Recentemen-
te, o desenvolvimento de políticas específicas para a forma-
ção médica, como o FIESmed e o Mais Médicos (PMM) dão in-
dícios da priorização dessa graduação nas políticas federais e 
apontam para mudanças na relação entre o Estado e IES priva-
das. Objetivos Esse trabalho, parte da dissertação de mestra-
do de um dos autores, busca caracterizar a participação de IES 
privadas na formação de médicos no Brasil no período entre 
2003 e 2013, comparando as tendências observadas para esse 
curso com os outros cursos da saúde e o ensino superior brasi-
leiro em geral Metodologia A pesquisa aqui apresentada trata 
de um estudo descritivo com caráter exploratório, desenvol-
vido por meio da combinação de levantamento bibliográfico e 
levantamento e análise de dados sobre os cursos de medicina 
privados no Brasil. Foram utilizados os dados disponibilizados 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Tei-
xeira (INEP), do Sistema de Indicadores das Graduações em 
Saúde e também do sistema e-MEC. Para a caracterização da 
participação de IES privadas na formação médica foram anali-
sadas as seguintes variáveis para os anos entre 2003 e 2013: o 
perfil jurídico administrativo das instituições; localização; ano 
de abertura do curso; número de vagas autorizadas e número 
de matrículas. Resultados e Discussão No período entre 2003 
e 2013 as matrículas em cursos de medicina privados apresen-
taram um aumento de 132%, a participação de IES privadas 
passou de 46,9% para 59,3% das matrículas. A expansão da 
participação privada nos cursos de medicina ocorreu de forma 
distinta do observado nas outras graduações. Além de apre-
sentar as maiores taxas de retenção e concorrência por vaga 
dentre os cursos privados, enquanto a maior parte dos cur-
sos apresentou as maiores taxas de crescimento entre 1997 
e 2001, a abertura de cursos de medicina privados acelerou 
a partir de meados dos anos 2000 (2). Marcada pela concen-
tração no Sul e Sudeste, a expansão dos cursos de medicina 
privados nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste se inten-
sificou a partir de 2004, sobretudo pela criação de cursos em 

José Patrício Bispo Júnior; Diane Costa Moreira; Ingrid Oliveira 
Chaves; Maricélia Braga Rocha;

13590 PERCEPÇÕES DOS TRABALHADORES DO 
HOSPITAL CASSIANO ANTÔNIO MORAES SOBRE A 
IMPLANTAÇÃO DA EBSERH.

Introdução Estudar as transformações ocorridas na organi-
zação do trabalho e seus efeitos sobre os trabalhadores do 
Hospital Cassiano Antônio Moraes - HUCAM é um desafio co-
locado frente às mudanças produzidas no mundo do trabalho 
e na vida dos trabalhadores no cotidiano do serviço público. 
A Lei federal 12.550/2011 criou a Empresa Brasileira de Servi-
ços Hospitalares – EBSERH - de direito privado vinculada ao 
Ministério da Educação (MEC), como um modelo de Gestão 
para os hospitais universitários federais. Introduzindo a flexi-
bilização da contratação de pessoal e a adoção de métodos 
de gerenciamento da iniciativa privada (ANDREAZZI, 2012; 
BATISTA JÚNIOR, 2008). Objetivos • Analisar a implantação 
da EBSERH no HUCAM; • Analisar a percepção dos trabalha-
dores do HUCAM, vínculo empregatício pelo Regime Jurídico 
Único – RJU-, as mudanças nos processos de trabalho a partir 
do novo modelo gerencial implementado pela EBSERH; • Ava-
liar o impacto da implantação da EBSERH na saúde dos traba-
lhadores do HUCAM regidos pelo RJU. Metodologia Metodo-
logia Qualitativa baseada na Análise de Conteúdo. Os dados 
foram coletados a partir de entrevistas baseadas em um rotei-
ro semiestruturado. No estudo foram utilizados documentos 
oficiais da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES e do 
HUCAM. O estudo se desenvolveu no Hospital Universitário 
Cassiano Antônio Moraes do Espírito Santo. Foram abordados 
na pesquisa 10 trabalhadores da assistência e 04 gestores. Os 
trabalhadores entrevistados foram sorteados a partir das es-
calas de trabalho, sem distinção de cor, raça, sexo ou religião. 
Foram incluídos os trabalhadores do RJU com mais de cinco 
de anos de serviços no HUCAM e excluídos os trabalhadores 
do RJU que também exerciam cargos na EBSERH. As entre-
vistas foram realizadas entre novembro 2015 e fevereiro de 
2016, e assegurado o anonimato dos entrevistados. A análise 
dos dados foi construída através do estudo da análise de con-
teúdo a partir de uma busca intensa das categorias e subca-
tegorias. Resultados e Discussão A EBSERH foi implantada no 
HUCAM em 2013. Há cerca de 900 trabalhadores concursados 
pela CLT. Não houve aumento da produção, pois não houve 
aumento da estrutura física. Mantém-se muitas empresas ter-
ceirizadas. Trabalhadores do RJU com experiência foram mu-
dados de setores onde trabalharam por muitos anos e subs-
tituídos por novos trabalhadores sem experiência. Linhart 
(2011) relata que é comum transferir para o trabalhador a cul-
pa da crise e dos problemas do serviço público, provocado por 
diversos governos. Os processos de trabalho não mudaram, e 
sim a gestão dos processos. Os valores percentuais de adicio-
nal de insalubridade, maior para os trabalhadores da EBSERH, 
os diversos vínculos empregatícios, jornadas diferenciadas, 
as mudanças de local de trabalho dos RJU, à competitividade 
e o número de afastamento médico dos trabalhadores, são 
causas de conflitos que não têm sido resolvidos. O número 
de atendimentos psicológicos dos trabalhadores do RJU au-
mentou de 38,7% em 2014 para 52,6% em 2015. Em 2015, num 

total de 737 trabalhadores do RJU, 374 se afastaram por pro-
blemas de saúde com atestado médico, ou seja 50,70 % com 
uma média de 29,06 dias no ano. Conclusões/Considerações 
Finais A EBSERH não cumpriu o contrato. Isto tem causado 
um importante desgaste para administração do HUCAM e da 
UFES pois não ocorreu melhora significativa nos serviços. Os 
trabalhadores do RJU desenvolveram no início a estratégia 
do embate, em seguida optaram pelo silêncio. Não houve 
estratégias coletivas de resistência, e sim, impotência frente 
à mudança no modelo de gestão, estruturado no autorita-
rismo, competição, desqualificação dos gestores anteriores, 
a exclusão de trabalhadores do RJU e o assedio moral. Isso 
tem gerado uma série de conflitos entre os trabalhadores da 
EBSERH (CLT) e os trabalhadores do RJU, ambos vinculados 
ao MEC. Gerando consequências imediatas de insatisfação no 
trabalho e do aumento dos processos de adoecimento entre 
os trabalhadores. Enfim, ainda não foi realizado planejamento 
acadêmico, o que contradiz a missão do hospital universitário 
federal. Referências ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: 
ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: 
Autores Associados, 2006. ANDREAZZI, M. F. S. Empresa bra-
sileira de serviços hospitalares: inconsistência à luz da refor-
ma do estado. Rev Bras Educ Méd, Rio de Janeiro, v. 37, n. 2, P. 
275-84, 2012. BATISTA JÚNIOR, F. Gestão do SUS: o que fazer? 
In: BRAVO, M. I. e MENEZES, J. (Org.). Saúde na atualidade: 
por um sistema único de saúde estatal, universal, gratuito e 
de qualidade. Rio de Janeiro: Rede Sirius/ UERJ, 2008. BRASIL. 
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em: 
http://legis.senado.leg.br/ mateweb/arquivos/mate-pdf/543.
pdf. Acesso em: 16 maio 2016. Brasil. Lei federal 12.550/2011. 
LINHART, M. D. As causas da angústia operária. 2014. Disponí-
vel em: . Acesso em: 05 set. 2016.
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13663 ESTRATÉGIAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 
EM SAÚDE NA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA - PRÊMIO INOVASUS/2015: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA

Introdução As ações de Educação Permanente em Saúde 
(EPS) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) apresen-
tam como pressuposto educar “no” e “para o” trabalho, res-
saltando-se a importância de atores com conhecimento e ha-
bilidades específicas implicados com a implantação das Redes 
de Atenção1. A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 
(RCPCD)² no âmbito do SUS busca, por meio da articulação de 
diferentes serviços e níveis de atenção, contribuir para uma 
atenção à saúde mais universal, integral e equânime, com a 
garantia de ações de promoção à saúde, identificação preco-
ce de deficiências, prevenção de agravos, tratamento e reabi-
litação. Neste contexto, a RCPCD² possui como uma de suas 
diretrizes a promoção de estratégias de EPS, sendo estas fun-
damentais para o desenvolvimento da humanização nas práti-
cas em saúde direcionadas às Pessoas com Deficiência (PcD). 
Por se tratar de uma rede que se encontra em fase inicial de 
implementação na 28ª Região de Saúde do Rio Grande do Sul 
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comendações a partir dos aprendizados adquiridos. Referên-
cias Campos, GWS. Um método para análise e co-gestão de 
coletivos. São Paulo: Hucitec, 2000.
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13745 AS COMISSÕES DE INTEGRAÇÃO ENSINO-
SERVIÇO E A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL 
DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: UM ESTUDO NA 
REGIÃO SUDESTE

Introdução O campo da Educação na Saúde no Brasil foi tra-
dicionalmente marcado por iniciativas fragmentadas, des-
contínuas e pulverizadas, em detrimento de um esforço mais 
estratégico e articulado. Mesmo a implantação do SUS e as 
mudanças provocadas no perfil do trabalho em saúde não fo-
ram capazes, por si só, de alterar esse quadro. Inflexões come-
çam a ganhar corpo a partir de 2003, com a criação, no âmbito 
do Ministério da Saúde, da Secretaria de Gestão do Trabalho e 
da Educação na Saúde (SGTES) e a implantação da Política Na-
cional de Educação Permanente em Saúde (PNPES). Instituída 
em 2004 e reformulada em 2007, a PNPES inovou ao conferir 
centralidade a esse campo no interior da política de saúde bra-
sileira, forjar uma nova institucionalidade para a área e articu-
lar-se ao processo mais amplo de gestão do SUS, integrando 
as dimensões da formação, gestão, atenção e controle social. 
Mas também gerou desafios e expectativas em torno de sua 
implementação, requerendo esforços para sua concretização 
e análise. No presente estudo, o foco central recai nas Comis-
sões de Integração Ensino-Serviço (CIES), entendidas como 
instâncias estratégicas na formulação, condução e desenvol-
vimento da PNEPS. Objetivos O presente trabalho examina 
a dinâmica de implantação e funcionamento das CIES nos 
estados da região Sudeste. A perspectiva é analisar os atores 
políticos, interesses e conflitos que conformam o processo 
decisório em torno da PNEPS no âmbito das CIES, buscando 
responder às seguintes questões: (a) que atores e interesses 
se fazem representar nas CIES? (b) como eles se articulam e 
são incorporados? (c) como são definidas as prioridades e que 
concepções de educação permanente orientam as decisões? 
Metodologia A pesquisa baseou-se no campo de análise de 
políticas públicas, mais precisamente na análise de processo 
de implementação de políticas sociais, com foco na PNEPS. En-
tende-se que nesse processo, decisões altamente relevantes 
são tomadas e não apenas executadas, o que exige considerar 
a dimensão política que o reveste. Adotou-se a metodologia 
de estudos de caso múltiplos, tendo como lócus os quatro es-
tados da região Sudeste. Foi feito levantamento documental 
junto aos órgãos e instâncias responsáveis pela PNEPS em âm-
bito estadual e regional, sendo analisadas portarias, delibera-
ções, resoluções, planos estaduais de saúde, planos estaduais 
de educação permanente em saúde, relatórios de gestão, 
bem como atas das reuniões das CIES. Adicionalmente, foram 
realizadas entrevistas com os sujeitos que participaram da 
dinâmica de construção da política de educação permanente 
em saúde em âmbito estadual e regional. Resultados e Discus-
são A região é marcada por alta concentração populacional e 
destaque no cenário nacional em termos econômicos, políti-
cos e sociais. Ao mesmo tempo, apresenta intensos contras-
tes sociais, expressos em índices de desigualdades sociais e 

de oferta de serviços de saúde. A implantação das CIES nos 
estados encontrou contextos diversos, seja no tocante às ex-
periências prévias no campo da formação e qualificação dos 
trabalhadores do SUS, seja no estágio de desenvolvimento do 
processo de regionalização da saúde, seja ainda na participa-
ção dos diferentes sujeitos políticos na condução da PNEPS, 
com repercussões nas CIES. Observa-se o protagonismo das 
secretarias estaduais de saúde na condução da PNPES, seja 
fomentando o processo de consolidação da regionalização, 
seja estimulando a criação das instâncias regionalizadas. As 
CIES estaduais tornaram-se, de fato, uma instância para dis-
cussão e pactuação das propostas apresentadas pelos se-
tores da SES, instituições formadoras e COSEMS, ainda que 
em graus variados. Em algumas CIES houve afastamento das 
instituições universitárias. Foram observadas assimetrias en-
tre os atores participantes em sua capacidade de influencia 
no processo decisório das CIES. Conclusões/Considerações 
Finais É preciso compreender as singularidades de cada caso 
estudado. Mas pode-se afirmar que, em linhas gerais, a cria-
ção das CIES alargou a arena decisória em torno da PNEPS, in-
corporando diferentes atores institucionais na construção das 
diretrizes e condução das políticas para esse setor, buscando 
alterar o histórico papel centralizador do governo federal na 
gestão e no financiamento de ações de educação na saúde. 
Entretanto, nem todos os sujeitos sociais foram dotados de 
recursos políticos, técnicos e materiais capazes de garantir 
sua efetiva participação. A assimetria de recursos entre os en-
volvidos no processo decisório, principalmente os atores loca-
lizados na esfera regional e municipal, é ainda um problema 
concreto. Desse modo, observa-se que mesmo que os atores 
institucionais estejam contemplados na gestão da política, 
sua condução e decisão ainda permanecem concentradas, 
agora na esfera estadual, sem a influência dos sujeitos respon-
sáveis pela política em âmbito regional e local. Referências 
BRASIL. Ministério da Saúde. Caminhos para a mudança na 
formação e desenvolvimento dos profissionais de saúde: di-
retrizes para a ação política para assegurar Educação Perma-
nente no SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. _________. 
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Brasília, 
2009. 64 p. (Série B. Textos Básicos de Saúde). CECCIM, R.; 
FERLA, A. Educação Permanente em saúde. In: Dicionário da 
educação profissional em saúde. Organizado pela Escola Po-
litécnica de Saúde Joaquim Venâncio e Estação de Trabalho 
Observatório de Técnicos em Saúde. – Rio de Janeiro: EPSJV, 
2006. LINDBLOM, CE. O Processo de Decisão Política. Brasília: 
Editora da Universidade de Brasília, 1981. TEIXEIRA, M. et al. 
Mudanças nas Políticas do Trabalho e da Educação em Saúde 
no Governo Lula. In: MACHADO, C.V et al.. Políticas de Saúde 
no Brasil. Continuidades e mudanças. Rio de Janeiro: Editora 
Fiocruz, 2012.
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DA GRADUAÇÃO: COM A PALAVRA, OS DISCENTES

Introdução Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCN) para a Odontologia, os profissionais formados devem 
deter competências específicas em gerenciamento de equi-
pes e de serviços de saúde. Isso significa dizer que os futuros 

IES lucrativas. No Brasil, esse subsetor apresentou as maiores 
taxas de crescimento nas últimas décadas (3). A participação 
de IES lucrativas no curso de medicina também apresentou 
uma dinâmica peculiar. Em 2003, essas instituições correspon-
diam a 8% do total de cursos, quando seu percentual no ensino 
superior era de 39% (2). Porém, a partir de 2004, se observa 
um aumento de cursos de medicina em IES lucrativas. Conclu-
sões/Considerações Finais A expansão privada na formação 
médica não é um fenômeno exclusivo do Brasil (4). No país, a 
configuração e o papel das instituições privadas nessa gradua-
ção passou por mudanças expressivas no período estudado, 
em parte, influenciada por mudanças no marco regulatório e 
pela adoção de políticas federais. A participação de IES lucrati-
vas nos cursos de medicina, apesar de menor que a observada 
no país(3), mostra tendências de crescimento, principalmente 
quando consideramos os resultados do primeiro edital para 
abertura de novos cursos no âmbito do PMM. Dado esse cená-
rio, o desenvolvimento de pesquisas acerca do papel dos dife-
rentes tipos de instituições privadas na formação de médicos 
pode fornecer subsídios para a formulação de políticas volta-
das para a formação desses profissionais. Referências 1. MAR-
TINS, Carlos Benedito. A participação das instituições privadas 
na reconfiguração do ensino superior no Brasil. Análise Social 
v. 208, n. 3°, p. 622–658, jul. 2013. 2. INEP. Sinopses Estatísticas 
da Educação Superior. Disponível em: <http://portal.inep.gov.
br/superior-censosuperior-sinopse>. Acesso em: 1 out. 2015. 3. 
SALTO, Dante J. Brazil: A For-Profit Giant. International Higher 
Education, v. 0, n. 74, p. 21–22, 6 abr. 2014. 4.DAL POZ, Mario 
Roberto; SCHEFFER, Mario. The privatization of medical edu-
cation in Brazil: trends and challenges. Human Resources for 
Health v. 13, n. 1, p. 96 , 17 dez. 2015.
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13742 APOIO PAIDÉIA COMO ESTRATÉGIA PARA 
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: REFLEXÕES SOBRE 
UMA EXPERIENCIA DE FORMAÇÃO NO SUS CAMPINAS

Introdução O SUS é um complexo sistema cuja finalidade é a 
garantia do direito à saúde, articulando e coordenando pro-
moção de saúde, prevenção de doenças, cura e reabilitação. 
Em que pese os seus avanços, como a expansão do acesso às 
ações e serviços, a melhoria de indicadores de saúde, a im-
plantação de programas exitosos como DST/AIDS e Imuniza-
ções, entre outros, ainda se observa desafios colocados para 
se avançar na consolidação do SUS, como o aprimoramento 
da gestão, ampliação do financiamento e, ainda, do acesso. 
Segundo Campos (2000), a gestão de instituições de saúde 
além de tomar como objeto os aspectos administrativos e 
financeiros, também deve considerar os aspectos políticos, 
pedagógicos e subjetivos que são inerentes do trabalho em 
saúde e permeia todo processo da produção de saúde através 
da clínica, da saúde coletiva e de modelos de atenção. O ob-
jeto desta experiência é uma formação voltada para a gestão 
dos serviços de Atenção Primária, Especializada, Redes de Ur-
gência e Psicossocial da Secretaria de Saúde Campinas (SMS/
CPS), intitulado Curso de Especialização em Gestão de Servi-
ços de Saúde do Departamento de Saúde Coletiva da Facul-
dade de Medicina da UNICAMP. Objetivos Identificar o perfil 
e práticas de gestão desenvolvidas pelos alunos matriculados 
no Curso de Especialização em Gestão de Serviços de Saúde. 

Analisar a contribuição da metodologia do Apoio Paidéia en-
quanto estratégia pedagógica para desencadear mudanças 
na prática dos profissionais matriculados. Gerar subsídios 
para formulação e aprimoramento dos processos de forma-
ção no SUS. Metodologia O Curso de Especialização “Gestão 
de Serviços de Saúde” teve inicio em março/2016 e será fina-
lizado março /2017. Participam da formação 125 profissionais 
(gestores locais e trabalhadores ”futuros gestores”) divididos 
em 6 turmas, acompanhadas por professores da UNICAMP 
e SMS/CPS. Curso utiliza a metodologia Apoio Paideia (Cam-
pos,2000), combina discussões teóricas, com análise de casos 
reais que envolvem práticas de gestão nos ambientes de tra-
balho e organizado em três momentos: 1º Oferta Teórica atra-
vés de Conferências; 2º Trabalho nos grupos menores, para 
discussão de casos e compartilhamento das tarefas práticas; 
3º Trabalho de Dispersão dos alunos em suas unidades de 
atuação. Para aproximar proposta pedagógica e realidade vi-
venciada pelos alunos optou-se por aplicar questionários, um 
voltado para caracterização dos alunos e outro para avaliação 
do curso, composto por questões fechadas e abertas. Para as 
questões fechadas foi realizada análise descritiva e para as 
abertas análise temática. Resultados e Discussão Resultados 
organizados nas categorias: 1)Perfil dos alunos: prevalência 
de profissionais que atuam na gestão (60%), mulheres (79%), 
maioria enfermeiros (63%), 87% possui pós-graduação e local 
de trabalho prevalente é a Atenção Primária (61%). 2)Praticas 
de gestão: tempo de atuação na gestão de 42% dos alunos é 
menor que 5 anos, sendo que destes metade atua na função 
há 1 ano; 81% dos alunos gestores relatou não ter recebido 
formação da SMS para atuar na função. Trabalhadores e ges-
tores que atuam em serviços não ligados atenção primária 
raramente são sujeitos das ações de apoio SMS. As temáti-
cas freqüentes nos espaços de gestão da SMS são: conflitos 
(trabalhadores/gestores; trabalhadores/usuários), problemas 
de recursos humanos e infraestrutura das unidades, violência 
contra os trabalhadores e processos de trabalho. 3)Avaliação 
do curso: 87% dos alunos aponta a contribuição do curso para 
a sua formação; os itens melhores avaliados são: discussões 
nos pequenos grupos, maior integração entre serviços do ter-
ritório e articulação dos referenciais teóricos com a prática, 
contudo existem pontos que precisam ser aprimorados como 
investir em estratégias pedagógicas para o fortalecimento da 
cogestão. Conclusões/Considerações Finais O Curso de Espe-
cialização em Gestão de Serviços de Saúde trata-se de uma 
parceria entre a UNICAMP e a SMS/CPS visando fortalecer a 
qualidade dos serviços de saúde prestados à população. Os 
alunos que vivenciam esta formação são profissionais que 
atuam na gestão de serviços ou são considerados trabalhado-
res com perfil para futuros gestores do SUS Campinas sendo 
em sua maioria profissionais jovens, com pouca experiência 
na temática da gestão, mas com potencial de transformar a 
realidade vivenciada em seu cotidiano de trabalho. Observa-
se, que considerar a metodologia do Apoio Paideia enquanto 
recurso de educação permanente valoriza-se como fio condu-
tor a prática e as vivências que buscam entender a realidade, 
num primeiro momento, para depois tentar transformá-la. Por 
fim, buscamos com o relato dessa experiência de formação 
suscitar processos de reflexão sobre a temática de formação 
de gestores locais para o SUS e também aglutinar algumas re-
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14164 ESTRATÉGIAS DE PROVIMENTO E FIXAÇÃO 
DA FORÇA DE TRABALHO NO SUS EM MUNICÍPIOS DE 
PEQUENO PORTE NA REGIÃO MACRONORTE - PR

Introdução A complexidade da gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS), descentralizado e universal, apresenta gran-
des desafios, em especial aos Municípios de Pequeno Porte 
(MPP), que correspondem a 73% dos municípios do Brasil e 
79% dos municípios do estado do Paraná (IBGE, 2010) devido 
as suas peculiaridades. A gestão do trabalho é um dos fatores 
determinantes para a consolidação da universalização da co-
bertura e para a garantia da equidade das ações no SUS. Isto 
acontece, entre outras razões, devido ao fato de o trabalho 
em saúde ter caráter coletivo, multidisciplinar e relacional. 
Esta é uma das razões pelas quais os trabalhadores exercem 
papel estratégico para que o SUS alcance seus princípios e di-
retrizes (NUNES et al., 2015). Nesses mais de 25 anos do SUS, 
o crescimento da oferta de empregos públicos se deu com a 
expansão do parque sanitário municipal (CAMPOS, MACHA-
DO E GIRARDI, 2009). Por isso, questões relacionadas à vida 
funcional do trabalhador, como provimento, fixação, garan-
tia de direitos trabalhistas e condições adequadas de traba-
lho estão sempre presentes nas discussões, trazendo à tona 
o desafio diário que se apresenta a esses gestores (SANTINI 
et al., 2017). Objetivos Este estudo tem por objetivo analisar 
as estratégias e instrumentos de Gestão do Trabalho utiliza-
dos nos MPP, especialmente no que se refere a provimento 
e fixação da força de trabalho, pois conhecer tal processo 
poderá contribuir para o desenvolvimento de tecnologias 
adequadas para esse campo e ressignificar a gestão do tra-
balho como um importante eixo da estrutura organizacional 
dos serviços de saúde. Metodologia Este trabalho integra o 
projeto da pesquisa “A Gestão do Trabalho no SUS em Mu-
nicípios de Pequeno Porte do Paraná a partir do Olhar da 
Equipe Gestora”, financiado pela Fundação Araucária (PPSUS 
04/2012) e aprovada pelo CEP/UEL (parecer nº 146/2012). Foi 
desenvolvido nos 82 MPP da macrorregião norte do Paraná, 
que é composta por cinco Regionais de Saúde (RS), e foi reali-
zado em dois movimentos. O primeiro, denominado “Descor-
tinando a Equipe Gestora”, para indicação dos profissionais 
que atuavam na gestão no SUS. O segundo, denominado “A 
Escuta da Equipe Gestora”, foi composto de duas etapas. Na 
primeira foram realizadas entrevistas (roteiro estruturado) 
com todos os integrantes das equipes, para identificação do 
perfil. A segunda, de natureza qualitativa, foi por meio de um 
curso sobre gestão do trabalho no SUS, nas sedes das cinco 
RS (abril-julho/2015), em que foram apresentados os resulta-
dos da primeira etapa e discutidas questões norteadoras so-
bre o tema, que foram gravadas e transcritas. Resultados e 
Discussão Segundo as equipes gestoras dos MPP, estão sendo 
praticadas variadas modalidades para admissão de trabalha-
dores, como o estatutário, o emprego público e cargos em 
comissão; além de contratos de estágio, contratos com pes-
soas jurídicas por licitação e até credenciamento de pessoas 
físicas, o que implica também em diversas formas de seleção. 
Tal diversidade gera conflitos no interior das equipes, devido 
a diferença de direitos e benefícios que contemplam, mesmo 
sendo os municípios os principais empregadores. O Programa 
Mais Médicos foi considerado como uma política fortalecedo-

ra para Atenção Básica válida para o provimento dessa cate-
goria. Como estratégias de fixação, estão a preferência por 
credenciamento de profissionais residentes no próprio muni-
cípio; o estabelecimento de plantões extraordinários presen-
ciais e de sobreaviso, para fins de complementação de salá-
rios e a aceitação da flexibilidade no cumprimento da carga 
horária pelos médicos. Aspectos que dificultam a gestão são 
os recursos financeiros insuficientes, programas federais que 
exigem a admissão por concurso público e as limitações da 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) frente a necessidade de 
expansão de serviços. Conclusões/Considerações Finais Mes-
mo sendo os municípios os principais empregadores, ainda 
persistem vínculos precários, desprovidos de proteção social 
e cobertura legal, o que para os trabalhadores representa me-
nor segurança no emprego, pois ficam a mercê de interferên-
cias políticas ou de contratos por prazo determinado; além da 
falta de perspectivas de carreira e de qualificação e salários 
mais baixos. Isso também pode acarretar problemas para a 
gestão, como a diminuição da sua governabilidade, alta rotati-
vidade de profissionais e acirramento de conflitos que causam 
tensões nas equipes, o que pode refletir na atenção à saúde 
da população. Isto demonstra a complexidade da gestão do 
trabalho no SUS, em especial nos MPP, pois além de prover 
profissionais, há necessidade de se articular mecanismos para 
a fixação e a qualificação destes, além de garantir adequadas 
condições de trabalho, em conformidade com a legislação e 
as boas práticas gerenciais. No entanto, existem limites que 
extrapolam o setor saúde, como a LRF. Referências CAMPOS, 
Francisco E.; MACHADO, Maria H.; GIRARDI, Sábado N. A fi-
xação de profissionais de saúde em regiões de necessidades. 
Divulgação em Saúde para Debate, Rio de Janeiro, n. 44, p. 
13-24, maio 2009. Disponível em: <http://www.cnts.org.br/
public/arquivos/Artigo_Campos.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2017. 
IBGE, 2010. Disponível em: < http://www.ibge.gov.br/ home/ 
estatistica/ populacao/censo2000> Acesso em: 10 jan de 2017. 
NUNES, E.F.P.A.; SANTINI, S.M.L.; CARVALHO, B.G.; CORDONI 
JUNIOR, L. Força de trabalho em saúde na atenção básica em 
municípios de pequeno porte do Paraná. Rev. Saúde Debate. 
Rio de Janeiro, v. 39, n. 104, p. 29-41, jan-mar 2015. SANTINI, 
S.M.L. NUNES, E.F.P.A.; CARVALHO, B.G.; SOUZA, F.E.A.; Dos 
‘recursos humanos‘ à gestão do trabalho: uma análise da li-
teratura sobre o trabalho no SUS. Rev. Trabalho, Educação e 
Saúde, Rio de Janeiro, vol. 15, n. 2, mai 2017, no prelo.
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Introdução O Sistema Único de Saúde (SUS), como ordenador 
da formação dos trabalhadores da saúde, reconhece neces-
sidades de mudanças no modelo formador, consonante com 
a perspectiva sistêmica dos diversos níveis de atenção, além 
da desafiante tarefa de fomentar práticas norteadas pela 
integralidade em contraponto às tradicionais práticas frag-
mentadas. Com a intencionalidade de provocar mudanças, 
estrutura-se o Pró-Saúde como proposta para reorientar a 

cirurgiões-dentistas devem estar aptos a tomar iniciativas, 
fazer o gerenciamento e administração tanto da força de 
trabalho, dos recursos físicos e materiais e de informação, 
da mesma forma que devem estar aptos a serem empreen-
dedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de 
saúde. Contudo, desenvolver essa competência sem propor-
cionar uma “experiência prática” na gestão que a consolide 
certamente compromete a construção dessa competência, 
tornando as DCNs mais uma “carta de intenções” do que uma 
ação concreta para além das fronteiras do modelo biomédi-
co. Objetivos Assim esse estudo teve como objetivo captar 
a percepção dos discentes em odontologia sobre as práticas 
de gestão em saúde que os mesmos realizaram durante um 
componente curricular do curso de graduação. Metodologia 
Tratou-se de pesquisa qualitativa para investigação de percep-
ção de realidade de trabalho, sendo cenário de práticas a Se-
cretaria Municipal de Saúde de Arcoverde nas coordenações 
setoriais de saúde, totalizando 12 sujeitos nessa atividade pe-
dagógica. As atividades práticas foram realizadas em 7 encon-
tros (30 horas) entre maio-junho de 2015, compondo ativida-
de do componente curricular ‘Política, planejamento e gestão 
em saúde’ do curso de Odontologia do Campus Arcoverde da 
Universidade de Pernambuco (UPE). Ao término da atividade 
prática, realizou-se uma entrevista não-estruturada com os es-
tudantes sobre a experiência vivenciada. O material coletado 
foi analisado através da técnica de Análise de Conteúdo Clás-
sica tomando-se, nesse primeiro estágio a análise frequencial 
(com uso de proposições como unidades textuais de análise) 
em comparação com a competência específica descrita no 
Art. 5. Inciso XXIX das DCN para os cursos de graduação em 
Odontologia no Brasil. Resultados e Discussão Das 37 ideias 
centrais que emergiram do discurso dos sujeitos as seguintes 
categorias foram as mais frequentes: ‘aspectos negativos da 
prática gerencial’ 24,3% (9), ‘aspectos positivos da prática ge-
rencial’ 16,2% (6), ‘rotina de trabalho na vigilância epidemioló-
gica’ 16,2% (6) e ‘a gestão no seu dia a dia de trabalho’ 10,8% 
(4). Foi possível perceber que, em grande parte, a experiência 
relatada foi negativa pela pouca capacidade dos membros da 
gestão da secretaria estudada em não compreender a propos-
ta da nova formação, desconhecendo os objetivos e as poten-
cialidades dos estudantes nos serviços. Outro aspecto foi que 
presença dos discentes gerava uma intensa sensação de vigí-
lia ou ameaça por parte das coordenações por não serem de-
vidamente formados para assumirem os cargos que ocupam. 
Conclusões/Considerações Finais Pôde-se concluir que, mes-
mo sob a influência das DCN como forma de fomentar a com-
petência gerencial na formação dos cirurgiões-dentistas, os 
discentes percebem essa experiência como negativa. De uma 
maneira geral, esses elementos tornaram a experiência mais 
negativa que positiva, mesmo os discentes tendo percebido 
vários aspectos positivos neste tipo de inserção no serviço. 
Referências BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câma-
ra de Educação Superior. Diretrizes curriculares nacionais do 
curso de Graduação em Odontologia. Diário Oficial da União, 
Brasília, seção 1, p. 10, 4 mar. 2002. CECCIM, R.B.; FEUERWER-
KER, L.C.M. O quadrilátero da formação para a área da saúde: 
ensino, gestão, atenção e controle social. Physis Rev Saúde 
Coletiva. 2004; 14(1):41-65. BAUER, M.W. Análise de conteú-

do clássica: uma revisão. BAUER, M.W.; GASKELL, G. Pesquisa 
qualitativa com texto, imagem e som – um manual prático. 8ª. 
Edição. Petrópolis, Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2000 pp. 189-
217. BRITTEN, N. Entrevistas qualitativas. In: POPE, C.; MAYS, 
N. Pesquisa qualitativa na atenção à saúde. São Paulo: Editora 
Artmed: 3ª. Edição pg 23-32, 2009. GIL, C.R.R. et al. Interação 
ensino, serviços e comunidade: desafios e perspectivas de 
uma experiência de ensino-aprendizagem na atenção básica. 
Revista Brasileira de Educação Médica 2008; 32(2):230-239
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14153 LIGAS ACADÊMICAS NA FORMAÇÃO EM SAÚDE: 
REFLEXÕES A PARTIR DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
BRASILEIRA

Introdução As ligas acadêmicas são entidades estudantis, ori-
ginadas a partir das lacunas de conhecimento, com a orien-
tação de docentes e colaboração de pesquisadores e profis-
sionais do SUS, abrangendo uma determinada área da saúde, 
incorporando o ensino, a pesquisa e a extensão. Surgiram na 
área da medicina e vem se expandindo nas diferentes áreas 
do conhecimento (BASTOS et al, 2012; SILVA; FLORES, 2015). 
Objetivos Conhecer a produção científica brasileira acerca das 
ligas acadêmicas na formação em saúde. Metodologia Trata-
se de uma revisão integrativa, realizada na Biblioteca Virtual 
de Saúde, a partir da palavra-chave “ligas acadêmicas”. Op-
tou-se pela utilização de apenas uma palavra-chave, uma vez 
que ao cruzar “ligas acadêmicas” com outra palavra restringia 
a busca. Utilizaram-se os seguintes critérios de inclusão: estar 
disponível na íntegra; ser uma produção brasileira; e que tives-
se como assunto principal as ligas acadêmicas na área da saú-
de. O critério de exclusão foi estar repetido na mesma base 
de dados. Posteriormente, os artigos foram selecionados e li-
dos na íntegra para sua análise. Resultados e Discussão Foram 
encontrados 30 artigos. Destes 6 não estavam disponíveis na 
íntegra, 2 estavam repetidos e 3 não abordavam diretamente 
a temática, restando 19 artigos para a amostra final. Os arti-
gos selecionados abordaram o conceito das ligas acadêmicas 
como iniciativa discente para desenvolvimento de atividades 
que articulem ensino, pesquisa e extensão. Apontaram a ne-
cessidade de normatização e de avaliação das ligas. Os princi-
pais pontos positivos apontados foram: autonomia discente, 
integração entre os estudantes e qualificação profissional; e 
os negativos foram: tendência a especialização e a elevada 
carga horária dedicada pelos estudantes a ponto de prejudi-
caram a formação básica da graduação. Conclusões/Conside-
rações Finais As evidências científicas apontaram que as ligas 
acadêmicas são importantes instrumentos para a formação 
em saúde que requerem acompanhamento e avaliação. Neste 
sentido, verifica-se a necessidade de estudos que possam con-
tribuir para a análise e avaliação das mesmas, a fim de instigar 
reflexões.

Ana Suelen Pedroza Cavalcante; Marcos Aguiar Ribeiro; 
Diógenes Farias Gomes; Osmar Arruda da Ponte Neto; Geison 
Vasconcelos Lira; Maristela Inês Osawa Vasconcelos;
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latórios Parciais e Final. Resultados e Discussão Cerca de 65% 
dos usuários reconhecem que a USF realiza marcação de con-
sultas. Porém, da forma tradicional, espontânea, pois o ACS 
não é protagonista neste procedimento, mesmo com 69% dos 
usuários relatando receberem sua visita. Em 62,5% dos casos 
as visitas foram realizadas “uma vez por mês”. Quando se tra-
ta da visita dos outros profissionais da Equipe, cerca de 86% 
disseram que “nunca” receberam. A pior situação relatada é 
a da Saúde Bucal. Cerca de 65% dos usuários relataram que 
quando vão à USF não encontram o cirurgião-dentista e mais 
de 65% consideram que os serviços prestados não atendem 
às suas necessidades. Os usuários consideraram como “regu-
lar” o cuidado que eles e suas famílias receberam da equipe 
de saúde, como um todo. Ficou também demonstrado que 
o sistema de saúde não se responsabiliza pela Regulação da 
Assistência, pois recai sobre o usuário o ônus de buscar os ser-
viços de Referência. Aproximadamente 80,7% desconhecem 
a existência de um telefone de uma Ouvidoria para acolher 
suas reclamações e/ou sugestões e 71,3% relataram que não 
há conselhos locais nas USF ou qualquer outro espaço de par-
ticipação popular. Conclusões/Considerações Finais A oferta 
de ações e serviços de Atenção Básica de Saúde no Município 
de Porto Acre (AC) continua crítica, de péssima qualidade, e 
necessita de um maior vínculo entre a Secretaria Municipal 
de Saúde (aumentando o seu compromisso) e a população 
(aumentando o controle social), para juntas promoverem um 
sistema de saúde local resolutivo. Iniciativas pouco onerosas 
como a implantação de ouvidoria municipal do SUS e a criação 
e funcionamento de conselhos locais nas unidades básicas de 
saúde de Porto Acre (fortalecendo o Conselho Municipal de 
Saúde), deveriam ser adotadas para viabilizar a solução de 
diversos problemas que se avolumam. Esta incrível experiên-
cia, ao articular uma parceria entre o TCE, o MPE e a UFAC, 
proporcionou uma aproximação dos alunos de graduação em 
Saúde Coletiva com a realidade do SUS no interior do Acre, 
permitindo um enorme aprendizado pela vivência de uma par-
ticularidade que se produz distante dos grandes centros e do 
acesso às várias tecnologias em saúde. Referências BRASIL. 
Ministério da Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de 
Humanização. HumanizaSUS: Ambiência / Ministério da Saú-
de, Secretaria-Executiva, Núcleo Técnico da Política Nacional 
de Humanização. –Ministério da Saúde, Brasília: 2004. BRASIL. 
Ministério da Saúde. Portaria nº 2.488/11, de 21/10/11. Aprova a 
Política Nacional de Atenção Básica. Ministério da Saúde. Bra-
sília: 2011 BRASIL. Presidência da República. Decreto 7.508/11. 
Regulamenta a Lei 8.080/90. Brasília: 2011 BRASIL. Ministério 
da Saúde. Programa da Melhoria do Acesso e da Qualidade na 
Atenção Básica (PMAQ). Site: http://dab.saude.gov.br/portal-
dab/ape_pmaq.php. Acessado em 22/03/16 BRASIL. Ministério 
da Saúde. Manual de Planejamento do SUS. Brasília: Ministé-
rio da Saúde, 2016); KUSCHNIR, R. et al. Configuração da Rede 
Regionalizada e Hierarquizada de Atenção à Saúde no Âmbito 
do SUS. In: Qualificação de Gestores do SUS. EAD/ENSP. Rio 
de Janeiro, 2009. p. 125-157.
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14292 A PERSPECTIVA ESTRATÉGICA DA GESTÃO 
DO TRABALHO NA CONSOLIDAÇÃO DE MODELOS DE 
ATENÇÃO USUÁRIOS-CENTRADOS.

Introdução O cenário de saúde do Distrito Federal expressa 
um momento de mudança político-institucional que evidencia 
a necessidade de novos processos organizativos de gestão e 
atenção em saúde. Na intenção de superação de um modelo 
em crise, em um panorama evidente de insegurança assisten-
cial, o fortalecimento da atenção primária em saúde tem se 
efetivado como compromisso prioritário da agenda de saúde 
estadual. A reorganização do modelo assistencial posiciona a 
Gestão do Trabalho como eixo estratégico para sua consoli-
dação, colocando em questão o provimento, distribuição, fi-
xação e qualificação profissional para que a organização do 
trabalho em saúde esteja consonante com o modelo deseja-
do e de acordo com as necessidades da população. Assim, o 
presente trabalho relata a experiência de reestruturação das 
ações em Gestão do Trabalho para subsidiar a transição do 
modelo em saúde no Distrito Federal. Tratam-se de ações que 
emergiram do enfrentamento ao discurso de necessidade de 
interferência do terceiro setor, afirmando a potencialidade de 
formas inovadoras e compartilhadas de gestão para garantia 
de viabilidade, sustentabilidade e eficácia social no SUS. Obje-
tivos A experiência relatada objetivou a qualificação de pro-
cessos de Gestão do Trabalho para reestruturação do modelo 
de atenção em saúde na SES/DF, visando convergir processos 
de Gestão do Trabalho com necessidades em saúde no sen-
tido de ampliação do acesso e afirmação da equidade. Me-
todologia A experiência envolveu instâncias colegiadas para 
alinhamento do planejamento estratégico institucional, com 
projeto de reestruturação deliberado e legitimado junto aos 
Conselhos de Saúde. Para operacionalização foram definidas 
Câmaras Técnicas, com acompanhamento e monitoramento 
pelo setor de Gestão Estratégica de Projetos. Foi realizada 
análise diagnóstica da Atenção Primária, com mapeamento 
de todas as unidades, tipologia das equipes, índices de co-
bertura populacional, situação funcional dos servidores e 
distribuição geográfica. A análise de tais dados, articulada ao 
perfil epidemiológico e ao índice de vulnerabilidade, elabo-
rado em parceria com Instituição de Ensino, fundamentou o 
Planejamento da Força de Trabalho de acordo com o objetivo 
de expansão da ESF no DF. Foram definidos indicadores rela-
cionados à cobertura, composição de equipes, rotatividade, 
distribuição e escassez profissional, sendo fundamentais para 
monitorar e avaliar o impacto das intervenções. Resultados 
e Discussão Para o desenvolvimento do trabalho foram ma-
peadas 164 unidades de saúde e analisados dados funcionais 
dos 6.476 servidores lotados na Atenção Primária. O Dimen-
sionamento da Força de Trabalho demonstrou possibilidade 
de ampliação de cobertura de ESF de 39,7% para 75% com rees-
truturação do modelo de atenção e da forma como a força de 
trabalho existente estava organizada. A análise demonstrou 
desigualdade na distribuição geográfica dos profissionais, 
com concentração de categorias de nível superior em regiões 
com melhores indicadores econômicos, gerando iniquidades 
assistenciais geradas por dificuldade de provimento nas de-
mais localidades. Tais dados, analisados conjuntamente com 
perfil epidemiológico e indicador de vulnerabilidade, possi-

formação profissional por meio de uma abordagem integral 
do processo saúde-doença, integração ensino-serviço e ênfa-
se na Atenção Primária à Saúde – APS (BRASIL, 2007), A APS é 
compreendida como estratégia de reorientação do modelo de 
atenção em saúde no Brasil (PAIM, 2012), devendo exercer a 
função de coordenadora do cuidado e de ordenadora das Re-
des de Atenção à Saúde (RAS) (BRASIL, 2012). Nessa direção, 
convergem algumas competências propostas pela Organiza-
ção Pan-americana de Saúde para as equipes da APS (OPAS, 
2009), dividindo-as em genéricas, específicas e humanísticas, 
envolvendo as dimensões do campo de trabalho comum, 
dos núcleos profissionais e os valores éticos que perpassam 
o exercício profissional. Objetivos Analisar a formação para o 
trabalho na atenção primária à saúde, a partir dos múltiplos 
olhares dos discentes dos cursos de Enfermagem, Psicologia 
e Serviço Social de uma universidade pública brasileira. Me-
todologia Trata-se de um recorte da pesquisa “Avaliação da 
formação de profissionais de saúde de nível superior pelas 
universidades públicas em Fortaleza-CE”, que analisou a for-
mação dos cursos de graduação da área da saúde de duas uni-
versidades públicas cearenses. Para este trabalho foram apre-
ciados os dados de entrevistas semiestruturadas realizadas 
entre janeiro e outubro de 2014 com discentes dos cursos de 
Enfermagem, Psicologia e Serviço Social. A análise foi nortea-
da pelos eixos do Pró-Saúde. Resultados e Discussão A pes-
quisa identificou as temáticas: APS como área em construção, 
processos de trabalho na APS, fragilidades na matriz curricu-
lar, e aproximações com o cenário de prática, e revelou nos 
três cursos prevalência de conteúdos e práticas mais voltados 
ao hospital. Destaca-se que os discentes afirmaram que a for-
mação na graduação não é suficiente para a complexidade 
da APS, ao considerar a forma de organização curricular por 
disciplina que torna difícil a interlocução entre teoria e práti-
ca. Foram unânimes em considerar o PET-Saúde como poten-
cializador para atuação na APS. Há uma indefinição do papel 
do psicólogo e assistente social na APS e escassez de espaço 
no mercado de trabalho, já que a implantação do NASF tem 
sido fragilizada. Os discentes de Enfermagem apresentaram 
maior aproximação com este campo devido suas experiências 
de estágio e a constituição da equipe da ESF. Nos cenários de 
prática, o contato com profissionais comprometidos com o 
serviço, a valorização pelos usuários das atividades realizadas 
pelos discentes, além da reflexão crítica acerca da complexi-
dade do trabalho foram alguns aspectos proporcionados por 
esta interface entre processo formativo e mundo do trabalho. 
Conclusões/Considerações Finais A maior proximidade do 
curso de Enfermagem com a APS pode ser explicada pela au-
sência das outras categorias nas equipes de referência, ou por 
não ter, com expressividade, equipes de NASF no município. 
Os cenários de práticas articulados pela formação, seja nos 
estágios ou no internato, são considerados como imprescin-
díveis para a preparação para atuação na APS. Todavia, alguns 
discentes compreendem esses momentos vivenciados desvin-
culados das disciplinas de sala de aula como se não fizessem 
parte da graduação. Tendo como referências as diretrizes do 
Pró-saúde e da OPAS, considera-se que a formação e o fortale-
cimento da APS envolvem diálogo e integração entre ensino, 
serviço e gestão. Referências BRASIL. Ministério da Saúde/ Mi-

nistério da Educação. Programa de reorientação da formação 
profissional em saúde - Pró-Saúde: objetivos, implementação 
e desenvolvimento potencial. Brasília: Ministério da Saúde, 
2007. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de 
Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. OPAS – Or-
ganização Pan Americana da Saúde. Sistemas de saúde com 
base na atenção primária: Estratégias para o desenvolvimento 
de equipes de atenção primária em saúde (APS). Washington, 
D.C.: OPAS, 2009. PAIM, J.S. Atenção primária à saúde: uma 
receita para todas as estações? Saúde em Debate, v.36, n.34, 
p.343-347, jul,/set., 2012.
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14264 PARTICIPAÇÃO DE GRADUANDOS DE SAÚDE 
COLETIVA NO APOIO ÀS AÇÕES DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO (TCE) E MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL (MPE) EM PORTO ACRE

Introdução O Tribunal de Contas da União (TCE) e o Ministério 
Público Estadual (MPE) têm como suas missões exercer o con-
trole externo às ações estatais, orientando/fiscalizando a ges-
tão pública, incentivando a sociedade ao exercício do controle 
social e defendendo da ordem jurídica. Ao dar cumprimento 
a essas missões, estes órgãos propuseram um planejamento 
de ações conjuntas, em 2016, para atuarem na fiscalização da 
Atenção Básicas de Saúde, no município de Porto Acre, convi-
dando o Curso de Bacharelado em Saúde Coletiva da Univer-
sidade Federal do Acre (UFAC) para se integrar ao projeto de 
fiscalização da Atenção Básica de Saúde no Estado. Em que 
pese a relevância da avaliação no próprio setor, como no caso 
do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 
da Atenção Básica (PMAQ), na prática, aquelas unidades de 
saúde que sabidamente não oferecem um serviço de qualida-
de aos seus usuários, não são selecionadas para a avaliação. 
Assim, na proposta conjunta entre o TCE-AC, MPE-AC e UFAC 
o intuito foi lançar um olhar externo e universal para a avalia-
ção da oferta de ações e serviços de saúde em Porto Acre, o 
que consideramos muito salutar na construção de um SUS de 
qualidade. Objetivos Assim, este estudo teve como objetivo 
relatar a experiência do apoio do Curso de Bacharelado em 
Saúde Coletiva à Ação Conjunta TCE-AC/MPE-AC denomina-
da “Ações Básicas de Saúde – Município de Porto Acre”, no 
decorrer do ano de 2016. Metodologia Tratou-se do relato de 
experiência da participação dos estudantes de graduação em 
Saúde Coletiva na Ação Conjunta TCE-AC/MPE-AC denomina-
da “Ações Básicas de Saúde – Município de Porto Acre”. Ca-
torze alunos voluntários do Curso de Bacharelado em Saúde 
Coletiva, que se encontravam nos 3º, 5º e 7º períodos, foram 
os sujeitos relatores da experiência vivenciada. Foram realiza-
das 03 (três) visitas ao município de Porto Acre, nos meses de 
fevereiro, junho e dezembro. Cada visita constou de duas eta-
pas: A) uma semana de trabalho em campo, que compreen-
deu 40h, assim distribuídas: 1) Planejamento das ações (8h); 
2) Execução das ações (24h); 3) Avaliação das ações (8h); e 
B) uma semana de trabalho interno, que compreendeu 20h 
dedicadas à tabulação dos dados, análise e preparo dos Re-
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uma vez que, envolve mudanças nas relações estabelecidas, 
nos saberes, nas práticas, nos sujeitos envolvidos e exige 
uma articulação intra e intersetorial. Portanto, construiu as 
bases para o delineamento de uma postura ética-política de 
comprometimento com a defesa dos direitos sociais, dentre 
esses, o da saúde, materializado no SUS preconizado pelo 
Movimento de Reforma Sanitária. Referências ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA - ABRASCO. ABRASCO DE 
AZUL PELO SUS. Informativo extra. Disponível em: www.
abrasco.org.br. Acesso em: 03 de maio de 2016. FEUERWER-
KER, L. C. M. Estratégias para a Mudança da Formação dos 
Profissionais de Saúde. Caderno de Currículo e Ensino. 2001; 
2:11-23. MIRANDA, M. G. O.; MOURA, A.; LIMA, C. B. de. A Con-
quista de uma Paixão: o desafio da construção de marcos teó-
ricos e metodológicos (re)orientadores da produção da força 
de trabalho de enfermagem no espaço da universidade. Mos-
soró-RN: UERN, 2003.
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14326 PERSPECTIVAS DE ATUAÇÃO DO NASF NO 
CUIDADO DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES SAÚDE DA 
FAMÍLIA

Introdução Os profissionais de saúde estão muito propen-
sos a serem acometidos por problemas físicos, psicológicos 
e afetivos, podendo adoecer por vários fatores relacionados 
ao trabalho, ao passo que possuem uma grande variedade 
de eventos estressores em seu contexto de atuação (BROT-
TO E DALBELLO-ARAUJO, 2012; SOUSA 2014). Um exemplo 
disso reside no fenômeno da violência, com que tais profis-
sionais têm que lidar cotidianamente, seja de forma indireta 
- no atendimento a vítimas de violência – seja na forma direta 
- ao atuar em territórios geralmente dominados pelo narco-
tráfico, com seus efeitos na segurança pública. Considerando 
isso, um dos eixos da Clínica Ampliada trabalhado pelo Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família (NASF) junto às suas equipes de 
apoio é o suporte aos profissionais de saúde, na perspectiva 
de criar mecanismos para que eles possam lidar com as pró-
prias dificuldades, assimilações positivas e negativas da com-
plexidade das situações e dos problemas crônicos, sociais ou 
subjetivos com que convivem todos os dias (BRASIL, 2010). 
Objetivos Este trabalho se propõe a discutir a experiência de 
uma equipe NASF da cidade de Recife-PE na promoção do cui-
dado à saúde dos profissionais das equipes de Saúde da Famí-
lia apoiadas por essa equipe NASF. Metodologia Trata-se de 
um relato de experiência a respeito de atividades de cuidado 
à saúde proporcionadas aos profissioais de equipes de saúde 
da família, no período de dezembro de 2014 a janeiro de 2015, 
durante o qual foram realizados encontros no Jardim Botâni-
co da cidade com com cada um das nove equipes de saúde 
da família apoiadas pelo NASF em questão. Nesses encontros 
foram desenvolvidas práticas corporais e orientações para o 
auto-cuidado, junto a dinâmicas de integração e estímulo ao 
cuidado entre os profissionais. Foi aplicado um questionário 
antes e depois das atividades, visando captar a percepção 
das expectativas e opiniões dos profissionais sobre as ações 

desenvolvidas nesses encontros. Participaram da atividade 
50 profissionais, porém 3 deles preferiram não responder ao 
questionário. Resultados e Discussão Muitos trabalhadores re-
lataram, inicialmente, o peso do estresse cotidiano sobre sua 
saúde, e expressaram como expectativas a curiosidade sobre 
a proposta, bem como reconheciam a necessidade de relaxar. 
O contato com a natureza foi um ponto positivo que propor-
cionou descontração, facilitando a participação de todos nas 
dinâmicas. Ao final, uma parte considerável dos profissionais 
referiu alcançar o relaxamento desejado. A maioria expres-
sou a necessidade dar continuidade com práticas de cuidado 
ao cuidador. Estudos apontam que dificuldades enfrentadas 
pelos trabalhadores incidem na sua qualidade de vida e no 
atendimento prestado (SOUSA, 2014). A aceitação dos profis-
sionais à esta proposta demonstra que ações de cuidado aos 
trabalhadores é algo negligenciado (BROTTO; DALBELLO-A-
RAUJO, 2012), sendo necessária a realização de momentos de 
descontração, reflexão e interação, para minimizar o estresse 
cotidiano. Promover ações desta natureza expõem a necessi-
dade do suporte aos profissionais com uma estratégia reflexi-
va da Clínica Ampliada, a partir do reconhecimento de que não 
é possível fazer clínica com o outro sem lidar consigo mesmo 
(BRASIL, 2010). Conclusões/Considerações Finais A proposta 
desenvolvida foi pensada para acontecer periodicamente, po-
rém, entraves à nível de gestão impediram sua continuidade 
em 2016. As equipes de saúde possuem uma carga excessiva 
de trabalho que tende ao estresse e pode desencadear doen-
ças psíquicas e sofrimento, com alerta para a necessidade de 
ações preventivas. A iniciativa do NASF proporcionou relaxa-
mento, interação e reflexão sobre o processo de trabalho. O 
êxito da experiência e o apelo dos profissionais pelo cuidado 
apontam para o imperativo da continuidade a fim de garan-
tir resultados efetivos a longo prazo. Foi observado que há 
bastante estudos sobre a saúde do trabalhador no âmbito 
hospitalar, porém intervenções de investigação e promoção 
de cuidado ao profissional de saúde da Atenção Básica ain-
da são escassas. A escassez de relatos de experiências desta 
natureza na literatura reforça a necessidade de continuação 
das intervenções e produção da reflexão dialética do cuidado 
dos trabalhadores em saúde da Atenção Básica. Referências 
BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes do NASF: Núcleo de 
Apoio a Saúde da Família. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 
152 p. BROTTO, Tullio Cezar de Aguiar; DALBELLO-ARAUJO, 
Maristela. É inerente ao trabalho em saúde o adoecimento de 
seu trabalhador?. Rev. bras. saúde ocup., São Paulo , v. 37, n. 
126, p. 290-305, dez. 2012. SILVA, Igor Fangueiro da. O cuidado 
e o cuidado de si dos profissionais da atenção básica : santo 
de casa faz milagre?. Dissertação (mestrado) Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Escola de Enfermagem. Porto 
Alegre, 2014. SOUSA, Viviane Ferro da Silva. Risco e proteção 
na atuação em saúde: um estudo sobre estresse e resiliência 
entre profissionais. Dissertação (mestrado) Universidade de 
Brasília, Instituto de Psicologia. Brasília, 2014.

Carla Caroline Silva dos Santos; Marcela Maria Medeiros de 
Melo; Thaís Camille Alves Gonçalo; Isabelle Diniz Cerqueira 
Leite; Adriana Lobo Jucá; Izabel Leite de Souza; Edylla Barbosa 
Lins Aroucha;

bilitaram definição de prioridades de lotação e movimenta-
ção profissional visando promover equidade na distribuição 
profissional e, consequentemente, no acesso aos serviços. 
Tal quadro desencadeou necessidade de revisão de gratifi-
cações, fluxos de provimento e implantação do modelo de 
gestão por competências, com reestruturação e qualificação 
das ações de Gestão do Trabalho para processos organizati-
vos orientados pelas necessidades dos usuários. Conclusões/
Considerações Finais A presente experiência, emergida de um 
contexto de crise de grande complexidade, tem afirmado que 
instrumentos de planejamento, monitoramento e avaliação 
em Gestão do Trabalho contribuem de forma muito potente 
para conferir legitimidade e sustentabilidade ao SUS. Para 
tanto, evidencia a necessidade de articulação entre diretrizes 
do sistema, necessidades em saúde e os interesses locacio-
nais dos profissionais, para que estratégias de atratividade 
profissional impactem na garantia de segurança assistencial 
em áreas de maior vulnerabilidade. A Gestão do Trabalho é 
evidenciada pela experiência como um dos eixos estratégicos 
para reestruturação do modelo de atenção em saúde em uma 
perspectiva usuário- centrada, constituindo-se como potente 
para ação afirmativa da equidade em saúde e da justiça social. 
Referências CAMPOS, F. E; MACHADO, M. H. & GIRARDI, S. N 
(2009). A fixação de profissionais de saúde em regiões de ne-
cessidades. Revista Divulgação em Saúde para Debate, n.44, 
p. 13-24. MACIEL FILHO, R, PIERANTONI, CR. Estratégias para 
a distribuição e fixação de médicos em sistemas nacionais de 
saúde: o caso brasileiro. (Tese de doutorado) Rio de Janeiro: 
Instituto de Medicina Social/Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro,2007. MAGNANO C; PIERANTONI, CR. Dificuldades e 
estratégias de enfrentamento referentes à gestão do traba-
lho na estratégia Saúde da Família, na perspectiva dos gesto-
res locais: a experiência dos municípios do Rio de Janeiro e 
Duque de Caxias. Saúde Debate, v. 39, n. 104, 2015. NEY, MS; 
RODRIGUES, PHA. Fatores críticos para a fixação do médico 
na Estratégia Saúde da Família. Revista de Saúde Coletiva, Rio 
de Janeiro, v. 22, n 4, p. 1293-1311, 2012

Livia Cristina Bandeira Ramos; Marcus Vinícius Quito; Jaqueline 
Carneiro Ribeiro; Mariane Santos de Moraes; Gecicleide Teixeira 
Lima; David Edson Pereira Paes;

14320 A MARCHA EM DEFESA DO SUS COMO 
INTRUMENTO POLÍTICO-PEDAGÓGICO: RELATO DE UMA 
EXPERIÊNCIA

Introdução A conquista da saúde, constitucionalmente as-
segurada como direito de todos e dever do Estado, mate-
rializada no Sistema Único de Saúde – SUS, delineado pelo 
Movimento de Reforma Sanitária, está diante de ameaças 
concretas tendo em vista as tendências de mercantilização 
(ABRASCO, 2016), impulsionadas pelas reformas do Estado, 
desde os anos 1980 e aprofundada a partir de 2016, em con-
texto de crise política, jurídica e midiática no Brasil. Diante 
desse cenário, a universidade brasileira se constitui em es-
paço privilegiado de reflexão ética e política em torno do 
direito à saúde. Com essa compreensão, a Faculdade de En-
fermagem – FAEN, da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte – UERN vem implementando a formação orientada 

pela defesa da cidadania e consolidação do SUS. Nesse mo-
vimento, a disciplina Enfermagem em Saúde Coletiva cons-
truiu coletivamente a Marcha em Defesa do SUS como ins-
trumento político-pedagógico na perspectiva de possibilitar 
um processo ensinar/aprender o mais próximo possível da 
realidade, em especial na defesa do direito à saúde. Objeti-
vos Este estudo tem como objetivo relatar a experiência da 
Marcha em Defesa do SUS como instrumento político-pe-
dagógico, na perspectiva de referendar o compromisso do 
processo de formação na FAEN/UERN com a construção e 
consolidação do SUS delineado pelo Movimento de Reforma 
Sanitária Brasileira. Metodologia Na disciplina Enfermagem 
em Saúde Coletiva, na graduação em enfermagem da FAEN/
UERN, realizamos Seminários Temáticos sobre Políticas de 
Saúde no Brasil, numa conjuntura marcada pela ameaça de 
perda de direitos sociais/saúde. Diante disso, coletivamente, 
definimos a construção e implementação da Marcha em De-
fesa do SUS como instrumento político-pedagógico, uma vez 
que, essa possibilita o papel ativo do discente no processo 
ensinar/aprender e uma formação articulada com a realidade. 
Assim, dividimos os discentes em grupos de trabalho; realiza-
mos pesquisas em sites e periódicos para aprofundamento 
da temática/problemática nos níveis local, estadual e nacio-
nal; construção de instrumentos de mídia (arte, carta convite, 
página nas redes sociais, vídeos, cartazes, faixa e camisetas); 
mobilização/divulgação (movimentos sociais, instituições de 
ensino, equipamentos sociais, imprensa falada e escrita); rea-
lização de cortejo e ato público; e avaliação por discentes, 
docentes e participantes. Resultados e Discussão A experiên-
cia foi significativa para a construção de saberes, relações e 
práticas. Quanto aos saberes: aprofundamento da temática 
e envolvimento dos participantes na defesa do SUS; e, com-
preensão da defesa do direito à saúde como uma luta de toda 
a sociedade. No que diz respeito às relações, maior aproxima-
ção entre discentes e docentes; envolvimento com os cursos 
da saúde e áreas afins de universidades locais, entidades re-
presentativas da sociedade, movimentos sociais, trabalhado-
res e usuários do SUS. No tocante às práticas, possibilitou a 
construção de bases para uma postura de comprometimento 
com a defesa do direito à saúde; definição, adesão e acom-
panhamento coletivo das estratégias didático-pedagógicas 
relativas à Marcha por docentes e discentes. Desse modo, a 
Marcha em Defesa do SUS se constituiu em possibilidade de 
ruptura com o modelo pedagógico hegemônico centrado no 
docente e em conteúdos descontextualizados. A formação 
em saúde/enfermagem sinaliza com a necessidade de políti-
cas articuladas entre educação e saúde como condição para 
um cenário político favorável à um ensino coerente com a 
realidade (FEUERWERKER, 2001; MIRANDA; MOURA; LIMA, 
2003). Conclusões/Considerações Finais Diante do exposto, 
podemos inferir que a Marcha em Defesa do SUS assumiu 
um papel estratégico na reorientação nos modos de ensinar/
aprender da disciplina Enfermagem em Saúde Coletiva no 
momento em que fortaleceu o trabalho coletivo, bem como 
o debate entre as instituições formadoras, a rede de serviços 
de saúde e as instâncias de controle social. Esse instrumen-
to político-pedagógico não pode ser considerado como um 
ato eminentemente técnico. Trata-se de uma ação política, 
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mum do apoiar: apoio como campo de experimentação de um 
modo de fazer que é comum a todas as formas de apoio. A ex-
periência foi desenvolvida durante o ano de 2016 junto a Coor-
denação-Geral de Atenção Básica (CGAB) da SMSPOA e ocor-
reu na forma de AI (Campos, 2000) à Coordenação do Apoio, 
ao GT Integração Apoio Institucional e Matricial (GT Apoios) e 
realização de seminários de articulação do apoio na SMSPOA. 
Objetivos Consolidar a compreensão do apoio como modo de 
ação junto as equipes de atenção básica, considerando as dis-
tintas formas de inscrição do trabalho dos apoiadores; Incen-
tivar a integração das várias equipes de apoio junto a equipes 
de atenção básica, ampliando a experimentação coletiva do 
apoio como comum modo de atuar; Apontar dispositivos para 
a integração das iniciativas de apoio nos territórios de saúde 
e na gestão. Metodologia O AI na SMSPOA ocorreu na forma 
de reuniões com a coordenação do Apoio da CGAB e com o 
GT Apoios, e preparação e participação nos seminários de arti-
culação dos apoios. Durante os meses de abril a setembro de 
2016 foram realizadas reuniões para discutir a implementação 
do apoio na SMSPOA e seus impasses, sobretudo pela criação 
do AI no segundo semestre de 2015. Essas reuniões ocorriam 
em geral com a coordenação e GT dos Apoios, espaço de aná-
lise e de proposição, a exemplo dos seminários de integração 
do apoio, realizados em maio e agosto de 2016. Os apoiadores 
desenvolveram tarefas implicadoras, cartografando a história 
da implementação do apoio SMSPOA (construção de linha 
do tempo) e identificando experiências de apoio integrado 
nos territórios (mapa de experiências). Esse exercício permi-
tiu compreender pela narrativa coletiva, que o apoio é expe-
riência consolidada e que, embora incipiente, há importantes 
experiências de integração dos apoios, que necessitam ser 
fortalecidas e ampliadas. Resultados e Discussão O trabalho 
de apoio institucional na SMSPOA com a coordenação dos 
apoios da CGAB e equipes de apoio matricial e institucional, 
produziu como analisador a desarticulação entre as distintas 
formas de apoio, ajudando na construção de uma agenda de 
trabalho na direção da constituição de um plano comum do 
apoio na SMSPOA. Ao longo do processo foram constituídos 
e/ou consolidados espaços coletivos de trabalho, até então 
inexistentes, entre apoiadores e gestores que atuam no mes-
mo território, e que permitiu não apenas analisar a atuação 
do apoio, mas construir dispositivos para a sua superação. Foi 
necessário compreender o apoio como núcleo de competên-
cias (o que é próprio de cada modalidade) e como campo de 
ação (o que é comum a elas). O exercício e a experimentação 
de novas formas de relação entre e na diferença dos sujeitos, 
grupos e formas de apoio, a partir da ampliação de zonas de 
contato entre alteridades, suscitou o reconhecimento de que 
as distintas tarefas do apoio são válidas e importantes e que 
se articuladas ganham em potência transformadora. Contato 
e experimentação na diferença, que traz à tona novas refe-
rências, foi, então, estratégia de deslocamento identitário. 
Conclusões/Considerações Finais Formas de apoio previstas 
em políticas/estratégias de saúde (NASF), ou aquelas toma-
das por opção da gestão (Apoio Institucional), tendem a se 
constituir como formas próprias, quase autônomas. Não é in-
comum equipes ligadas a determinadas políticas/estratégias 
se constituírem em grupalidades marcadas por identidades 
autorreferenciadas, sobretudo por aquilo que é definido nos 

marcos normativos das políticas. Assim, se inscrevem no mun-
do do trabalho desde processos de constituição identitária 
não multirreferenciadas, que em relação a outras equipes se 
afirmam desde o exclusivamente próprio de si, impondo-se 
pela diferença identitária: somos da equipe x, somos da políti-
ca y e pouco nos convoca à ação aquilo que não nos é próprio. 
A busca de articulação dos apoios na SMSPOA não provocou 
mudanças administrativas, mas criou conexão entre o apoio 
institucional e matricial e destes com a gestão dos distritos 
e da CGAB, o que foi importante para o desenvolvimento de 
ações conjuntas no território. Referências CAMPOS, Gastão 
Wagner de Sousa. Um método para análise e cogestão de 
coletivos – a construção do sujeito, a produção de valor de 
uso e a democracia em instituições: o Método da Roda. São 
Paulo: Hucitec, 2000. CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa. Saú-
de Paidéia. São Paulo: Editora Hucitec, 2003. PASCHE, Dário 
Frederico; PASSOS, Eduardo. Inclusão como método de apoio 
para a produção de mudanças na saúde – aposta da Política de 
Humanização da Saúde. In: Saúde em Debate, Rio de Janeiro, 
v. 34, n. 86, p. 423-432, jul./set. 2010

Dário Frederico Pasche; Isabela Garcia dos Santos;

14469 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR NAS 
PRÁTICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO TOCANTINS 
COMO PARTE DE EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA DA SAÚDE 
DO TRABALHADOR

Introdução A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) visa 
à promoção da saúde e redução da morbimortalidade da po-
pulação trabalhadora, por meio da integração de ações que 
intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes 
dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos 
(BRASIL, 2009). A Portaria n°3120/1998 fornece subsídios para 
as ações de VISAT, no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS), cujo objetivo é identificar e analisar fatores e situações 
de riscos existentes nos ambientes e processos de trabalho 
e promover a intervenção nos fatores determinantes da saú-
de dos trabalhadores. Por ser o órgão fiscalizador do SUS, a 
Vigilância Sanitária (VISA) é o ponto focal para o desenvolvi-
mento dessas ações. Para tanto, as ações de vigilância e fis-
calização sanitária devem transpor o objeto usual, o produto/
consumidor, de forma a considerar, igualmente, como objeto, 
o processo/trabalhador/ambiente (BRASIL, 1998). O processo 
de formação em VISAT promove a descentralização de ações 
e amplia a capacidade do SUS em desenvolver ações de in-
tervenções sanitárias sobre estes determinantes da saúde dos 
trabalhadores e contribuir para efetivação da Política de Saú-
de do Trabalhador e Trabalhadora. Objetivos Contribuir com 
a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora 
por meio do processo de descentralização de ações de VISAT 
promovendo a formação das equipes de VISA municipais do 
Estado do Tocantins para desenvolver inspeções sanitárias 
em saúde do trabalhador e intervir sobre determinantes e 
condicionantes da saúde dos trabalhadores decorrentes dos 
ambientes e processos de trabalho, conforme perfil produtivo 
do território. Metodologia O Estado do Tocantins possui 139 
municípios com equipe de VISA municipal implantada. O pro-
cesso descentralização de ações de VISAT se deu a partir da 
formação das equipes de VISA municipais por meio de cursos, 

14342 PROCESSO DE TRABALHO NO ENFRENTAMENTO 
ÀS VIOLÊNCIAS: O COTIDIANO DOS PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE E A NOTIFICAÇÃO DAS VIOLÊNCIAS.

Introdução A violência se caracteriza como um problema de 
ordem intersetorial e sua entrada é recente no setor Saúde. 
Foi uma conquista árdua pelos movimentos sociais, de colocar 
a discussão da violência numa dimensão nacional, e principal-
mente, com que o setor saúde deixasse de ser um mero expec-
tador do problema (Minayo, 2006) tendo em vista as intensas 
repercussões que provoca na saúde individual e coletiva. Em 
2001, a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por 
Acidentes e Violências, fruto de um Grupo de Trabalho criado 
em 1998 pelo Ministério da Saúde, aponta em uma de suas 
diretrizes a monitorização da ocorrência de acidentes e das 
violências. Tal monitorização, inserida em uma lógica do Sis-
tema de Vigilância Epidemiológica acontece por meio da noti-
ficação do agravo, com a comunicação e o preenchimento da 
ficha. Embora haja a compulsoriedade e obrigatoriedade pre-
vistas em leis para os profissionais de saúde, a subnotificação 
é um fenômeno presente nos serviços de saúde. A incorpora-
ção das ações de enfrentamento às violências ao processo de 
trabalho dos profissionais constitui um desafio para a gestão 
no SUS. Objetivos Geral Analisar os motivos do não preenchi-
mento da ficha individual de violência nos serviços de Saúde a 
partir de uma revisão de literatura e discutir suas implicações 
na perspectiva do processo de trabalho. Específicos Inves-
tigar nos artigos analisados a atuação do Estado frente aos 
obstáculos à notificação da violência pelos profissionais da 
saúde. Metodologia A metodologia do presente trabalho será 
de natureza descritiva e revisão bibliográfica. A busca biblio-
gráfica na base Bireme foi feita com as seguintes chaves: ficha 
de notificação de violência (19 artigos), subnotificação de vio-
lência (18 artigos), violência AND notificação (240 artigos) e 
pessoal da saúde AND violência AND notificação (38 artigos). 
Deste universo, foram escolhidos 15 artigos que apresenta-
ram em seus resumos estudos sobre os profissionais de saúde 
e a notificação das violências nos serviços de saúde. Os crité-
rios de inclusão dos artigos eram apresentar em seus títulos 
as palavras : notificação ou subnotificação de algum tipo de 
violência ou em seus resumos indicarem estudos relacionados 
à direta ocorrência da prática da notificação da violência, em 
qualquer nível dos serviços de saúde, seja na Atenção Primá-
ria ou na alta complexidade.Com base na leitura dos artigos, 
foram formuladas categorias de análises para a explicação do 
problema. Resultados e Discussão Dos 15 artigos escolhidos 
para este estudo, 12 trataram de experiências de notificação 
ou subnotificação de maus tratos infantis ou violência contra 
a mulher, indicando grupos vulneráveis na questão da notifi-
cação compulsória. Os outros tratam da implantação da Ficha 
de Notificação de Violências, da responsabilidade e desafios 
do profissional. Houve unanimidade dos estudos ao aponta-
rem as dificuldades que os profissionais de saúde enfrentam 
ao notificar as violências. A maioria dos artigos não mencio-
nou o papel do Estado no enfrentamento das situações de 
violência, no entanto, percebe-se a omissão do poder público 
nos problemas levantados pelos profissionais, como a falta 
de aparatos legais que pudessem resguardá-los quando esti-
vessem à frente do ato (Gonçalves & Ferreira).Para o enten-

dimento das dificuldades, foram criadas oito categorias de 
análise, a partir da leitura dos artigos selecionados: (1) Qua-
lificação Profissional e Formação Profissional;(2) Questões 
estruturais (assistência),(3) Criação de Manuais de Orienta-
ção,(4) Suporte Institucional (“cultura do registro”),(5) Iden-
tificação e Notificação,(6) Notificação versus Denúncia,(7) ‘O 
anonimato’,(8) Sigilo profissional. Conclusões/Considerações 
Finais O sistema de notificação das violências - ficha Sinan- é 
recente, mas é necessário investir no monitoramento das no-
tificações nos serviços de saúde para conhecer a realidade das 
subnotificações sob o ponto de vista dos profissionais que es-
tão atuando na rede. A inexistência de ações para sensibilizar 
os profissionais, apoiar as estratégias de vigilância, e reduzir 
a subnotificação das violências, se configura como uma vio-
lação contra os profissionais, visto que provoca sofrimento 
e angústias para aqueles que precisam cumprir seu papel de 
proteção à vida e à integridade da vítima. Apesar da criação 
do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA) em 
2006, nenhum dos artigos deste estudo aludiu esta informa-
ção. Como futura profissional de saúde, anseio para que esta 
problemática ganhe destaque dentro da agenda do Ministério 
da Saúde e seja alvo de ações que busquem oferecer suporte 
para o profissional e estratégias para preservar sua identida-
de no preenchimento da ficha. Referências GONÇALVES, HS; 
FERREIRA, AL. A notificação da violência intrafamiliar con-
tra crianças e adolescentes por profissionais de saúde. Cad. 
Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, p. 315-319, Fev. 2002. 
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=s-
ci_arttext&pid=S0102-311X2002000100032&lng=en&nrm=iso. 
Acessado em 16/01/17 MINAYO, MCS. 2006. Um fenômeno de 
causalidade complexa. In: Violência e Saúde. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 2006. Cap 1. 13-22. MINAYO, MCS. 2006. Prejuízos, 
Lucros e Interesses. In: Violência e Saúde. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 2006. Cap 4. 37-42 AZAMBUJA, MPR. Violência do-
méstica: reflexões sobre o agir profissional. Psicol. cienc. 
prof., Brasília, v. 25, n. 1, p. 4-13, mar. 2005. Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1414-98932005000100002&lng=pt&nrm=iso >. acessado 
em 11/01/17.

Taynã do Nascimento Costa Moreira; Maria de Lourdes Tavares 
Cavalcanti;

14400 O DESAFIO DA CONSTRUÇÃO DO COMUM NO 
APOIO NA SMS DE PORTO ALEGRE/RS

Introdução O apoio tem se tornado uma aposta no SUS para 
a ampliação da efetividade das práticas, bem como para a 
ampliar a experiência democrática nas organizações de saú-
de (Pasche; Passos, 2010). A SMSPOA vem experimentando o 
apoio sob diversas formas, como as equipes de NASF, Apoio 
Institucional (AI), entre outras. Os apoiadores conformam um 
significativo grupo de trabalhadores na SMSPOA e embora to-
dos sejam denominados apoiadores, tendem a atuar de forma 
isolada, reduzindo sua intervenção àquilo que os denomina 
nas políticas e/ou estratégias, conformando campos identitá-
rios. Essas distintas formas e expressões do apoio guardam 
relação com uma ideia originária do apoio como saber e tec-
nologia de gestão. Portanto, derivam de um lugar comum, o 
que impõe reconhecer nas distintas práticas do apoio pelo co-
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e sistema de saúde. Em relação aos recursos didáticos, desta-
caram os filmes expostos, o jogo didático aplicado, o portfó-
lio, surpreendendo-se com a proposta pedagógica da EPSJV 
e com a possibilidade de reflexão crítica sobre o trabalho no 
ensino médio. Conclusões/Considerações Finais Ao considerar 
a educação como um projeto de sociedade, o corpo docente 
do eixo trabalho da EPSJV se esforça no sentido de desenvol-
ver uma reflexão crítica sobre o mundo do trabalho junto aos 
jovens que ingressam na escola ainda com dúvidas e receios 
sobre sua inserção na sociedade e seu futuro profissional. Ao 
longo de dois anos, a experiência em sala e o contato diário 
com os estudantes mostraram a importância de se reafirmar 
uma concepção politécnica de formação que dialogue com as 
circunstâncias societárias atuais e possibilite uma visão crítica 
sobre a estrutura e organização do trabalho em saúde, bem 
como suas bases técnicas e científicas. Esta perspectiva de 
formação tem sido tensionada tanto no âmbito das escolas, 
quanto nas formulações e reformulações legais da política de 
educação, sendo necessário nos atentarmos para as recentes 
propostas de reforma do ensino médio e profissionalizante, 
tendo em vista as possíveis repercussões que estas podem 
trazer para a classe trabalhadora. Referências ESCOLA POLI-
TÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VEN NCIO(org.) Projeto polí-
tico pedagógico. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2005. FRIGOTTO, 
Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise N. A gênese do 
decreto nº 5154/2004: um debate no contexto controverso da 
democracia restrita. In: FRIGOTTO et al. (Orgs.). Ensino mé-
dio integrado: concepção e contradições. São Paulo: Cortez, 
2005. p. 21-56 MARTINS, Maria I. C.; MOLINARO, Alex. Rees-
truturação produtiva e seu impacto nas relações de trabalho 
nos serviços públicos de saúde no Brasil. Ciência & Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 18, n. 6, p. 1.667-1.676, jun. 2013. 
PONTES, Ana Luiza; FONSECA, Angélica Ferreira. Trab. Educ. 
Saúde, v. 5 n. 3, p. 559-569, nov.2007/fev.2008
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14605 INSTRUMENTOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
NAS DISCIPLINAS DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-
COMUNIDADE

Introdução A formação acadêmica deve articular diferentes 
dimensões da realidade, propiciando novos papéis para os 
envolvidos no processo educativo1. Tal aspecto é nuclear a 
disciplina de ensino-serviço-comunidade “Atividade Integra-
da de Educação Saúde e Cidadania II (SACI II)” ao trabalhar 
conceitos e valores pertinentes a educação em saúde na co-
munidade, contribuindo para romper uma cultura organiza-
cional centrada no biologicismo da doença2,3,4. Para tanto, 
busca uma apreensão do enfoque da promoção de saúde, 
mobilizando tecnologias duras, leve-duras e leves3. Uma 
das estratégias usadas é o “Cinco Minutos para o SUS”, ati-
vidade onde os discentes devem realizar, em cinco minutos, 
uma ação de educação em saúde com os usuários em espe-
ra na Unidade básica de Saúde (UBS) onde vivenciam a SACI 
II. Assim, são obtidos produtos que ficam disponíveis para a 
UBS dar seguimento às ações de promoção à saúde e cujo 
processo construtivo aciona habilidades cognitivas, relacio-
nais e factuais. Objetivos Relatar a experiência da dinâmica 

“Cinco Minutos para o SUS” na UBS Cidade Praia em Natal/
RN enquanto atividade integrante do PET Saúde (Programa 
de Educação pelo Trabalho para a Saúde) / Gradua SUS. As 
ações do PET devem envolver atores do SUS e comunidade 
acadêmica com foco na interdisciplinaridade, humanização 
do cuidado, integralidade da assistência e diversificação de 
cenários de práticas na formação para o SUS. Metodologia Os 
espaços formativos devem ter o estudante como sujeito ativo 
do processo e buscar a inovação tecnológica nos processos 
educacionais e de trabalho. Com este intuito, criou-se a dinâ-
mica dos “Cinco minutos para o SUS” onde toda a estratégia 
deve ser organizada pelos estudantes em grupo, devendo 
sistematizar previamente seu plano de ação que serve como 
subsídio para a avaliação entre pares. Em 2016.1, as temáticas 
estavam relacionadas às arboviroses (Zika: sintomais e sinais; 
visita domiciliar e importância do meio ambiente no combate 
às arboviroses) em virtude da epidemia vivenciada no Brasil. 
Contudo, a atividade visa abordar temas relacionados ao SUS 
e ao trabalho em saúde. Assim, em 2016.2, os temas versaram 
sobre os princípios; fundamentos e diretrizes da APS e as li-
nhas de cuidado. Resultados e Discussão Obtivemos como 
produto uma paródia (Xote da visita domiciliar no combate 
a Zika, Dengue e Chikungunya), dois cordéis (importância do 
meio ambiente para combater arboviroses; Cordel das linhas 
de Cuidado) e um jogo de cartas (jogo da APS). O xote do 
mosquito foi cantado e encenado pelos estudantes, desen-
volvendo habilidades de comunicação e interação essenciais 
ao cuidado em saúde. Os cordéis foram interpretados pelo 
grupo, sendo distribuído um exemplar para os participantes. 
Acompanhando a interpretação, houve presença de violeiros 
de modo a mimetizar a arte do Repente, típica do Nordeste. 
O jogo serviu para abordar o conteúdo da APS com o grupo 
tutorial, ficando disponível para trabalhar com usuários e 
profissionais da USF. As atividades intencionaram trabalhar 
essencialmente as tecnologias leves, ferramentas essenciais 
ao cuidado em saúde. No início dos cursos, deve-se buscar tra-
balhar a dimensão familiar do cuidado, posto que o cuidado 
individual demanda habilidades cognitivas ainda não apreen-
didas. O desafio é evidenciar metodologias ativas para traba-
lhar educação em saúde, já que a deficiência pedagógica na 
formação dos profissionais dificulta este intento. Conclusões/
Considerações Finais Foi possível sensibilizar a população de 
uma área epidêmica de Natal quanto às arboviroses, no caso 
o bairro Lagoa Azul, mobilizar uma aprendizagem significativa 
e motivar o serviço para as práticas educativas. Além disso, 
busca-se socializar esta experiência em eventos acadêmicos, 
estimulando os discentes as atividades de pesquisa e exten-
são. Em meio às mídias sociais, esses produtos podem auxiliar 
diversas localidades a desenvolveram ações de educação po-
pular. Os “cinco minutos para o SUS” intui fortalecer os pro-
gramas da UBS, auxiliar a sua valorização pela população e es-
timular a comunidade acadêmica para mudanças na formação 
profissional em saúde. Além disso, materializa a corresponsa-
bilização da academia pela saúde no território, qualificando a 
atenção à saúde e institucionaliza o SUS enquanto espaço de 
aprendizagem para estudantes e professores, fortalecendo, 
de modo especial, a relação entre estudantes, preceptores e 
docentes envolvidos nas atividades formativas. Referências 1. 

assessorias, supervisão e desenvolvimento de práticas de ins-
peções sanitárias em Saúde do Trabalhador (ST) em conjun-
to com CEREST Estadual. A participação dos municípios nos 
cursos ocorreu por adesão. Os cursos foram baseados na me-
todologia da portaria 3.120/98, Vigilância em Saúde com base 
territorial e dos Cursos Básicos de Vigilância em Saúde do Tra-
balhador (CBVISAT), ambos ENSP/FIOCRUZ-RJ, sob a perspec-
tiva da intra e intersetorialidade. Os cursos, em sua maioria, 
foram realizados em um dos municípios da região de saúde. 
As assessorias e supervisões ocorreram à distância, telefone/
email e presenciais com visitas técnicas. Resultados e Discus-
são No Tocantins há oito regiões de saúde e todas foram con-
templadas no processo de formação e descentralização. No 
período de 2009 a 2011 foram realizados cinco cursos (40h) de 
Formação em Vigilância em Saúde do trabalhador para VISAs 
municipais. Nestes, participaram 71 fiscais de 48 municípios. 
Em 2012 foram realizados duas assessorias presenciais com 
os fiscais capacitados para avaliar ações educativas e de ins-
peção sanitária em ST. Posteriormente, de 2014 a 2016 reali-
zaram-se quatro cursos (40h) CBVISAT, com 56 fiscais em 34 
municípios. O CEREST-TO também participou como facilitador 
de outros CBVISAT organizados pelo CEREST Regional de Ara-
guaína e Secretaria Municipal de Palmas. Considera-se como 
resultado importante a inserção das VISA municipais em todas 
as ações de VISAT (inspeção) realizadas pelo CEREST-TO, des-
de o planejamento à elaboração do relatório. Em 2008 e 2009 
algumas equipes de VISA capacitadas receberam equipamen-
tos/mobiliários e desde 2011 alguns municípios receberam re-
passe de recursos por meio de projeto para as ações de VISAT. 
Destaca-se a introdução das ações de VISAT na implantação 
do sistema de informação da VISA estadual como forma de 
monitoramento. Conclusões/Considerações Finais As ações 
de VISAT foram compreendidas como componente das ações 
de vigilância em saúde, responsabilidade do SUS em intervir 
nos processos e ambientes de trabalho, e inserção na práti-
ca sanitária de transpor o objeto produto/consumidor para o 
processo/trabalhador/ambiente. Entretanto, surgiram dificul-
dades na inserção das ações nos planos municipais de saúde, 
execução contínua de ações por rotatividade dos fiscais, falta 
de concurso público, profissionais que não possuem cargo de 
fiscal e falta de apoio político municipal. Para enfrentamento 
dessas dificuldades é preciso dar continuidade ao processo 
de descentralização das ações de VISAT e fortalecimento das 
equipes de VISA municipais para a efetivação da Política Na-
cional da Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, principalmen-
te como uma forma de resistência política, visto a atual con-
juntura do país de perda de direitos trabalhistas. Referências 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.120/GM, de 1º de 
julho de 1998. Aprova a Instrução Normativa de Vigilância em 
Saúde do Trabalhador no SUS. Diário Oficial da União, Brasília, 
n. 124, 2 jul. 1998 a. Seção 1. p. 36-38. ______.______. Portaria 
nº 3.252, de 22 de dezembro de 2009. Aprova as diretrizes para 
execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde 
pela União, estados, Distrito Federal e municípios e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, n. 245, 23 dez. 
2009b. Seção I. p. 65-69.
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14574 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE: A 
EXPERIÊNCIA DO EIXO TRABALHO NO CURSO TÉCNICO 
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

Introdução As transformações contemporâneas do mundo 
do trabalho têm proporcionado desafios para formação de 
trabalhadores, incluindo os técnicos da área da saúde, tendo 
em vista seus impactos na organização e produção dos ser-
viços e na regulação do trabalho do setor. É neste contexto 
que a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV)/
Fiocruz tem como princípio desenvolver o ensino e a pesquisa 
visando contrapor-se a formação instrumental dos trabalha-
dores e o projeto de dualidade tradicional do ensino médio. 
Tendo a politecnia como eixo central de sua formação, a EPS-
JV trabalha no sentido de colocar em prática uma concepção 
integral de ensino que inclui a reflexão sobre cultura, tecnolo-
gia, humanismo e ciência. O eixo trabalho, componente cur-
ricular dos Cursos Técnicos integrados ao Nivel Médio, busca 
suscitar reflexões sobre a dimensão histórica e ontológica do 
trabalho dialogando com questões contemporâneas relativas 
ao trabalho técnico em saúde. Para tanto são utilizados diver-
sos recursos didáticos que buscam estimular um constante 
processo de desconstrução e reelaboração de referenciais 
históricos, culturais, políticos e sociais até então naturaliza-
dos. Objetivos Discutir a experiência de desenvolvimento 
do eixo trabalho no primeiro ano do curso médio integrado 
da EPSJV/Fiocruz, compreendendo a sua contribuição para a 
construção de um processo formativo que proporcione aos 
estudantes uma visão crítica e propositiva sobre a estrutura e 
organização do trabalho em saúde. Metodologia Trata-se de 
um relato de experiência baseado na narrativa de docentes 
e discentes sobre o desenvolvimento do eixo trabalho no 1º 
ano do Curso Técnico em Análises Clínicas integrado ao ensi-
no médio da EPSJV/Fiocruz, durante os anos de 2015 e 2016. 
Foram analisados as distintas visões sobre o conteúdo e os 
recursos pedagógicos utilizados. A visão do corpo docente 
foi extraída de debates realizados em reuniões de avaliação 
do eixo, enquanto que a opinião dos discentes foi coletada a 
partir de cartas escritas por estes e endereçadas aos alunos 
que ingressam no ano subsequente ao seu, cujo conteúdo se 
referiu à avaliação do processo formativo. O material analisa-
do foi recolhido com a anuência dos estudantes e assegurou-
se o anonimato dos mesmos. Resultados e Discussão Entre 
as questões centrais sobre o conteúdo do eixo trabalho, os 
docentes indicaram a pertinência e importância da discussão 
de temas tais como: divisão técnica e social do trabalho; a or-
ganização do trabalho no mundo contemporâneo; a dualida-
de escolar e o trabalho em saúde para o desenvolvimento de 
uma reflexão crítica acerca do lugar do trabalho, da educação 
e da saúde na sociedade e na vida das pessoas. A diversidade 
de recursos didáticos promoveu o diálogo entre distintas vi-
sões e interpretações de mundo, evidenciando contradições 
e dessemelhanças que possibilitaram um constante processo 
de desconstrução e reelaboração de referenciais até então 
naturalizados. Os discentes relataram um estranhamento 
inicial da inclusão da temática no processo formativo que foi 
desconstruído durante o desenvolvimento do eixo, tendo em 
vista seu reconhecimento da influência dos debates no enten-
dimento sobre emprego, trabalho, cotidiano da vida, mundo 
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Sul (RS) no período de 2010 a 2016. Objetivos Específicos: a) 
Caracterizar as políticas de saúde, educação e trabalho, que 
incidem sobre a formação dos TTS no estado; b) Identificar 
os cursos e instituições ofertantes da educação de TTS no es-
tado; c) Identificar e analisar as diretrizes teórico-metodoló-
gicas da formação de TTS. Metodologia Método de pesquisa 
adotada é o materialismo histórico dialético que oferece uma 
visão crítica do mundo do trabalho. O estudo será dividido em 
duas etapas: na primeira, será realizado um mapeamento das 
instituições responsáveis pela formação técnica, por meio de 
levantamento e análise de documentos, assim como, coleta e 
análise de dados secundários. Essa etapa buscará sistematizar 
eixos e áreas de formação, cursos técnicos existentes, institui-
ções ofertantes, números de vagas, matriculas e concluintes, 
atentando para a natureza jurídica da instituição (pública ou 
privada), esfera administrativa (Pública: federal, estadual, mu-
nicipal. Privada: confessional, filantrópica, comunitária), bem 
como a localização geográfica no estado. Na segunda etapa, 
será feito um estudo de caso de uma das escolas, a fim de 
compreender a modalidade de educação e suas relações com 
as politicas de saúde, educação e trabalho. A pesquisa já en-
contra-se aprovada pelo CEP da EPSJV/Fiocruz. Resultados e 
Discussão Antes do inicio da coleta, a coordenadora da equipe 
participou de uma Oficina de Capacitação na EPSJV/Fiocruz-RJ 
na qual foi apresentado o projeto de pesquisa multicêntrica. 
No inicio da coleta dos dados nos deparamos com a dificul-
dade de obter os dados referentes as escolas técnicas do RS. 
Constatou-se que não há uma clareza nos dados uma vez que 
as informações contidas em diferentes bases de dados são 
conflitantes e desencontradas, apontando para necessidade 
de um cadastro único. A equipe de pesquisa buscou uma con-
sultoria técnica junto à Secretaria Estadual de Educação quan-
to as politicas de educação referentes à implantação de esco-
las técnicas no âmbito da saúde para o RS. No mapeamento 
preliminar, foram identificadas 12% de escolas públicas e 88% 
de escolas privadas perfazendo uma oferta total de 52 cursos 
técnicos em saúde no RS. Conclusões/Considerações Finais Os 
dados preliminares apontam para uma distribuição desigual 
da oferta de cursos técnicos em saúde nas regiões do estados. 
Podemos constatar que há cursos se dá em sua maioria pela 
iniciativa privada e concentra-se próximo a polos universitá-
rios de saúde. Além disso, alguns cursos ofertados são lucra-
tivos para as escolas que o ofertam, todavia não atendem as 
necessidades do Sistema Único de Saúde. Alias, o pouco in-
vestimento de escolas técnicas do SUS permite a expansão da 
iniciativa privada nesse mercado. Referências ENSP. Fiocruz. 
Projeto de Pesquisa Multicentrica. Rio de Janeiro: 2016.
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14857 POLÍTICAS DE SAÚDE INFORMADAS POR 
EVIDÊNCIA: UMA EXPERIÊNCIA DE INTERCÂMBIO NA 
AMÉRICA LATINA

Introdução Este trabalho trata da experiência de implemen-
tação do Curso de Especialização em Políticas de Saúde Infor-
madas por Evidências, coordenado pelo Instituto de Ensino 
e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês e o Programa de Apoio 

ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde 
desenvolvido concomitantemente em oito regiões do Brasil, 
Córdoba-Argentina e Montevideo-Uruguay entre 2015/2016. 
Objetivos O objetivo do curso foi desenvolver capacidades 
dos gestores e outros atores envolvidos no processo decisó-
rio mediante uso sistemático e transparente do conhecimen-
to científico na formulação e implementação das políticas de 
saúde. Metodologia A metodologia do curso foi baseada no 
método construtivista, estudante-centrado com o apoio de 
facilitadores de aprendizagem, aliada as oficinas para análise 
de políticas da EVIPNET. Atividades em pequenos grupos com 
disparadores instigaram a discussão considerando os saberes 
prévios dos participantes e o conhecimento construído a par-
tir da realidade. Momentos de interação ocorreram entre os 
países em vídeotransmissão decorrente do trabalho em equi-
pes com aporte subsequente de especialistas na temática. 
Resultados e Discussão O curso é parte da estratégia de de-
senvolvimento de competências em gestão de políticas, for-
talecendo o observatório iberoamericano de políticas e siste-
mas de saúde. O uso do conhecimento científico foi apontado 
como fator crítico para melhorar os resultados e a sustentabi-
lidade dos sistemas, diminuindo o abismo entre o saber-fazer 
nas políticas de saúde. Além disso, na prática, afirmam que 
os fatores que determinam a tomada de decisão geralmente 
não são informados por evidências, acarretando modelos de 
atenção de saúde fragmentados e com baixa efetividade. Os 
especializandos também construíram Projetos Aplicativos uti-
lizando o Planejamento Estratégico Situacional. Conclusões/
Considerações Finais Após a conclusão do curso, notou-se 
que o mesmo estimulou o movimento de construção de re-
des, participação efetiva e democrática dos atores envolvidos 
e abriu novas possibilidades de projetos de intervenção que 
respeitem os princípios envolvidos em tomadas de decisões 
que impactem positivamente na vida das pessoas.
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Paixão; Juliana Braga de Paula; Silvio Fernandes da Silva;

14868 EDUCAÇÃO PERMANENTE E PLANO DE 
CARREIRA NA GESTÃO DO TRABALHO EM SAÚDE: 
OLHAR DOS GESTORES E DE TRABALHADORES EM DOIS 
MUNICÍPIOS DA GRANDE SÃO PAULO

Introdução O plano de carreira, cargos e salários (PCCS) de-
fine a trajetória do servidor dentro do serviço público. Os 
PCCS como instrumento de gestão foram estruturados para 
que os servidores conheçam seus direitos e deveres e as pos-
sibilidades de evolução, muitas das vezes ligadas à educação 
permanente. Observa-se, conforme Costa et al. (2010) que a 
implantação do PCCS-SUS tem sido fundamental, não somen-
te para o desenvolvimento gerencial dos serviços de saúde, 
mas, sobretudo, para a consolidação do SUS, principalmente 
nos municípios, os quais estabelecem a relação direta entre 
prestador de serviço e usuário/cliente. Para o Ministério da 
Saúde (2006), o PCCS é uma das estratégias apontadas no 
sentido da desprecarização do trabalho no SUS. A Lei Fede-
ral 8.142/90 estabelece no Art.4º, inciso VI, a determinação da 
obrigatoriedade da existência do PCCS para todos no sistema 
de saúde, nos níveis federal, estadual e municipal. No entanto, 
tem-se observado que, quando o PCCS existe, constatam-se 

Ministério da Educação.Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte. Plano de Desenvolvimento Institucional: 2010-2019. 
Natal;2010. 2. Vasconcelos CM, Pasche DF. O Sistema único de 
Saúde. In: Campos GWS, Minayo MCS, Akerman M, Drumond 
Júnior M, Carvalho YM (org.). Tratado de Saúde Coletiva. São 
Paulo: HUCITEC ;2009. p.531-562. 3. Feuerwerker L. Modelos 
tecnoassistenciais e organização do trabalho em saúde: nada 
é indiferente no processo de luta para a consolidação do SUS. 
InterfaceComunic, Saúde, Educ. 2005; 9(16):498-506. 4. Silva 
Júnior AG, Alves CA. Modelos assistenciais em Saúde: desafios 
e perspectivas. In: Morosini MVGC, Corbo ADA (org.) Modelos 
de atenção e a saúde da Família. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2007. 
p.27-41.
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14648 FRONTEIRAS CULTURAIS NO TRABALHO 
EM SAÚDE: CONFLITOS, AVANÇOS E DESAFIOS NO 
CONTEXTO KIRIRI, BAHIA, BRASIL

Introdução O Agente Indígena de Saúde pertence a comuni-
dade indígena e compõe a equipe de saúde juntamente com 
outros trabalhadores não indígenas. Por ser um membro da 
sua comunidade compartilha das mesmas dificuldades, o que 
lhe torna capaz de compreender os seus problemas e anseios 
por também vivenciá-los em um mesmo contexto. Objetivos 
Este estudo tem por objetivo discutir os saberes e as práticas 
em saúde a partir da interrelação étnica/cultural do Agente 
Indígena de Saúde (AIS) com os membros não indígenas da 
Equipe de Saúde e com os usuários do serviço de saúde. Meto-
dologia Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa com 
aproximação de uma pesquisa social cujo campo de investiga-
ção foi o município de Banzaê - BA, onde residem índios Kiriri. 
Os sujeitos deste estudo foram constituídos por três segui-
mentos sociais, classificados em grupo I: os AIS que atuam na 
Unidade de Saúde da Família Indígena (USFI) e/ou Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) e demais membros da EMSI; grupo II, 
os informantes-chave - benzedeiras, pajés, professores e ou-
tros e grupo III, os usuários da Unidade de Saúde da Família 
Indígena. As técnicas de coleta de dados utilizadas foram a 
observação participante acompanhada por diário de campo 
ilustrado de registro fotográfico e a entrevista semiestrutu-
rada. O método de análise utilizado foi a análise de conteúdo. 
Resultados e Discussão Como resultados encontramos que a 
fronteira intercultural dentro da equipe de saúde é gerado-
ra de diversos conflitos. A falta de formação profissional foi 
apontada como elemento amplificador de tais conflitos na 
medida em que os AIS não conseguem compreender a ne-
cessidade de articulação de saberes populares e clínicos; al-
guns depoimentos apontaram as ações dos AIS plenamente 
voltada à sua cultura, outros entrevistados demonstraram a 
supervalorização do saber biomédico, e articulação de sabes 
clínicos e tradicionais foi também referenciada por alguns su-

jeitos. A inexistência de apoio de Antropólogos para a equipe 
é outra questão que dificulta o trabalho neste contexto in-
tercultural, assim como a falta de supervisão e as relações de 
poder dentro do grupo indígena. Conclusões/Considerações 
Finais A análise do Processo de Trabalho do AIS no contexto 
Kiriri revelou a posição de fronteiras entre duas formas de tra-
balhar a saúde e a doença: o saber acadêmico e o saber popu-
lar, pois no contexto Kiriri coexistem de forma mais evidente 
dois sistemas terapêuticos: o tradicional (popular) indígena, 
que tem na figura do pajé o seu representante como promo-
tor da cura; e o biomédico, centralizado no médico. É notó-
ria uma hierarquização entre essas duas formas de cuidado 
a saúde existentes, com uma sobreposição entre a medicina 
tradicional, que parece ter uma maior valorização para os AIS. 
Assim, conclui-se que o AIS ao vivenciar conflitos devido a sua 
posição de ‘fronteira’ ele deve tomar decisões embasadas em 
uma visão cultural que também é sua. No entanto, nesta posi-
ção será também cobrado o seu posicionamento direcionado 
ao ponto de vista biomédico o que é um elemento gerador de 
conflitos. Referências ASSIS, M.M.A.; JORGE, M.S.B. Métodos 
de Análise em Pesquisa Qualitativa. In: SANTANA, J.S. da S.; 
NASCIMENTO, M.A.A. Pesquisa: métodos e técnicas de co-
nhecimento da realidade social, Feira de Santana: UEFS, 2010. 
ASSOCIAÇÃO SAÚDE SEM LIMITES Referencial para a forma-
ção de agentes comunitários indígenas de saúde / proposta 
elaborada pela Associação Saúde Sem Limites. -- São Paulo : 
Saúde Sem Limites, 2005. BOURDIEU, P. O poder simbólico. 
Lisboa: Difel, 1989. ERTHAL, Regina M. de Carvalho. A forma-
ção do agente de saúde indígena Tikúna no Alto Solimões: 
Uma Avaliação Crítica. In: COIMBRA, C. e SANTOS, R. (Orgs.) 
Epidemiologia e saúde dos povos indígenas do Brasil. Rio de 
Janeiro: Fiocruz, 2003. FOUCAULT, M. DELEUZE, G. OS INTE-
LECTUAIS E O PODER: Conversa entre Michel Foucault e Gilles 
Deleuze. In .: FOUCAULT, M. A microfísica do poder, Rio de 
Janeiro, Graal, 1992

Gabriela Santana Bastos; Maria Angela Alves do Nascimento;

14739 FORMAÇÃO DE TRABALHADORES TÉCNICOS EM 
SAÚDE NO RIO GRANDE DO SUL

Introdução Esse trabalho é um recorte do projeto de pesqui-
sa multicêntrico intitulado “Formação de Trabalhadores Téc-
nicos em Saúde na Região das Américas”, coordenado pela 
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio - EPSJV/FIO-
CRUZ, que tem como tema o estudo qualitativo e quantitativo 
da formação dos trabalhadores técnicos em saúde (TTS) na 
região das Américas. A literatura aponta uma fragilidade ou 
ausência de informações sobre a Formação Técnica em Saú-
de (FTS) nas Américas. Logo, estudos como esse, permitem 
conhecer como esses profissionais estão sendo preparados, 
assim como, compreender sua função dentro dos sistemas 
de saúde nos quais tem uma participação expressiva como 
força de trabalho. Esse estudo, então, subsidiará à gestão 
do trabalho e educação na saúde, tendo em vista que essas 
três esferas são fundamentais para o exercício da cidadania 
e inclusão social. A ESP/RS e PUCRS são instituições copartici-
pantes do estudo, sendo responsáveis pelo mapeamento de 
dados sobre FTS no estado do Rio Grande do Sul. Objetivos 
Objetivo Geral: Analisar a formação de TTS no Rio Grande do 
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semiestruturada. Utilizada a Análise de Conteúdo Temática 
com base na atenção psicossocial, na EPS e na Educação e 
Colaboração Interprofissional. Cenário da pesquisa: os muni-
cípios de Aracati, Fortaleza, Horizonte e Iguatu, pois recebe-
ram e concluíram as duas primeiras turmas da RISMC/ESP-CE. 
Atores sociais: secretários municipais de saúde, coordenado-
res de saúde mental, articuladores, gerentes e profissionais 
dos CAPS, preceptores de campo e residentes. Critérios de 
exclusão: profissionais do serviço que não atuaram com resi-
dentes das primeiras turmas da RISMC/ESP-CE e os residen-
tes não concludentes. O desenho da amostra foi intencional, 
fechamento dado por redundância, ao todo 34 participantes. 
Resultados e Discussão O objetivo da RISMC/ESP-CE é formar 
lideranças técnico-científico-políticas para qualificar a Rede de 
Atenção Psicossocial (RAPS), visando à promoção, proteção e 
recuperação da saúde, considerando a Reforma Psiquiátrica 
Brasileira, a Luta Antimanicomial, a Colaboração Interprofis-
sional, a Integralidade e a Intersetorialidade, orientando-se 
pelos princípios e diretrizes do SUS. Através desse objetivo e 
a partir da percepção dos atores sociais da implementação da 
RISMC/ESP-CE, as novas ações e os novos projetos identifica-
dos foram: fluxo de atendimento; acolhimento; consulta con-
junta; revisão de projeto terapêutico; territorialização; grupos 
de direitos, terapêuticos e de geração de renda; controle so-
cial e participação social; Matriciamento em Saúde Mental na 
Atenção Primária à Saúde (APS); articulação intersetorial e in-
tegral; desmistificação de estigmas; fortalecimento da RAPS 
e promoção da saúde mental. A EPS ao aliar teoria e prática 
melhora os serviços de saúde. Estes modificaram o seu mode-
lo de atenção, sendo aderida uma nova prática profissional. 
As inovações fortaleceram a atenção psicossocial, mostrando 
a importância da Educação Permanente Interprofissional em 
Saúde Mental. Conclusões/Considerações Finais As inovações 
retratadas contribuíram para a promoção da saúde mental 
nos municípios cearenses através de atividades viabilizadoras 
da atenção psicossocial e da formação profissional. Os grupos 
geraram interação entre usuários, familiares e comunidade, 
construindo conhecimento. A participação social passou a 
existir nos territórios, assembleias, conselhos de saúde, pré-
conferências e conferências de saúde entraram no calendário 
de usuários e familiares. No Matriciamento em Saúde Mental, 
os profissionais da APS criaram vínculos com os usuários antes 
denominados por “pacientes dos CAPS”. A RAPS é constituída 
não apenas pelos serviços de saúde mental, mas por todos 
os equipamentos e políticas públicas. As ações intersetoriais 
possibilitaram a visibilidade do que são e como funcionam 
os serviços de saúde mental, desconstruindo estigmas ainda 
existentes. É perceptível a necessidade de continuidade da 
RISMC/ESP-CE para a obtenção de avanços contínuos na aten-
ção psicossocial do Estado do Ceará. Referências AMARANTE, 
P. Algumas observações críticas sobre a formação em Saúde 
Mental. In: LOBOSQUE, Ana Marta (org). Caderno Saúde Men-
tal/Seminário Saúde Mental: Os Desafios da Formação, Belo 
Horizonte: ESP-MG. v. 3. 2010. _____. Saúde Mental e Atenção 
Psicossocial. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2007. BRASIL. 
Residência Multiprofissional em Saúde: experiências, avanços 
e desafios. Brasília: MS, 2006. Disponível em: <http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/publicacoes/residencia_multiprofissional.
pdf> Acesso em: 22 ago 2015. CECCIM, R.B. A Educação Perma-

nente em Saúde e as Questões Permanentes à Formação em 
Saúde Mental. In: LOBOSQUE, Ana Marta (Org). Caderno Saú-
de Mental/Seminário Saúde Mental: Os Desafios da Formação, 
Belo Horizonte: ESP-MG. v. 3. 2010. CECCIM, R.B; FEUERWER-
KER, Laura C. M.. O quadrilátero da formação para a área da 
saúde: ensino, gestão, atenção e controle social. Physis [onli-
ne]. Rio de Janeiro, 2004, jan-jun, vol.14, n.1, pp. 41-65.

Aline Luiza de Paulo Evangelista; Ivana Cristina de Holanda 
Cunha Barreto; Ana Ester Maria Melo Moreira;

14899 CARACTERÍSTICAS DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
SOBRE DOCÊNCIA EM SAÚDE NO BRASIL

Introdução Nos últimos anos, com a implementação do SUS 
ganha destaque a reconfiguração de novas práticas de saúde 
na perspectiva de reorientação do modelo de atenção hege-
mônico e superação da Saúde Pública institucionalizada, tor-
nando-se necessário a redefinição dos processos de formação 
e qualificação profissional no campo da saúde. Esses proces-
sos vêm passando por inovações educacionais através de um 
conjunto de iniciativas que vivem a tensão entre o lugar da 
ruptura em direção a novos arranjos, as novas práticas de 
saúde e as novas interações entre campos de conhecimentos 
diversos, com sua tradicional ênfase em processos normaliza-
dores e disciplinadores (Motta, 2013). Daí que, a questão da 
docência em saúde entra em debate, problematizando-se em 
torno dos desafios e das dificuldades que vem enfrentando 
na mudança necessária aos processos formativos (ABRASCO, 
2012). A docência em saúde torna-se uma temática importan-
te no momento em que a formação de novos perfis profis-
sionais passam por transformações e inovações curriculares, 
considerando, a prática do professor como eixo estruturan-
te, a qual segundo Motta (2013) é entendida como uma prá-
tica social complexa e interdisciplinar. Objetivos Diante dos 
pressupostos, torna-se importante colocar em discussão a 
produção científica sobre docência em saúde no Brasil. Nes-
se sentido, este trabalho tem como objetivo: Analisar a pro-
dução científica sobre docência em saúde no Brasil, visando 
identificar suas características, os principais temas de inves-
tigação e lacunas do conhecimento. Metodologia Trata-se de 
um estudo de síntese da produção científica a partir de artigos 
brasileiros publicados sobre a temática “Docência em Saúde”. 
Foram considerados os resumos de artigos publicados até o 
mês de junho de 2016 no Scientific Electronic Library Online 
(Scielo) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (Lilacs), utilizando-se os seguintes descritores: do-
centes; professores; ensino; docência universitária; formação 
docente; formação de professores; prática docente; trabalho 
docente; competências pedagógicas; trajetória docente e, 
identidade docente, todos combinados com a palavra saú-
de. A análise dos resumos da produção científica conduziu à 
determinação das seguintes categorias temáticas: Formação 
docente; Identidade docente; Perfil docente; Prática docente: 
Saúde docente e Trajetória docente. Com relação ao tipo de 
estudo os trabalhos foram classificados como: estudos em-
píricos; revisão da literatura; relatos de experiência e ensaios 
teóricos. Resultados e Discussão A revisão da literatura cien-
tífica resultou na seleção de 77 estudos. Os anos que tiveram 
maior concentração de publicações sobre a temática foram 

incongruências, como a não inclusão de categorias profissio-
nais que atuam na saúde, (LACAZ et al., 2010), o que pode 
levar à insatisfação do servidor com efeitos na qualidade da 
atenção em saúde. Objetivos O objetivo principal do estudo 
aqui relatado foi analisar como se desenvolve a gestão do tra-
balho em saúde à luz do PCCS em dois municípios da Grande 
São Paulo, comparando as diretrizes instituídas pelo Ministé-
rio da Saúde com as dos PCCS dos dois municípios, no sentido 
de identificar elementos que levam à diminuição da precari-
zação das relações de trabalho dos profissionais do SUS. Se-
cundariamente, buscou-se verificar qual o papel da educação 
permanente como elemento indutor de evolução na carreira. 
Metodologia Trata-se de uma Investigação de caráter quali-
tativo. Foram realizadas entrevistas com os gestores de RH 
das Secretarias Municipais de Saúde (SMS) dos dois municí-
pios e também Grupos Focais com servidores vinculados à 
administração direta dos dois municípios, que trabalham nas 
Unidades Básicas de Saúde e em Hospitais Municipais, envol-
vendo médicos, enfermeiros, atendentes de enfermagem, 
recepcionistas e agentes comunitários de saúde, para buscar 
apreender sua percepção do papel do PCCS enquanto instru-
mento de desprecarização do trabalho. A escolha dos profis-
sionais seguiu os seguintes critérios: serem concursados, te-
rem carga horária mínima de 20 horas semanais e máxima de 
40 horas semanais, estarem ativos no exercício profissional, 
terem vivenciado os processos de avaliação de desempenho 
de acordo com o calendário da SMS. Os dados colhidos foram 
analisados seguindo a metodologia da análise de conteúdo, 
tendo por base a relação estrutural (BARDIN, 2009). Resulta-
dos e Discussão Para os gestores, o PCCS é um instrumento 
de valorização, mas engessado, pois não permite o reconhe-
cimento da função acumulada como progressão de carreira, 
e mesmo na avaliação de desempenho, o servidor é avaliado 
pelo cargo que foi aprovado, independente do seu tempo 
no serviço público com os mesmos critérios utilizados pelo 
servidor recém-admitido. A educação permanente em saúde 
é um dos critérios para a evolução na carreira e vinculada à 
avaliação de desempenho; sendo estimulada para que o pro-
fissional da saúde busque o autodesenvolvimento. Contudo, 
as progressões vincularam-se à avaliação de desempenho e 
ao tempo de serviço, a qual não leva em conta que o resultado 
depende das condições de trabalho e dos recursos disponí-
veis que os profissionais da saúde têm em mãos. No discurso 
do servidor, para evoluir na carreira, a educação permanente 
deve ser custeada com recursos próprios e não ser no horá-
rio de trabalho, sendo inviável. Quanto ao desempenho, há a 
percepção de que os critérios são desiguais na avaliação, pois 
nem todos são elegíveis à promoção horizontal já que a esco-
lha é aleatória pela SMS, tornando-se então, um instrumento 
questionável quanto ao discurso da valorização. Conclusões/
Considerações Finais Conclui-se que os PCCS dos dois municí-
pios, por adotarem a lógica gerencialista calcada no modelo 
privado de gestão contêm diretrizes que não valorizam o pro-
fissional da saúde, além de ser rígido quanto ao não reconhe-
cimento das funções de gestão, as quais são exercidas, mas 
que não contam como evolução na carreira. Outro ponto de 
desvalorização se refere ao critério da educação permanente, 
a qual não garante ao profissional da saúde, a possibilidade de 
ascensão profissional dentro da estrutura, mas é vista como 

uma obrigatoriedade da formação. A justificativa do estran-
gulamento orçamentário e o regime jurídico único são vistos 
como o grande entrave para a evolução dos profissionais por 
parte da gestão, e gera como consequência, a insatisfação 
daqueles que estão (des)cobertos pelo PCCS, levando à cren-
ça de que o PCCS não atende ao que foi proposto desde sua 
criação: a de desprecarizar o trabalho do profissional da saú-
de e de reconhecer sua importância. Referências BARDIN, L. 
Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal: Edições 70, LDA, 2009. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Traba-
lho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão e da 
Regulação do Trabalho em Saúde. Programa Nacional de Des-
precarização do Trabalho no SUS: Desprecariza SUS: pergun-
tas & respostas. Comitê Nacional Interinstitucional de Despre-
carização do Trabalho no SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 
2006. COSTA, A.C.O. et AL. Plano de carreira, cargos e salários: 
ferramenta favorável à valorização dos recursos humanos em 
saúde pública. Odontol. Clín. Cient., Recife, v. 9, n.2, p.119-123, 
abr./jun., 2010. LACAZ, F.A.C; et al. Qualidade de vida, gestão 
do trabalho e plano de carreira como tecnologias em saúde 
na atenção básica do Sistema Único de Saúde em São Paulo, 
Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 26, n. 2, 
p. 253-263, fev., 2010.

Eliziane Jacqueline dos Santos; Francisco Antonio de Castro 
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14893 A IMPLEMENTAÇÃO DA RESIDÊNCIA INTEGRADA 
EM SAÚDE MENTAL COLETIVA DO CEARÁ: NOVAS AÇÕES 
E NOVOS PROJETOS NA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Introdução Os programas de Residência Integrada Multipro-
fissional em Saúde (RIMS) surgem como processo formativo 
na prática de equipes de saúde. Surgimento devido à preocu-
pação do Sistema Único de Saúde com a Educação Permanen-
te em Saúde (EPS), tendo em vista a ordenação que foi dada 
a este em formar os profissionais de saúde. Entre as ênfases 
das RIMS, temos a área da saúde mental apresentada em um 
contexto social, econômico, político e cultural. Existe o com-
prometimento com a ruptura das visões das especialidades 
para a preocupação com os coletivos, rompe-se a noção de 
saúde mental enquanto especialidade da Psiquiatria ou cen-
trada nos moldes biológicos, focando a atenção psicossocial, 
colocando o processo saúde-doença-cuidado-proteção da 
cidadania em sua centralidade. No Ceará, desde 2013, surge 
a interiorização da EPS através da Residência Integrada em 
Saúde Mental Coletiva da Escola de Saúde Pública do Ceará 
(RISMC/ESP-CE). No período de 2013 a 2016, foram implemen-
tadas três turmas, totalizando 876 profissionais de saúde-re-
sidentes matriculados. Logo, quais as novas ações e os novos 
projetos na atenção psicossocial dos municípios cearenses 
através da implementação da RISMC/ESP-CE? Objetivos Iden-
tificar as novas ações e os novos projetos desenvolvidos no 
processo de implementação da RISMC/ESP-CE, a partir da 
percepção dos atores sociais envolvidos. Metodologia O 
trabalho é um recorte da dissertação “Os reflexos da imple-
mentação da Residência Integrada em Saúde Mental Coletiva 
do Ceará na Atenção Psicossocial” aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da UFC nº 45147915.2.0000.5054. Pesquisa 
de natureza qualitativa com análise documental e entrevista 
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campo de atuação enriquecedor, fértil e estimulante. A terri-
torialização, como princípio, traz inúmeros sentimentos e per-
cepções, que, muitas vezes, são despertados pelo cuidar e vão 
além da lógica ambulatorial. O processo do trabalho em saúde 
envolve diversas histórias de vida, individuais e familiares, e 
não raro os residentes são procurados pelos usuários do CSF 
não só para tratar os agravos contemplados por cada espe-
cialidade, mas como parceiros que proporcionam apoio para 
superar as dificuldades do dia a dia e investir na promoção da 
saúde. Muitos são os sentimentos relatados na trajetória da 
RMSF. A oportunidade de conviver com novos espaços e ato-
res sociais proporciona inúmeras descobertas no cotidiano do 
cuidado, humanizando um fazer em saúde que amplia e agi-
liza cada vez mais o contato dos profissionais com métodos 
e técnicas pautados pela evolução tecnológica. Referências 
Barreto ICHC, Oliveira E, Andrade L. Residência em Saúde da 
Família de Sobral: um ano formando profissionais em larga es-
cala. Sanare. 2000;2(3). Parente JRF, Dias MAS, Chagas MIO. A 
trajetória da Residência Multiprofissional em Saúde da Família 
de Sobral. In: Brasil. Residência Multiprofissional em Saúde: 
experiências, avanços e desafios. Brasília (DF): Ministério da 
Saúde; 2006. p. 81-96.

Osmar Arruda da Ponte Neto; Ádyla Barbosa Lucas; Neires 
Alves de Freitas; Francisca Damille Freitas; Rayane Alves 
Lacerda; Viviane Oliveira Mendes Cavalcante; Ana Suelen 
Pedroza Cavalcante;

15123 OFICINA DE VALIDAÇÃO DO CADERNO GESTÃO 
DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE: UMA ESTRATÉGIA 
PARA A AEDUCAÇÃO PERMANENTE.

Introdução O Programa Academia da Saúde é um serviço de 
saúde na Atenção Básica voltados para a promoção da saú-
de. O Ministério da Saúde definiu a elaboração de um cader-
no técnico e sua validação junto aos profissionais e gestores 
do SUS para identificar a coerência dos assuntos propostos 
com a realidade local para produzir sentido e significado ao 
material. Objetivos As oficinas propuseram discutir e validar 
o conteúdo do Caderno de Gestão do Programa Academia da 
Saúde junto a trabalhadores e gestores de saúde envolvidos 
direta ou indiretamente com o Programa. Metodologia Foram 
definidos representantes dos municípios e das Secretarias 
Estaduais de Saúde de Pernambuco, Paraná, Minas Gerais e 
Espírito Santo para as oficinas de 12 horas, com até 15 parti-
cipantes. Os participantes receberam por e-mail a versão do 
caderno e matrizes de validação: a geral e três corresponden-
tes aos módulos do conteúdo. Os itens das matrizes deveriam 
ser pontuados entre 1(ruim) e 5(ótimo), com justificativas. 
Os que pontuaram 5 começavam a discussão, seguidos pelos 
demais. As discussões foram relatadas pelo coordenador da 
oficina e incrementadas com as anotações das matrizes rece-
bidas. Ao final foi realizada avaliação. Resultados e Discussão 
As oficinas foram identificadas como uma oportunidade de 
refletir sobre a prática profissional, pois possibilitou aprofun-
dar questões pertinentes ao desenvolvimento local do Pro-
grama, conhecer mais sobre suas especificidades e identificar 
assuntos essenciais para a superação de lacunas nas práticas 
dos profissionais. O uso das matrizes facilitou a discussão, 
conferindo objetividade ao processo. Foi pontuado o acerto 

do MS em escutar os atores. A estratégia possibilitou à equi-
pe do MS conhecer as principais problemáticas na gestão e 
desenvolvimento das ações do Programa. Muitas sugestões 
estão balizando a construção de uma minuta de portaria para 
desburocratizar repasses financeiros. Conclusões/Considera-
ções Finais A equipe do MS está em processo de elaboração 
da versão final do Caderno de Gestão do Programa Academia 
da Saúde para publicação e distribuição no território nacional. 
A estratégia utilizada precisa ser aprimorada e repetida em 
processos semelhantes.

Danielle Keylla Alencar Cruz; Marta Azevedo dos Santos; Renata 
Moreira; MiCheline Gomes Campos da Luz;

15168 PRÁTICA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 
SAÚDE NA ESF: PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E 
EXECUÇÃO PARA A PRODUÇÃO DO CUIDADO EM SAÚDE

Introdução O desenvolvimento de atividades educativas para 
os trabalhadores de saúde da Estratégia Saúde da Família 
(ESF) é importante para a realização de um trabalho integral. 
Porém, é preciso que tais trabalhadores tenham suas práticas 
educativas orientadas pela Educação Permanente em Saúde 
(EPS) para a maior resolubilidade das ações demandadas pela 
população. Os processos educativos para os trabalhadores de 
saúde, segundo a Política Nacional de Educação Permanen-
te em Saúde (PNEPS) (BRASIL, 2004), devem ser orientados 
pela EPS cuja proposta é que suas ações sejam desenvolvidas 
a partir da realidade experenciada pelos trabalhadores na 
sua prática cotidiana. Além disso, a EPS propõe que os pro-
cessos educativos utilizem a problematização do processo de 
trabalho e sejam norteados pelas necessidades de saúde da 
população, na gestão setorial e no controle social em saúde. É 
necessário o desenvolvimento da educação permanente dos 
trabalhadores de saúde para a transformação das práticas de 
trabalho da ESF, e, consequentemente, para a obtenção de 
uma maior resolubilidade das ações de saúde da ESF. Objeti-
vos Analisar a prática da EPS desenvolvida na equipe de Saúde 
da Família (EqSF) do Município de Camaçari-BA, em busca da 
resolubilidade da produção do cuidado em saúde aos usuários 
da ESF. Metodologia Trata-se de um estudo qualitativo, de 
abordagem crítico-analítica, numa perspectiva aproximada do 
método Dialético. Teve como cenários de estudos duas Unida-
des de Saúde da Família (USF), o Departamento de Atenção 
Básica(DAB)e a Coordenação de Educação Permanente em 
Saúde (CEPS) do Município de Camaçari, Bahia. Os participan-
tes do estudo foram constituídos de dois grupos: trabalha-
dores de saúde da ESF (Grupo I), gestores do DAB e da CEPS 
(Grupo II), totalizando 26 participantes. Utilizamos como téc-
nicas de coleta de dados a entrevista semiestruturada, a ob-
servação sistemática e a análise de documentos. O método de 
análise de dados utilizado foi análise de conteúdo. A pesquisa 
foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Estadual de Feira de Santana, atendendo aos 
critérios da Resolução 466/2012 (BRASIL, 2012). Resultados 
e Discussão O desenvolvimento das ações educativas para 
os trabalhadores de saúde são de responsabilidade da DAB, 
CEPS e EqSF. Os gestores referiram algumas dificuldades para 
o desenvolvimento da EPS como: a dificuldade de agenda-
mento entre os setores; o tamanho da equipe da CEPS; e a 

2010 (11,69%), 2011 (16,88%) e 2013 (11,69%). A região Sudeste 
foi a que apresentou maior concentração (57,14%), seguida da 
região Sul (18,18%) e região Nordeste com 15,58%. Esses resul-
tados podem ser justificados por maior concentração de insti-
tuições de ensino e pesquisa na região Sudeste. A distribuição 
quantitativa por tipo de estudo demonstra que 71,43% são em-
píricos, 12,99% são ensaios teóricos, 12,99% são relatos de ex-
periência e 2,6% revisão da literatura. No que se refere aos es-
tratos Qualis CAPES, a maioria das publicações selecionadas é 
B1 (38,96%), seguido de B2 (27,27%), B3 (7,79%), B4 (10,39%), b5 
(3,9%) e A2 (2,6%). Ressaltam-se aspectos qualitativos dessa 
produção científica, visto que a maioria dos estudos vem sen-
do publicada em revistas com índices de qualidade elevados. 
No que se refere às categorias temáticas, houve predominân-
cia da prática docente com (38,96%) dos estudos, seguindo 
de Formação docente (35,06%), Perfil docente (11,69%), Saú-
de docente (10,39%), Trajetória docente (2,6%) e Identidade 
docente (1,30%). Conclusões/Considerações Finais O estudo 
possibilitou o acompanhamento da tendência da produção 
científica sobre docência em saúde no Brasil. Foi possível 
identificar quais as categorias temáticas com maior número 
de estudos, as que despontaram com número significativo de 
trabalhos e aquelas que continuam a apresentar lacunas de 
conhecimento, o que pode evidenciar o desinteresse e a fal-
ta de investimentos na temática. Enquanto categorias como, 
Prática docente e formação docente, praticamente dividem a 
totalidade dos trabalhos produzidos, os grupos, Perfil docen-
te, Saúde docente, Trajetória docente e Identidade docente 
apresentam número reduzido de publicações. A maioria das 
publicações tem origem na Enfermagem, talvez por ser a cate-
goria profissional com maior número de cursos e trabalhado-
res no Brasil. A temática da docência em saúde apresenta inú-
meras lacunas do conhecimento e reafirma a necessidade de 
investimento em pesquisas que tragam soluções para os desa-
fios da educação na saúde. Referências ABRASCO. Oficina so-
bre formação docente em Saúde Coletiva. Rio de Janeiro: GT 
Trabalho e Educação na Saúde [Relatório], 2012. MARSIGLIA, 
R. M. G. Docência em saúde: temas e experiências. Interface, 
v.11, n.21, 2007, p.173-176. MOTTA, I. J.; RIBEIRO, V. M. B. Quem 
educa queer: a perspectiva de uma analítica queer aos proces-
sos de educação em saúde. Ciênc. Saúde Coletiva, v.18, n.6, 
2013, p. 1695-1704. OLIVEIRA, G. S.; KOIFMAN, L. Uma reflexão 
sobre os múltiplos sentidos da docência em saúde. Interface, 
v.17, n.44, 2013, p.211-218. PAIM, J. S. Desafios para a saúde co-
letiva no século XXI. Salvador: EDUFBA, 2006. 153p. TEIXEIRA, 
C. F.; SOUZA, L. E.; PAIM, J. S. Sistema Único de Saúde (SUS): 
a dificil construção de um sistema universal na sociedade bra-
sileira. In: PAIM, J. S.; ALMEIDA-FILHO, N. (Org.). Saúde Cole-
tiva: teoria e prática. Rio de Janeiro: Medbook, 2013, p.121-137.

Vinício Oliveira da Silva; Isabela Cardoso de Matos Pinto;

15030 SENTIMENTOS QUE TRANSPÕEM A RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA

Introdução O estabelecimento de financiamento regular para 
os programas de Residência Multiprofissional em Saúde da 
Família (RMSF) no Brasil e o investimento em sua potencia-
lidade pedagógica e política têm por objetivo proporcionar 

tanto a formação de profissionais da saúde como contribuir 
com a mudança do desenho técnico e assistencial do SUS. 
Segundo Barreto (1999), a RMSF de Sobral-CE nasceu com 
o desafio de responder à necessidade de qualificar os pro-
fissionais locais para se adequar a um novo paradigma, com 
ênfase na promoção da saúde. De acordo com Parente et al 
(2006) a RMSF de Sobral se apoia nos seguintes pressupos-
tos teórico-metodológicos: promoção da saúde, educação 
popular e educação permanente. Combinando competências 
e práticas educativas, o trabalho se torna estudo e o estudo 
se torna trabalho e a formação passa a fazer parte da vida do 
residente em vez de mostrar-se algo circunstancial, como, por 
exemplo, um curso de pós-graduação. O residente lida com 
uma significativa carga de sentimentos e afetos ao longo de 
sua trajetória formativa, que envolve tanto a interação com 
os outros residentes como o contato com um território, mar-
cando a inserção social de cada fato. Objetivos Relatar a ex-
periência do processo de trabalho de profissionais inseridos 
em uma Política de Educação Permanente em Saúde, a partir 
dos sentimentos que transpõem sua prática na Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família em Sobral-CE. Metodo-
logia Trata-se de um relato de experiência da Equipe 6 da XI 
Turma da RMSF. A RMSF soma 40 horas semanais de ativida-
des práticas no território – com ações técnicas, assistenciais 
e de extensão e 20 horas de conteúdo teórico e conceitual. 
O estudo ocorreu em três fases: 1) levantamento bibliográfi-
co para discutir em profundidade a experiência da formação, 
com aulas teóricas durante os ciclos da residência, espaços 
voltados a estudos e discussões, e em todas as práticas ado-
tadas no território; 2) sistematização de ideias, impressões, 
sentidos e sentimentos que demarcam a vida dos residentes 
nos caminhos percorridos durante sua formação; 3) relacio-
nou informações empíricas a dados científicos, delineando 
o estudo propriamente dito. Para tanto, foram adotados re-
cursos como diário de campo, relatório, gravação, fotografia, 
portfólio, conversa informal com membros da comunidade, 
visita aos equipamentos sociais e intervenção pontual para 
observação direta. Resultados e Discussão A RMSF desperta 
um universo de possibilidades que vai além dos pressupos-
tos político-pedagógicas apresentados inicialmente aos resi-
dentes. O trabalho em saúde apresenta uma interface com 
o cotidiano por depender de relações entre os sujeitos e sua 
matéria-prima é o encontro, que demanda o envolvimento, o 
vínculo e o acolhimento de singularidades. Indo além dos co-
nhecimentos técnico-científicos que fundamentam a atuação 
dos profissionais da saúde, de acordo com as políticas públi-
cas que regem o ideário do SUS, a RMSF assume uma postura 
que prioriza o compromisso social e busca identificar aquilo 
que tem significado de fato para a comunidade. A formação e 
a práxis da RMSF possibilitam a construção de conhecimentos 
com base em: trabalho em equipe, planejamento, ações dialé-
ticas, troca de saberes, renovação de atitudes, autoanálise e 
escuta. Isso demanda o aprimoramento constante das atitu-
des, dos processos e das habilidades de cada categoria pro-
fissional inserida nesse processo, sem desconsiderar que os 
sentimentos de todos os sujeitos envolvidos assumem papel 
de destaque no cotidiano do trabalho em saúde. Conclusões/
Considerações Finais A experiência da RMSF tem constituído 
um processo intenso, dinâmico e desbravador dentro de um 
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com concepções postas em discussão nos contextos da ESF . 
É necessário produzir um contraponto às expressões reducio-
nistas -no que diz respeito a complexidade das atividades- que 
os SI oferecem. As reuniões de equipe e as ações que visam à 
formação profissional ganham importância, particularmente 
em relação aos trabalhadores cujos postos de trabalho ainda 
não adotaram a formação em nível técnico como requisito, 
a exemplo dos ACS. Referências FIGARO, R. 2008. Atividade 
de comunicação e de trabalho. Trabalho, Educação e Saúde, 
vol.6, n.1, p.107-146. FONSECA, A F. O trabalho do agente co-
munitário de saúde: implicações da avaliação e da supervisão 
na Educação em Saúde. Tese (Doutorado) – Escola Nacional 
de Saúde Pública Sergio Arouca, Rio de Janeiro, 2013.

Angelica Ferreira Fonseca;

15370 PRÁTICA DE UMA RESIDÊNCIA EM PSIQUIATRIA 
NO SUS: NOVOS DESAFIOS DA REFORMA PSIQUIÁTRICA 
NO BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA EM BETIM MG

Introdução Após quase 30 anos da reforma psiquiátrica insta-
lada no Brasil, percebemos a necessidade de uma formação 
médica-psiquiátrica continuada, voltada para um olhar clínico, 
singular ao portador de sofrimento mental bem como uma 
prática de respeito, inclusão e especialmente de responsabi-
lidade médica. Observamos ser necessário que esta forma-
ção se efetivasse nos dispositivos construídos a partir dos 
princípios da luta antimanicomial, em concordância com as 
diretrizes da reforma psiquiátrica brasileira, nos espaços de 
assistência oferecidos pela rede SUS-Betim, a saber: Centro 
de Atenção Psicossocial, Centro de Convivência, Unidade Bá-
sica de Saúde e demais serviços da rede que tenham interface 
com o campo da saúde mental. Este é um marco diferencial 
da proposta desta residência: o trabalho em equipe, sendo o 
residente acompanhado também por profissionais não médi-
cos, possibilitando o diálogo entre os diversos saberes. Ob-
jetivos 1) Propiciar ao residente de psiquiatria oportunidades 
de trabalho em equipe multidisciplinar, ocupando “o lugar de 
mais um” no tratamento, de forma horizontal. 2) Oferecer ao 
residente a possibilidade de acompanhar casos ”em dupla”: 
técnico de referência e também ocupar o lugar privilegiado 
da ”referência”, denominado o lugar da escuta. 3) Propiciar 
à rede de atenção em saúde do município consolidar-se como 
dispositivo de formação. Metodologia O residente cumpre as 
seguintes atividades: - 60 h semanais em plantões de acolhi-
mento e de permanência dia; - acompanhamento ambulato-
rial; - participação em reuniões de equipe e regionais, para 
discussões de casos com outros setores da rede, bem como 
encaminhamentos responsáveis; - participação em estágios: 
CERSAMi, CAPS AD, Centro de Convivência, psiquiatria foren-
se e do trabalho e em UBS; - aulas teóricas de psicofarmacolo-
gia, psicopatologia, nosologia, psiquiatria social, psicoterapias 
e, a partir deste ano, sessões clínicas regulares. Estas são rea-
lizadas em forma de estudo dirigido. A presença do preceptor 
é obrigatória em todas as atividades, para discussão e elabo-
ração do projeto terapêutico; este tem que estar inserido na 
rede do município. É solicitado ao residente apresentar um 
caso que conduziu, em reunião de equipe, ao final de cada 
ano da residência, como forma de avaliação do seu aprendi-
zado. Trata-se de uma experiência ainda em andamento. Re-

sultados e Discussão O movimento de reforma psiquiátrica, 
não investiu por muitos anos na formação dos profissionais. 
Chegamos, quase 30 anos após, com um grupo já desgasta-
do, poucos trabalhadores “capacitados” e que tenham, para 
além do conhecimento teórico o desejo de trabalharem nes-
ses dispositivos. O relatório de gestão 2007-2010, janeiro de 
2011, do MS, chamou a atenção para “um desafio espinhoso”, 
que seria a falta de produção e transmissão de conhecimen-
to em saúde mental na saúde pública. Mediante o caminhar 
das ações impostas pela reforma, as necessidades da saúde 
mental cresceram e diversificaram-se. Várias decisões foram 
tomadas e entre elas, a formação de uma residência multidis-
ciplinar, contendo no seu programa também a residência de 
psiquiatria em funcionamento há cerca de 4 anos. Em Betim, 
os residentes ocupam os CAPS, UBS, Centros de Convivência, 
as unidades forense e de trabalho e o Hospital Regional. São 
3 anos de formação, com a possibilidade de um quarto em ou-
tra subespecialidade. Conclusões/Considerações Finais Obser-
vamos bons resultados até o momento. Estamos formando 
profissionais que estão ocupando os serviços com ética, res-
peito ao sujeito portador de sofrimento mental e sem prejuízo 
da formação psiquiátrica clássica. Destaco avanços contínuos, 
haja vista o aumento da procura por esta residência. Ressal-
to, não obstante, as grandes dificuldades que enfrentamos 
em nosso cotidiano, como estruturas precárias, de prédios 
descuidados, falta de mobiliários adequados, transporte que 
garanta a permanência dia dos usuários, a falta de suporte es-
pecífico da formação teórica, como supervisões regulares nas 
reuniões clínicas. Estes entraves resultam de conflitos políti-
cos e ideológicos de gestores, por ainda considerar a saúde 
mental uma disciplina menos importante dentro da medicina. 
Manteremos nossos objetivos, com perspectivas de que ain-
da poderemos proporcionar ao nosso usuário o tratamento 
digno de que lhe é devido. Referências BRASIL. MINISTÉRIO 
DA EDUCAÇÃO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria Interminis-
terial 1.077, de 12 de novembro de 2009. Disponível em: http://
portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=-
download&alias=15462-por-1077-12nov-2009&Itemid=30192. 
Acesso em 12 fev. 2017. BRASIL. Ministério da Saúde. Secreta-
ria da Atenção à Saúde. Saúde Mental no SUS: As Novas Fron-
teiras da Reforma Psiquiátrica. Relatório de Gestão 2007-2010, 
Brasília, 2011. GOLDBERG, Jairo. Clínica da Psicose: Um Proje-
to na Rede Pública. Rio de Janeiro: Te Corá Editora: Instituto 
Franco Basaglia, 1994. LAURENT, Éric. Novas Formas de distri-
buição dos atendimentos e sua avaliação do ponto de vista da 
Psicanálise. Curinga/Escola Brasileira de Psicanálise. Belo Hori-
zonte. N. 13, p. 74-89, set. 1999. ROSA, Abílio Costa. Atenção 
psicossocial além da reforma psiquiátrica: Contribuição a uma 
clínica crítica dos processos de subjetivação na saúde coletiva. 
São Paulo: Unesp, 2013.

Maristela Maia Barcelos; Gustavo Lembi Magalhães;

15446 ATIVIDADE DOCENTE DE ENFERMEIRAS DE 
ESCOLA TÉCNICA DO SUS: DESAFIO DA GESTÃO DO 
TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE

Introdução A atividade docente de enfermeiras de uma Es-
cola Técnica do SUS (ET-SUS) é uma das variadas atribuições 
que essa categoria pode exercer no âmbito das demandas 

falta de profissionais com formação específica nas áreas de 
Saúde Coletiva e Pedagogia na CEPS; a EPS não é vista como 
prioridade e não é computada como produtividade; e a su-
pervalorização das doenças em detrimento das ações de pro-
moção e prevenção. Outrossim, alguns esforços estão sendo 
realizados para a implementação da EPS como a criação do 
curso de facilitadores da EPS; a realização do levantamento 
pela CEPS das necessidades de aprendizagem dos trabalhado-
res de saúde; e a utilização de metodologias que possibilitam 
a problematização da realidade. Observamos que nas USF es-
tudadas as atividades educativas não utilizam a metodologia 
da problematização da realidade. Percebemos que na USFII 
os processos educativos estão mais estruturados do que na 
USFI, pois a equipe realiza o planejamento em conjunto e 
qualquer profissional pode ministrar as atividades, o que não 
acontece na USFI. Conclusões/Considerações Finais Apesar 
dos avanços vimos que a EPS ainda precisa avançar na sua es-
truturação, porque as atividades educativas têm acontecido 
de forma pontual, sem uma avaliação posterior. Percebemos 
que embora alguns entrevistados compreendam a importân-
cia da problematização da realidade para a realização das ati-
vidades educativas ela ainda não foi incorporada, efetivamen-
te, no seu processo de trabalho em saúde da Atenção Básica, 
e muitos trabalhadores de saúde não se assumiram enquan-
to protagonistas das atividades de EPS, sendo responsáveis 
também pelo seu processo de construção do conhecimento. 
Frente às atividades educativas desenvolvidas nas USF perce-
bemos que a EPS poderá influenciar a produção do cuidado, 
por isso consideramos que é necessária uma ampla discussão 
sobre a EPS enquanto uma política de Estado, oportunizan-
do os trabalhadores de saúde e gestores uma compreensão, 
no sentido de dar resolubilidade às necessidades de saúde 
da população mediante uma efetiva produção do cuidado 
em saúde. Referências BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 
nº 198, de 13 de fevereiro de 2004. Institui a política nacional 
de educação permanente em saúde como estratégia do Sis-
tema Único de Saúde para a formação e o desenvolvimento 
de trabalhadores para o setor e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 16 fev. 2004. 
BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466 de 12 
de dezembro de 2012. Brasília: DF, 2012.

Bianca de Oliveira Araujo; Maria Angela Alves do Nascimento; 
Mariana de Oliveira Araujo;

15363 O SISTEMA DE INFORMAÇÃO COMO 
DIRECIONADOR DO TRABALHO

Introdução O sistemas de informação (SI) são ferramentas de 
gestão onipresentes na Atenção Primária e parte do cotidiano 
de trabalho nas unidades básicas do Rio de Janeiro. São instru-
mentos informatizados que incorporam registros de diversos 
tipos de atendimentos, possibilitando resgatar informações e 
elaborar relatórios. Esses registros têm grande importância 
não apenas pela sua potencialidade de integrar informações 
para o cuidado centrado no usuário, mas também por serem 
os instrumentos prioritários de gestão, fundamental nas re-
lações internas às unidades assim como na gestão exercida 
sobre elas por outros níveis de poder. Em sistemas de saúde 
com marcante presença de processos de terceirização, em 

que a contratualização de metas é mecanismo organizador da 
gestão, as interpretações dessas informações tornam-se ele-
mentos constitutivos das relações de trabalho, tanto entre os 
níveis de poder quanto no plano micro, do exercício profissio-
nal cotidiano. Tal relevância torna necessário arguir sobre re-
percussões imprevistas da intensa utilização desses sistemas. 
No presente estudo discutimos como os SI produzem interfe-
rências de ordens diversas no trabalho de agentes comunitá-
rios de saúde Objetivos Entender o modo pelo qual os sistema 
de informação adotado na atenção primária em saúde no Rio 
de Janeiro interfere sobre o processo de trabalho de Agen-
tes Comunitário de Saúde, considerando tanto a produção de 
significados sobre o trabalho quanto a construção da valoriza-
ção de determinadas ações em detrimento de outras. Discutir 
ainda como isso repercute no direcionamento de ações, ana-
lisando potenciais prejuízos. Metodologia Trata-se de estudo 
de caráter qualitativo, apoiado diretamente nos referenciais 
da etnografia. A vinculação que se estabelece entre a análise 
etnográfica, a ‘imersão’ no cotidiano dos sujeitos de pesquisa 
e o sentido do trabalho de campo torna a observação um re-
quisito da pesquisa. Partindo dessa perspectiva e em face do 
interesse em analisar componentes que perpassam o proces-
so de trabalho dos ACS observamos, por dois meses, o coti-
diano de trabalho de 8 ACS de uma Clínica de Saúde da Família 
(CF) da rede municipal de saúde do Rio de Janeiro. Efetuamos 
entrevistas com 9 ACS e 4 enfermeiros que assumem a super-
visão destes trabalhadores. Analisamos documentos da ges-
tão municipal e as fichas do sistema de informação. É neces-
sário registrar que a importância dos SI como direcionadores 
do trabalho e na produção de significados sobre o trabalho 
foram temas de análise que emergiram do estudo de campo e 
que não estavam previstos no desenho inicial da pesquisa Re-
sultados e Discussão Um sistema de informação- SI não con-
siste apenas em um modo de captar dados e gerar informa-
ções e interferem nos processos de trabalho, pelo menos de 3 
modos muito visíveis. O primeiro, relacionado ao conteúdo e a 
finalidade do trabalho, se expressa pela delimitação de aspec-
tos para os quais deve convergir a atenção do profissional. O 
sistema de informação instrui o profissional sobre os elemen-
tos em torno dos quais ele deverá organizar o seu trabalho, 
a fim de produzir um determinado dado. Faz uso de uma lin-
guagem específica, que atua como uma forma de tradução do 
trabalho do ACS. As fichas também traduzem para o ACS uma 
leitura sobre o seu trabalho, tornando-se uma explicitação de 
expectativas, segundo modo pelo qual o SI interfere no pro-
cesso de trabalho. O terceiro modo relaciona-se a definição 
de uma finalidade do trabalho, que passa a ser a digitação das 
informações no programa. O trabalho realizado torna-se um 
equivalente do trabalho registrado no SI. Conclusões/Con-
siderações Finais Indiretamente, o SI acaba tendo um papel 
pedagógico e seus instrumentos um caráter didático. Pela 
frequência com que são manipulados fixam, por repetição, in-
formações e um certo modo de observar e pensar sobre cada 
situação específica a qual referem-se os instrumentos/fichas 
(paciente de TB, hipertensão, criança e etc...) e por decorrên-
cia um modo do ACS posicionar-se frente ao seu próprio tra-
balho e aos usuários. O valor que o SI pode ter na construção 
de concepções sobre o trabalho depende do grau em que as 
questões e compreensões que perpassam o SI se articulam 



AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde168 169Seção I - CoMUNICAçÕeS CooRDeNADAS

oportunizou compreender a necessidade de registrar infor-
mações cotidianas e utilizar os indicadores de saúde: “Eu vejo 
também, muito a questão do registro, que antes a gente só re-
gistrava no prontuário e hoje a gente tem registro de várias... 
de vários indicadores, né!”. Ampliou-se a visão desses profis-
sionais, para além da prática assistencial: “Eu acho que a gen-
te era muito limitada em preventivo, gestante, criança e hiper-
tensos e diabéticos, né! Eu acho que o PMAQ ampliou, assim, 
a visão da gente”. Esses dados vêm ao encontro da literatura, 
pois “um dos objetivos do PMAQ é induzir mudanças tanto 
no modelo de atenção quanto na gestão, como também mo-
biliza diversos atores envolvidos com a Atenção Primária5”. 
Conclusões/Considerações Finais No cenário em estudo, os 
profissionais relataram que a experiência da implantação des-
se programa resultou na reorganização dos serviços de saúde 
conforme os preceitos preconizados pela Política Nacional de 
Atenção Básica. Os profissionais passaram a redefinir proces-
sos de trabalho de forma a adotar atitudes e comportamen-
tos que visam o fortalecimento do trabalho em equipe, bem 
como o reconhecimento que é importante registrar ações e 
trabalhar com indicadores, favorecendo que a organização 
do trabalho em saúde seja realizada de forma mais efetiva. 
Dessa forma, evidencia-se que o surgimento do PMAQ veio 
com o propósito de melhorar e qualificar a atenção básica, 
proporcionando uma boa assistência à saúde aos usuários. 
Referências 1. BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Mi-
nistro. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a 
Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão 
de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, 
para a Estratégia Saúde da Família e o Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde. Brasília/DF : Ministério da Saúde, . 
2011. 2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 
à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Programa Nacio-
nal de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. 
PMAQ: Manual Instrutivo. Brasília: Ministério da Saúde, 2012b. 
3. BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 
1979. 4. DE ALENCAR MOTA, Roberta Rodrigues; DAVID, Hele-
na Maria Scherlowski Leal. Programa Nacional de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica: questões a proble-
matizar.Revista Enfermagem UERJ, v. 23, n. 1, p. 122-127, 2015.
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15520 SAUDE COLETIVA: TRAJETORIA PROFISSIONAL 
EM GESTÃO DAS COORTES DE EGRESSOS EM UMA 
UNIVERSIDADE PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
1991-2016

Introdução O programa de Saúde Coletiva, da Faculdade de 
Ciências Médicas, da Universidade Estatal de Campinas criado 
em 1991 mas credenciado pela Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (Capes) até 1992, titulou 
6,78% dos doutores brasileiros em Saúde Coletiva, durante o 
período compreendido entre 1996 a 2008, segundo o Centro 
de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE 2010). Esta percenta-
gem é muito próxima ao reportado para o ano de 2014 que foi 
de 6,12% (CGEE 2016). Objetivos Assim o objetivo deste traba-

lho foi avaliar as características sócio-demográficas dos egres-
sos e as mudanças ao longo do tempo dos profissionais que 
realizaram o mestrado ou doutorado no Programa e adicional-
mente conhecer a trajetória dos ex-alunos, para identificar as 
inclusões dos egressos no Sistema Único de Saúde Brasileiro. 
Metodologia Realizamos estudo transversal no período entre 
junho e dezembro de 2016 dos egressos do Programa. A amos-
tra esteve constituída por todos os profissionais que ingressa-
ram ao programa desde o ano de 1991 e formaram-se antes 
de março de 2016. O estudo foi realizado em duas etapas, na 
primeira avaliamos as características sócio-demográficas dos 
profissionais, com base tanto em informações fornecidas pela 
secretaria do programa como pela Diretoria Acadêmica da 
Unicamp (DAC). Na segunda etapa coletamos as informações 
referentes à trajetória e produção dos egressos, dados pro-
curadas no Currículo Vitae da Plataforma Lattes do CNPq dos 
profissionais. Resultados e Discussão O perfil dos egressos do 
Programa é amplo e marcado pela multidisciplinaridade, dada 
a tríade disciplinar que o formou. A idade média de ingresso 
dos 713 profissionais (370 no mestrado e 343 no doutorado) 
diminuiu de 34,9 nos primeiros triênios para 31 anos de ida-
de no último quadriênio, seguindo tendência da maioria dos 
programas de pós-graduação (1). Também a alta feminização 
do Programa pode ser observada (68,7%), coincidindo com os 
altos percentuais de mulheres profissionais da área da saúde 
(2). O tempo médio de finalização dos mestrandos e douto-
randos sofreu importante redução, respectivamente 3,45 
anos nos primeiros anos (1992-1994) para 2 anos no último 
quinquênio (2011-2016) e 4,38 anos nos primeiros anos para 
3,8 anos no último quinquênio1. Ao longo do tempo como 
esperado as trajetórias dos profissionais foram mudando: no 
caso dos doutorandos, a inserção deles no ensino, pesquisa e 
gestão já existia, mas aumento depois de formados, passando 
de 63,9% para 78,3% no ensino, de 23,9% para 65,2% na pesquisa 
e de 19,5% para 33,1% na gestão (1,3). Em relação aos Gestores 
encontramos que 65,4% atuam a nível municipal, 8,2% a nível 
estadual, 23,6% a nível federal e 2,7% a nível internacional. Con-
clusões/Considerações Finais No período entre 1992-2016 o 
Programa foi capaz de se adequar-se aos novos contextos da 
pós-graduação no país com mudanças acentuadas em relação 
ao tempo de titulação de seus mestrandos e doutorandos e 
aumento no número de publicações em forma de artigos de 
revista, livros e capítulos de livro das teses e dissertações. 
Essas mudanças mantiveram a capacidade de inserção dos 
egressos em instituições de ensino superior públicas e priva-
das, assim como na gestão de instituições do campo da saúde, 
principalmente ligadas ao Sistema Único de Saúde. Referên-
cias 1. CGEE. Mestres e doutores 2015 - Estudos da demogra-
fia da base técnicocientífica brasileira. Brasília, DF: Centro de 
Gestão e Estudos Estratégicos, 2016. ISBN 978-85-5569-114-0. 
2. OLIVEIRA, E. D. S. D.; PINTO, L. F. Quem são os médicos es-
pecialistas no Brasil ? NERHUS/DAPS/ENSP/FIOCRUZ. Rio de 
Janeiro: 1-25 p. 2000. 3. VELLOSO, J. Mestres e doutores no 
país: destinos profissionais e políticas de pós-graduação. Ca-
dernos de pesquisa, v. 34, n. 123, p. 583-611, 2004.
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da Secretaria de Saúde dos Estados da Federação, conforme 
prevista na lei do exercício profissional. Entretanto, a ativi-
dade docente não é especificada quer seja na seleção por 
meio de concurso público ou por contrato de trabalho, bem 
como inexiste a regulação da atividade docente, o que pode 
interferir negativamente na falta de continuidade das ações 
educativas das ET-SUS bem como refletir na inconsistência 
profissionalização dessa atividade profissional (BORGES et 
al., 2012). A partir de pesquisa realizada cujo objeto foi um 
curso de habilitação de técnicos em enfermagem de uma ET-
SUS, surgiu como inquietação: quais as problemáticas que 
envolvem a atividade docente de enfermeiras e quais os de-
safios para a gestão do trabalho e educação na saúde? Obje-
tivos Identificar as problemáticas que envolvem a atividade 
docente de enfermeiras e discorrer sobre os desafios para a 
gestão do trabalho e educação na saúde Metodologia Este 
trabalho é parte integrante da tese intitulada: “Movimen-
to ensino-aprendizagem no curso técnico de enfermagem: 
educando(a)s em contexto de vulnerabilidade social”. Trata 
de uma pesquisa de natureza qualitativa do tipo estudo de 
caso. A fonte de coleta de informações foram entrevistas 
com gestora, coordenação pedagógica e cinco professoras 
do curso de habilitação para técnicos em enfermagem de 
uma Escola Técnica do SUS. As entrevistas foram gravadas 
e transcritas na íntegra, submetidas à análise temática de 
conteúdo de Laurence Bardin. A coleta de informações ocor-
reu no período entre setembro e dezembro de 2015, após 
autorização do Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados e 
Discussão Segundo as enfermeiras docentes, a problemática 
que envolve a atividade profissional está relacionada primei-
ramente a inexistência de plano de cargos e salários, falta de 
regulamentação da atividade docente em serviço, fragilidade 
na formação inicial e continuada para o docente com cursos 
pontuais e superficiais, de acompanhamento pedagógico e 
dos princípios norteadores didático-pedagógicos do curso. A 
dificuldade na gestão do trabalho desses profissionais pode 
ser atribuída a característica administrativa das ET-SUS que 
atende as ações educacionais descentralizadas nos estados e 
municípios, na qual o quadro de trabalhadores é originalmen-
te da Secretaria de Saúde, sem que o quadro docente seja 
permanente, utilizando a força laboral dos serviços que rece-
bem os cursos, sem plano de carreira próprio como docente 
(BORGES et al., 2012). Semelhante ao estudo citado, os ges-
tores e coordenação pedagógica sinalizam para as necessida-
des de regulamentação específica para o exercício da ativi-
dade docente e constituição de plano de carreira específico. 
Conclusões/Considerações Finais A formação docente não é 
um problema recente nas ET-SUS no contexto de formação 
de trabalhadores no e para o SUS. Os desafios da gestão do 
trabalho e da educação na saúde vão na direção de repensar 
a carreira docente, o perfil do(a) educador(a) que se tem e 
que se pretende numa ET-SUS, que se propõe à formação de 
pessoas do serviço e da comunidade, de modo a fortalecer 
a formação técnica em saúde. Referências BARDIN, Lauren-
ce. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. BOR-
GES, Fabiano Tonaco, GARBIN, Cléa Adas; SIQUEIRA, Carlos 
Eduardo, et al., Escolas Técnicas do SUS (ETSUS) no Brasil: 
regulação da integração ensino serviço e sustentabilidade 

administrativa. Ciência & Saúde Coletiva, v.17, n.4, p. 977-987, 
2012. STAKE, Robert. The Case study method in social inquiry. 
Educational Researcher, v.7, n.2, p.5-8, 1978.
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15494 MUDANÇAS PRODUZIDAS APÓS A IMPLANTAÇÃO 
DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E 
DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA

Introdução A força do trabalho na atenção básica organiza-se 
como mecanismo essencial para a melhoria da qualidade na 
assistência prestada ao usuário. Neste sentido, é necessário 
que sejam promovidos dispositivos organizacionais e de res-
ponsabilidade comum nas três esferas de gestão, formas de 
viabilizar a valorização profissional, mediante a garantia de 
direitos trabalhistas, qualificação de vínculos de trabalho e a 
implantação de carreira1. O Programa Nacional de Melhoria 
do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) foi 
criado em 2011, para incentivar a ampliação do acesso e a me-
lhoria da qualidade da atenção básica. Este programa se inse-
re como uma das propostas estratégica do Ministério da Saú-
de, indutora de estímulo ao desenvolvimento das equipes de 
saúde de atenção básica, na perspectiva de se promover um 
processo de mudança de cultura de gestão e qualificação nas 
suas práticas profissionais2. O PMAQ/AB está organizado em 
quatro fases distintas que se difundem e se completam, a sa-
ber: “Adesão e Contratualização, Desenvolvimento, Avaliação 
Externa e Recontratualização”3. Objetivos Esta pesquisa teve 
como cunho principal analisar quais mudanças foram identifi-
cadas pelos profissionais inseridos na de atenção básica após 
a implantação do Programa de Melhoria do Acesso e da Qua-
lidade da Atenção Básica (PMAQ) em seu município. Metodo-
logia Estudo descritivo, de caráter qualitativo. Este estudo faz 
parte de uma pesquisa maior, vinculada ao Programa de Pós-
Graduação em Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da 
Saúde do Trairí/UFRN em Santa Cruz/RN, intitulada “Melhoria 
do Acesso e da qualidade da Gestão do Trabalho dos profissio-
nais da Atenção Básica”. O estudo foi realizado no município 
de Caicó, no estado do Rio Grande do Norte, município polo 
de uma das oito regiões de saúde desse estado. Para a coleta 
de dados, utilizou a técnica de grupo focal, realizado em ou-
tubro de 2016. Participaram sete profissionais da AB que te-
nham participado do último ciclo do PMAQ, ciclo 2, num único 
encontro de grupo focal. Os dados foram analisados por meio 
de análise de conteúdo de Bardin4. A pesquisa foi aprovada 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FACISA tendo como nú-
mero de Parecer 1.707.601. Todos os participantes assinaram o 
termo de consentimento livre e esclarecido e foram respeita-
dos os preceitos do Conselho Nacional de Saúde. Resultados 
e Discussão A implantação do PMAQ contribuiu para mudança 
nos processos de trabalho, conforme se observa no discurso 
“A questão de agendamento, eu acho que ficou mais organi-
zada, a gente passou a ter uma agenda. Questão de grupo, 
que a gente começou até criar alguns grupos”. Após essa ex-
periência, os profissionais relataram reconhecer a importân-
cia de se trabalhar em equipe, “antes era cada pessoa na sua 
sala e tudo... mas hoje nem que seja uma vez... né!”. Também 
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elaboração do projeto realizou-se reuniões, sendo concluída a 
proposta de curso: duração de 13 meses, carga horária de 432 
horas, 40 horas mensais de atividades monitoradas entre en-
contros tutoriais e atividades de dispersão. Proposta pedagó-
gica: metodologia ativa de ensino-aprendizagem. Resultados 
e Discussão Com total de 48 discentes profissionais de saúde 
do serviço estadual do Tocantins e municipal de Palmas, divi-
didos em 4 grupos. O curso consta de 8 unidades de apren-
dizagem e 29 núcleos temáticos, instrumento pedagógico de 
aprendizagem baseada em problemas e trabalho de conclu-
são de projeto de intervenção nas realidades do trabalho. A 
elaboração das estratégias de ensino-aprendizagem e aborda-
gem integral das unidades resultaram em um livro texto so-
bre as mesmas no âmbito da metodologia ativa. Desenvolver 
no discente a consciência que a partir da metodologia ele é 
responsável pela busca de conhecimentos e construção seu 
aprendizado despertou receio, curiosidade e fascínio diante 
das vivências Conclusões/Considerações Finais A elaboração 
e execução do curso Lato Sensu tem se desvelado uma expe-
riência inovadora, principalmente no contexto regional local. 
Ao findar do quarto, dos 12 módulos propostos, verifica-se 
crescente evolução de como os discentes avaliam o curso em 
seu delineamento. Dessa forma a educação permanente em 
saúde permite ser um processo mais coletivo.
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15641 FORMAÇÃO TÉCNICA EM PRÁTICAS 
INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE: UMA 
EXPERIÊNCIA EXITOSA NA ESCOLA DE SAÚDE DA UFRN

Introdução Esta experiência demonstra a iniciativa da Escola 
de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(ESUFRN) em oferecer um curso profissionalizante que aten-
da as diretrizes técnicas das Políticas Nacional e Estadual em 
Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PNPIC e 
PEPIC). A PNPIC surge fundamentada nas premissas da Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) quanto à necessidade de 
se instalar nos serviços de saúde, principalmente na atenção 
básica, condutas terapêuticas que abranjam as práticas cultu-
rais e que surtam efeitos benéficos sem a exigência de utilizar 
recursos dispendiosos ao sistema de saúde. A necessidade de 
criação deste curso surgiu ao identificar a escassez de profis-
sionais técnicos em saúde capacitados para disponibilizarem 
à comunidade a oferta de práticas de cuidado, de caráter não 
invasivo que auxiliem a população na regulação do processo 
saúde-doença. O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) estabele-
ce estratégias que subsidiam o planejamento e a implementa-
ção de um currículo que fortaleça uma formação teórico-prá-
tica consistente e que assegure os princípios de capacitação 
voltados à habilitação de profissionais para uma prestação de 
serviços com qualidade. Objetivos Apresentar o Curso Técnico 
em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (TPI-
CS), oferecido pela ESUFRN, comprometido com a consolida-
ção da PNPIC e PEPIC no Sistema Único de Saúde (SUS). As te-
rapias complementares vêm sendo gradativamente inseridas 
no SUS, o que aponta a necessidade de formar o profissional 
técnico com um perfil voltado para terapêuticas mais aces-

síveis à população que surtam efeitos benéficos, sem a exi-
gência de utilizar recursos dispendiosos ao sistema de saúde. 
Metodologia Trata-se de um relato de experiência da ESUFRN 
no que se refere à oferta do Curso TPICS durante o período 
de 2010 a 2016. Os documentos que subsidiaram este traba-
lho foram os documentos institucionais, Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos do Ministério da Educação e o Plano de Curso 
do referido curso. O curso TPICS contempla a organização dos 
conteúdos descritos em forma de competências, habilidades 
e bases tecnológicas com abordagem metodológica que pres-
supõe a interação do aluno com a realidade social. Trata-se de 
uma concepção de educação centrada em competências, sem 
reduzir o processo educativo às flutuações do mercado. Bus-
ca-se o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas articu-
ladas com questões técnicas que envolvam uma formação crí-
tica e humanística, numa perspectiva de romper com padrões 
mecanicistas e de capacitar o profissional para prestar um 
cuidado integral à saúde como um direito de cidadania. Resul-
tados e Discussão Este curso encontra-se na sua sexta turma 
de alunos, e já formou 96 técnicos desde a sua primeira oferta 
em agosto de 2010. Desde então, vem se desenvolvendo uma 
formação sólida que visa não somente suprir as demandas de 
um mercado globalizado e competitivo, mas, principalmen-
te, capacitar para a tomada de decisões diante de situações 
que requeiram habilidades e competências para o trabalho 
em saúde, oportunizando aos profissionais a atuação na rede 
pública e na iniciativa privada. Considerando a finalidade de 
se profissionalizar para desenvolver práticas coletivas e indi-
viduais com ênfase na promoção do cuidado em saúde e na 
prevenção dos desequilíbrios energético-funcionais, espera-
se que este profissional possua competências específicas para 
atuar na gestão do estresse, sendo capacitado a: conduzir 
práticas corporais de descontração e relaxamento, advindas 
de tradições da medicina ayurvédica indiana, como o Yoga e 
da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), como o Lian Gong; 
aplicar técnicas de massagens relaxantes e estimulantes, do 
tipo terapêutica e estética; utilizar técnicas oriundas da aro-
materapia, cromoterapia, musicoterapia, auriculoterapia, mo-
xabustão e ventosaterapia. Conclusões/Considerações Finais 
A necessidade de capacitação desses profissionais decorre, 
inclusive, dos avanços tecnológicos e das profundas transfor-
mações econômicas e sociais do contexto atual. Deste modo, 
estimulamos os alunos a serem protagonistas do seu proces-
so de ensino e aprendizagem, solicitando registros que exi-
gem a retomada dos conteúdos apresentados a cada módulo, 
estabelecendo uma relação crítica e progressiva ao longo do 
curso. As práticas elencadas na estrutura curricular do curso 
integram os conteúdos das terapêuticas mediante uma com-
preensão de corpo multidimensional e uma adoção de cuida-
dos que amplia as possibilidades de encontros, observações, 
mobilização e escuta sensível para as pessoas adoecidas e 
saudáveis. A intenção, durante esse processo de promover 
saúde e cuidar do corpo, é construir relações de vínculo, de 
co-responsabilidade, inovadoras, autônomas e socialmente 
inclusivas, como propõe a PNPIC e a PEPIC, contribuindo tam-
bém para o aprimoramento da gestão em saúde. Referências 
AGUIAR, A.C.V.V. A alquimia da corporeidade em êxtase: pers-
pectivas para uma educação transpessoal. Tese de doutorado. 
Programa de pós-graduação em Educação – UFRN, 2002. BRA-

15535 O PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO 
ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA NAS 
VOZES DE SEUS PROFISSIONAIS

Introdução Tendo como prioridade a gestão pública embasa-
da em ações de monitoramento e avaliação de processos e 
resultados, o Ministério da Saúde (MS) detém seus esforços 
para a implantação e implementação de iniciativas que pro-
movam o acesso com qualidade aos serviços de saúde à socie-
dade brasileira. Dentre essas atividades, o cuidado à popula-
ção no ambiente de sua vivencia é considerada ação inerente 
ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 
da Atenção Básica (PMAQ), estratégia indutora de qualidade 
pelo MS, destacando como objetivo o estabelecimento da 
cultura de avaliação da Atenção Básica no SUS1. O PMAQ é or-
ganizado em quatro fases correlacionadas e de ciclo contínuo 
para sua implantação: Adesão e contratualização, desenvol-
vimento, avaliação externa, e recontratualização2. A implan-
tação do PMAQ visa mudança nos modos de funcionamento 
das Unidades Básicas de Saúde e mudanças nas condições do 
acesso de qualidade no atendimento, ampliando e melhoran-
do o acesso e a qualificação das práticas de gestão, cuidado 
e participação na Atenção Básica3 Objetivos analisar as mu-
danças na área de gestão do trabalho das equipes de atenção 
básica após a implantação do Programa de Melhoria do Aces-
so e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) na perspectiva 
dos profissionais inseridos na atenção Básica. Metodologia 
Estudo descritivo, de caráter qualitativo. Este estudo faz par-
te de uma pesquisa maior, vinculada ao Programa de Pós-Gra-
duação em Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde 
do Trairí/UFRN em Santa Cruz/RN, intitulada “Melhoria do 
Acesso e da qualidade da Gestão do Trabalho dos profissio-
nais da Atenção Básica”. O estudo foi realizado no município 
de Santa Cruz, no estado do Rio Grande do Norte, município 
polo de uma das oito regiões de saúde desse estado. Para a 
coleta dos dados, utilizou-se a técnica de grupo focal, realiza-
do em outubro de 2016. Participaram sete profissionais da AB 
que tenham participado do último ciclo do PMAQ, ciclo 2, num 
único encontro de grupo focal. Os dados foram analisados pela 
análise de conteúdo de Bardin4. A pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da FACISA tendo como número 
de Parecer 1.707.601. Todos os participantes assinaram o ter-
mo de consentimento livre e esclarecido e foram respeitados 
os preceitos do Conselho Nacional de Saúde. Resultados e 
Discussão Os profissionais enfatizaram o processo de Autoa-
valiação como uma etapa precursora de mudanças, pois foi a 
partir da utilização da Autoavaliação para a Melhoria do Aces-
so e da Qualidade da Atenção Básica (AMAQ) que as equipes 
observaram o seu processo de trabalho: “O município forne-
ceu a todas as Unidades, que houve a adesão, a AMAQ para 
fazer a autoavaliação e posteriormente devolvendo para ele”; 
“Tinha autoavaliação da estrutura física, dos insumos, e da 
própria gestão”. Os profissionais quando questionados sobre 
o processo de trabalho, fizerem referência à organização do 
trabalho, a partir da utilização do AMAQ: “Na verdade a gen-
te não mudou a rotina de trabalho, muita coisa eu deixava de 
documentar. Depois da implantação do PMAQ, por causa das 
exigências tanto da autoavaliação quanto da externa, a gente 
passou a ter esse critério”. No município há uma parcela dos 

trabalhadores que possuem o vínculo empregatício do tipo 
contrato. Com isso é notório a quebra do trabalho mediante 
mudança de pessoal, rotatividade e descontinuidade dos ser-
viços. É necessária a criação de concurso público, a implanta-
ção de planos de cargos, de modo a valorizar o trabalhador. 
Conclusões/Considerações Finais A implantação do PMAQ é de 
conhecimento de profissionais do município em estudo, mes-
mo uma maioria não tendo participado ativamente desse pro-
cesso inicial, eles demonstraram um interesse na procura de 
informação sobre o tema. Mediante exposto, a principal mu-
dança observada nas falas dos participantes, a partir da vivên-
cia no PMAQ consiste nas implicações que o Programa propor-
cionou no processo de trabalho dos profissionais da Atenção 
Básica, como por exemplo o redirecionamento organizacional, 
na qual esses profissionais adquiriram o hábito de registrar 
efetivamente suas ações no cuidado da população, trazendo 
benefícios não apenas em termos da avaliação externa, como 
também respaldo jurídico de sua atuação como profissional. 
Referências 1. BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Aten-
ção Básica. Departamento de Atenção Básica. Autoavaliação 
para a Melhoria do Acesso e da Qualidade. Brasília: Ministé-
rio da Saúde, 2013. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/
docs/geral/amaq.pdf. Acesso em: 07 nov. 2016. 2. BRASIL. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Depar-
tamento de Atenção Básica. Programa Nacional de Melhoria 
do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ): manual 
instrutivo. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. Disponível em: 
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_ins-
trutivo_pmaq_site.pdf. Acesso em: 03 set. 2016. 3. FAUSTO, 
M. C. R. et al. A posição da Estratégia Saúde da Família na rede 
de atenção à saúde na perspectiva das equipes e usuários par-
ticipantes do PMAQ-AB. Revista Saúde Debate. v. 36, ed. ES-
PECIAL, Rio de Janeiro: 2014. 4. BARDIN, Laurence. Análise de 
conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1979.

Cecília Nogueira Valença; Renata Fonsêca Sousa de Oliveira; 
José Adailton da Silva; Brena da Silva Bulhões de Medeiros 
Azevedo; Ianna Priscilla Dantas de Queiroz; Luciana da Silva 
Pinheiro;

15634 EXPERIÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO 
DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU POR MEIO DO 
APRENDIZADO ATIVO

Introdução A educação permanente em saúde configura-se 
como prática de ensino-aprendizagem e política de educa-
ção, com foco no trabalho. Desenvolvida por meio de ensino 
problematizador e da aprendizagem significativa, articulada 
entre formação e exercício profissional, permite maior reso-
lutividade, visão crítica da realidade, integração da equipe e 
olhar às necessidades da população. Objetivos Descrever a ex-
periência da construção de um curso de Especialização Lato 
Sensu em Saúde Pública no Tocantins dentro dos conceitos de 
Educação Permanente em Saúde. Metodologia O curso de Es-
pecialização Lato Sensu em Saúde Pública, apoiado pela Rede 
Brasileira de Escolas de Saúde Pública, financiado pela Fun-
dação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em 
Saúde, é coordenado por: Universidade Federal do Tocantins, 
Escola Tocantinense do Sistema Único de Saúde Dr Gismar 
Gomes e Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas. Para 
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cal ainda se produz marcada pela influência do modelo odon-
tológico tecnicista e baseado em procedimentos, em contra-
posição às políticas públicas voltadas para o cuidado integral e 
humanizado. Esse fato é agravado pela crescente procura por 
serviços de saúde, em que se constatam a dificuldade de aces-
so aos cuidados em saúde bucal e a inobservância dos profis-
sionais aos aspectos ampliados do processo saúde-doença no 
âmbito da assistência, o que exige mais qualidade e resolubi-
lidade e envolve a clínica ampliada para cuidado compartilha-
do e promoção da saúde dos indivíduos. Objetivos Analisar o 
acesso às ações de saúde bucal na atenção básica e compor 
estratégias de intervenção na perspectiva de sua melhoria. 
Específicos: a) Analisar as percepções dos profissionais da 
equipe de saúde da família sobre o acesso à atenção à saúde 
bucal; b) Dialogar com a equipe sobre conhecimentos e expe-
riências de acesso às ações de saúde bucal na atenção básica; 
c) Definir e compor estratégias de intervenção que possibili-
tem melhorar o acesso à saúde bucal na atenção básica. Me-
todologia O estudo adotou abordagem qualitativa, de caráter 
interventivo, e foi realizado com uma equipe de saúde da fa-
mília no município de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco 
- Brasil. Nas estratégias metodológicas, inicialmente, usou-se 
a técnica do círculo hermenêutico dialético (CHD), para inves-
tigar como os profissionais da equipe de saúde entendem a 
temática abordada. Foram construídos/reconstruídos novos 
e velhos conceitos, a partir dos quais se definiram temáticas 
para aprofundamento. Realizaram-se oficinas, com o intuito 
de dialogar com os participantes e buscar ferramentas que 
pudessem contribuir para melhorar o processo de trabalho 
no que diz respeito ao acesso ao cuidado integral à saúde bu-
cal. As atividades se desenvolveram de forma compartilhada 
e as estratégias foram compostas pelos participantes com 
base na literatura, considerando seus saberes e experiências 
práticas. Os dados foram registrados por meio do Diário de 
Pesquisa e por gravação de áudio previamente autorizada. 
Resultados e Discussão Nos resultados do estudo podemos 
observar diferentes olhares a respeito da temática abordada, 
onde os profissionais constataram a necessidade de ampliar 
seus conhecimentos embasados em referenciais teóricos para 
o tema ‘acolhimento’ como estratégia de promover acesso à 
assistência em saúde bucal. A realização de oficinas foi pro-
posta para promover e fundamentar a construção de ferra-
mentas que modifiquem o processo de trabalho da equipe a 
partir de subsídios teóricos e experiências vivenciadas. Foram 
construídos o fluxograma de acesso à demanda espontânea 
com base no caderno 28 do Ministério da Saúde e os quadros 
de classificação de risco clínico e odontológico em conformi-
dade com a realidade vivenciada pela equipe. Encontros refle-
xivos foram promovidos com o intuito de compor estratégias 
para qualificar a assistência em saúde, sendo constatado que 
o acesso à saúde bucal não se restringe à atuação do profissio-
nal/equipe dessa área, mas também se amplia e se articula à 
atuação de demais profissionais da equipe de saúde da família 
e à implicação de todos envolvidos nos processos de trabalho 
em saúde: trabalhadores, usuários e gestores. Conclusões/
Considerações Finais O estudo reafirmou a compreensão de 
que as mudanças são possíveis quando o desejo individual e 
coletivo de transformar determinada realidade está presen-

te e apoia-se no aprendizado adquirido ao longo do caminho 
percorrido e na construção coletiva. A educação permanente, 
que visa analisar os processos de trabalho e ampliar os conhe-
cimentos, promove a interação entre profissionais da equipe 
e a troca de experiências. Esta pesquisa promoveu a reflexão 
entre os profissionais de saúde envolvidos nos processos de 
trabalho relativos ao acesso à saúde bucal e proporcionou a 
formulação conjunta de estratégias para melhorar a qualidade 
da atenção. Consideramos que as mudanças requerem uma 
ação concreta dos sujeitos, para que as pessoas desenvolvam 
empatia pelo outro, com o objetivo de demonstrar que somos 
capazes de modificar nossas ações em prol de um bem maior 
e comum aos envolvidos: saúde para todos como um direito 
humano e de cidadania. Referências ALENCAR, T. O. S.; NAS-
CIMENTO, M. A. A.; ALENCAR, B. R. Hermenêutica dialética: 
uma experiência enquanto método de análise na pesquisa so-
bre acesso do usuário à assistência farmacêutica. Rev. Bras. 
Promoção da Saúde, Fortaleza, v. 25, n. 2, p. 243-250, abr./
jun. 2012. ASSIS, M. M. A.; JESUS, W. L. A. Acesso aos servi-
ços de saúde: abordagens, conceitos, políticas e modelo de 
análise. Ciência & Saúde Coletiva, v.17, n.11, p.2865-2875, 2012. 
BIZERRIL, D. O. et al. Papel do cirurgião-dentista nas visitas 
domiciliares: atenção em saúde bucal. Ver. Bras. Med. Fam. 
Comunidade, Rio de Janeiro, v.10, n.37, p.1-8, 2015. BOTAZZO, 
C. Sobre a bucalidade: notas para a pesquisa e contribuição 
ao debate. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.11, n.1, 
jan./mar. 2006. ROCHA, S. A.; BOCCHI, S. C. M.; GOGOY, M. F. 
Acesso aos cuidados primários de saúde: revisão integrativa. 
Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 26, n. 1, 
p.87-111, 2016.

Samiramis Simone de Sousa Rezende; Elizabethe Cristina 
Fagundes de Souza;

15768 GESTÃO DE PESSOAS DA EBSERH EM UM HUF

Introdução Os Hospitais Universitários Federais (HUF) são ór-
gãos suplementares da Universidade Federal a que estão vin-
culados, e, por conseguinte ao Ministério da Educação (ME), 
com a missão de viabilizar o ensino, a pesquisa e a extensão, 
bem como contribuir com assistência à saúde da população. 
Contudo, o governo federal, em 2011 criou a Empresa Brasilei-
ra de serviços Hospitalares (EBSERH) por meio da Lei 12.550/11, 
com a finalidade de administrar os HUFs, dentre outros órgãos 
públicos. Os dados aqui apresentados são resultados de uma 
pesquisa em andamento sobre gestão e trabalho, desenvolvi-
do pelas autoras (LITTIKE, 2012; SODRÉ et all, 2013; MARTINS, 
2016). Objetivos Analisar a política de gestão de pessoas da 
EBSERH para o Hospital Universitário Cassiano Antonio Mo-
raes (HUCAM), especialmente estudar o processo de inserção 
dessa empresa nesse HUF, e compreender se trouxe uma 
nova proposta de gestão de pessoas. Metodologia Trata-se de 
um estudo de abordagem qualitativa e tipo exploratório, no 
que se refere ao levantamento específico sobre a transição da 
gestão do HUCAM. Foi realizada pesquisa bibliográfica e docu-
mental. Bem como entrevistas com gestores do HUCAM: um 
gerente, um de divisão, um chefe de setor, um chefe de unida-
de, os quais atuam em diferentes níveis de gestão, mas proxi-
midade da área de gestão de pessoal. Resultados e Discussão 
O contrato entre a Universidade Federal do Espírito Santo e a 

SIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Núcleo Técnico 
da Política Nacional de Humanização. HumanizaSUS: Política 
Nacional de Humanização: a humanização como eixo nortea-
dor das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias 
do SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. BRASIL. Ministé-
rio da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Atenção Básica. Política Nacional de Práticas Integrativas 
e Complementares no SUS - PNPIC-SUS. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2006. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Aten-
ção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Práticas inte-
grativas e complementares em saúde: uma realidade no SUS. 
Revista brasileira saúde da família. Brasília; 2008. VILLAÇA, N., 
GÓES, F. Em nome do corpo. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.

Mércia Maria de Santi Estácio; Bianca Nunes Guedes do Amaral 
Rocha; Flávio César Bezerra da Silva; Andréa Câmara Viana 
Venâncio Aguiar;

15666 O PAPEL DA EAD NA ESCOLA ESTADUAL DE 
SAÚDE PÚBLICA DA BAHIA

Introdução O reconhecimento da educação na saúde como 
um dos aspectos fundamentais para a consolidação do SUS 
vem fortalecendo a inclusão da EAD como estratégia da Polí-
tica de Gestão do Trabalho e Educação Permanente em Saúde 
da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. A implementação 
dessa política envolveu uma série de ações para ampliação da 
oferta de qualificação e de reorganização da atenção à saú-
de. No âmbito da Saúde Coletiva, a educação em saúde vem 
sendo discutida como um processo de formação ao longo da 
vida profissional, alimentando-se das inovações tecnológicas 
e da recriação das práticas, cujos conteúdos próprios seriam 
também gerados por esse processo contínuo. Ou seja, há a 
concepção de que o processo educacional se dá de forma gra-
dual e permanente (PAIM,J.,1992). A Educação Permanente 
(EP) é compreendida por alguns autores como um instrumen-
to pedagógico da transformação do trabalho e do desenvolvi-
mento permanente dos trabalhadores a nível individual e co-
letivo, com vistas à melhoria da qualidade do serviço de saúde 
oferecido à população. Dessa forma, a instituição de saúde, 
como espaço social, é também lugar de trabalho e de edu-
cação (HADDAD et al., 1994). Objetivos O estudo tem como 
objetivo analisar o ambiente virtual de aprendizagem “Portal 
EAD SUS-BA”, através do moodle da Escola Estadual de Saúde 
Pública, observando a evolução da utilização do AVA desde 
a sua implementação, bem como as características e opções 
metodológicas utilizadas pelos docentes através da EAD. Me-
todologia A metodologia utilizada recorre a um estudo de 
caso, uma pesquisa qualitativa com a utilização de técnicas de 
entrevista individual e análise documental. Os procedimentos 
de produção de dados consistiram no levantamento, leitura e 
análise do conteúdo do AVA do “Portal EAD SUS-BA”. A prio-
ridade de observação foram para as narrativas produzidas 
pelos participantes dos cursos, mas os relatórios gerenciais e 
as informações produzidas ao longo da implementação dos 
cursos também foram fonte da investigação. Além dessa aná-
lise documental, foram realizadas entrevistas com informan-
tes-chave, mediadores do referido curso. Têm-se, portanto, 
como fontes de evidência, a análise documental e entrevistas 
semi-estruturadas com informantes-chaves. Resultados e Dis-

cussão Os resultados incluem o mapeamento dos cursos ofer-
tados nos últimos 10 anos; número de participantes do AVA, 
a formação por competências; aprendizagens significativas; a 
experiência com a utilização de tecnologias de informação e 
comunicação e especificidades do trabalhador da saúde para 
atuação como docente EAD. (PAIM, M. 2011).A “distância”, 
necessariamente não significou isolamento social, mas uma 
possibilidade superação da “distancialidade” pela “presen-
cialidade”, como estratégia de interatividade e aprendizagem 
significativa e formativa. Algo somente se torna significativo 
quando toca o ser do sujeito, quando se estabelece um diá-
logo com a história de aprendizagem de cada envolvido no 
processo formativo. Por isso, a mediação de aprendizagem 
reorientou a prática de aprender e ensinar. Colocou como 
centralidade a aprendizagem como um ato que é próprio de 
cada participante. Aqui uma perspectiva teórica, que conce-
be o “aprender em espaços onde se elege um conhecimen-
to relativamente sistematizado como formativo” (MACEDO, 
2010). A partir da perspectiva desse autor, podemos eviden-
ciar o papel da mediação de aprendizagem. Conclusões/Con-
siderações Finais O estudo revelou o avanço da utilização das 
novas tecnologias de informação e comunicação através da 
incorporação da EAD ao processo de trabalho da Escola. Vale 
ainda ressaltar a importância da problematização dos saberes 
adquiridos no cotidiano estimulada nos processos de apren-
dizagem, propiciando o surgimento de uma aprendizagem 
coletiva, mediada por tecnologia que constrói significados e 
pode colaborar com mudanças no fazer, gerando mais com-
prometimento. Observando-se os resultados, é possível per-
ceber que o desenvolvimento de competências transversais 
que possibilitam a avaliação dos procedimentos e processos 
pedagógicos implicados na formação trouxe estímulos para a 
mudança de atitude frente ao processo de trabalho em saúde. 
O despertar de interesse para a continuidade do aprendizado 
corroboram com o desenvolvimento dos sujeitos e a constru-
ção de uma rede de aprendizagem coletiva, em consonância 
com as diretrizes e com os objetivos da PGTES para os traba-
lhadores do SUS na Bahia. Referências HADDAD, Q. J.; ROSCH-
KE, M. A. C.; DAVINI, M. A. (Eds.). Educacíon permanente de 
personal de salud. Washington DC: OPS, 1994. (Serie Desarrol-
lo de Recursos Humanos en Salud). MACEDO, R. S. Currículo: 
campo, conceito e pesquisa. Petrópolis: Vozes, 2008. MACE-
DO, R. S. Compreender e mediar a formação: o fundante da 
educação. Brasília: Liber Livro, 2010. PAIM, J S; NUNES, TCM. 
Contribuições para um Programa de Educação Continuada em 
Saúde Coletiva. Cad. Saúde Pública 1992; 8 (3): 262-9. PAIM, 
M. C. A Incorporação do Ensino a Distância aos processos de 
Educação Permanente para trabalhadores do SUS na Bahia. 
Salvador, 2011. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Saúde 
Coletiva, Universidade Federal da Bahia.

Marcele Carneiro Paim; Jane Mary de Medeiros Guimarães; 
Bruno Leonardo C. S. Olivatto;

15764 SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA: 
ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR O ACESSO

Introdução A despeito da expansão dos serviços de saúde bu-
cal, nos últimos anos, a organização da demanda e a atenção 
integral ainda são desafios para o SUS. A atenção à saúde bu-
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Formativos do Senac no Ceará. Merhy E.E.E & Onocko, R. 
Agir em saúde: um desafio para o público. São Paulo: Hucitec, 
1997. Merhy, E.E. Saúde: Cartografia do Trabalho vivo. São 
Paulo: Hucitec, 2002. REZENDE, L., ARAÚJO, A. R.: Itinerário 
Formativo Através da Organização Curricular por Módulos 

num Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Redes de 
Computadores - Anais do XXVI Congresso da SBC It, WEI l XIV 
Workshop sobre Educação em Computação, 2006.

Ana Silvia Pavani Lemos; Vanessa Elias Costa; Fernanda Maria 
Duarte Severo; Maria Fabiana Damásio Passos;

7. RELAÇÕES FEDERATIVAS E REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE

13250 REGIONALIZAÇÃO NO SUS: PROCESSO DE 
IMPLEMENTAÇÃO, DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA VISÃO 
CRÍTICA DE GESTORES DO SISTEMA.

Introdução O debate atual sobre a temática da regionalização 
no sistema de saúde brasileiro vem ganhando novos contor-
nos nos últimos quinze anos, tanto em virtude da edição por 
parte do gestor federal de um denso arcabouço normativo 
sobre a questão, quanto em virtude do número expressivo 
de estudos sobre a temática, desenvolvidos, principalmente, 
a partir da instituição do Sistema Único de Saúde – SUS. De 
acordo com o que está disposto na Constituição Federal do 
Brasil, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e 
devem ser disponibilizadas à população de modo regionaliza-
do e hierarquizado, com o atendimento integral das pessoas 
no território brasileiro, tanto em ações preventivas quanto 
assistenciais1.Estudos recentes2,3,4,5,6 desenvolvidos com a 
perspectiva de analisar a regionalização do SUS demonstram 
que esse processo vem sendo construído, do ponto de vista 
tecnopolítico, com a participação efetiva dos gestores dos es-
tados e municípios, ainda que centrado na indução do Gestor 
Federal e desenvolvido em processos de institucionalidade 
e governança complexos e, muitas vezes conflituosos, esta-
belecido por meio de relações entre os diferentes níveis de 
governo e os cidadãos. Objetivos Este trabalho, foi desenvol-
vido entre os anos de 2010 e 2015 em parceria com o CONASS 
e CONASEMS e teve como objetivo, analisar o processo de 
regionalização no Sistema de Saúde brasileiro, identificando 
marcos e desafios desse processo a partir de diálogo crítico 
sobre a temática, contextualizado pela experiência vivenciada 
na gestão federal do Sistema e à luz do debate teórico esta-
belecido na última década. Metodologia Utilizamos a análise 
temática de conteúdo4 dos levantamentos normativo e do-
cumental sobre o processo de regionalização no SUS, coteja-
dos por elementos de contextualização histórica e política no 
período. As fontes de dados principais foram documentos de 
circulação vinculados ao Departamento de Articulação Inter-
federativa da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa 
(DAI/SGEP/MS), com a autorização institucional de uso para 
fins de estudo. Os achados foram sistematizados em duas 
matrizes analítica, trazendo as evidências temáticas sobre o 
tema (Matriz 1), bem como os limites e perspectivas (Matriz 
2) desse processo, ante os posicionamentos dos gestores 
do sistema sobre a temática em questão. Foram observadas 
questões de natureza ética, de acordo com o disposto na Re-
solução CNS n°. 196/96, bem como as relativas a conflitos de 
interesses dos autores. Resultados e Discussão A partir do 
olhar dos protagonistas da gestão do sistema, captado a par-
tir do Ciclo de Debates sobre o Processo de Regionalização no 

contexto da Gestão Interfederativa do SUS e da Pesquisa Ins-
titucional sobre Governança Regional no SUS, matrizes foram 
elaboradas evidenciando aspectos relacionados ao processo 
de regionalização como diretriz estruturante da descentrali-
zação das ações e serviços no SUS, à configuração das regiões 
de saúde de acordo com a constituição da rede de serviços 
e da estrutura de “governança” e seu funcionamento, bem 
como as inquietudes e desafios que se colocam para o forta-
lecimento deste processo. Fica evidente que a regionalização 
pode ser considerada uma diretriz estruturante da descentra-
lização das ações e serviços de saúde no SUS, construída na 
perspectiva de garantir o direito à saúde por meio do acesso 
resolutivo e equânime da população às ações e serviços de 
saúde oferecidos pelo sistema de saúde. Trata-se de um pro-
cesso em frando andamento, desde a Lei Orgânica da Saúde, 
passando pelas normas operacionais e pelo Pacto pela Saúde, 
não sendo algo que se inicia ou mesmo se renova a priori com 
o Decreto 7508/11. Conclusões/Considerações Finais A necessi-
dade de se pensar políticas com enfoque regional, adequadas 
a uma realidade que respeite aspectos histórico-culturais dos 
processos de gestão, permitindo consolidar o desenvolvimen-
to equânime do SUS. Neste sentido, destaca-se o aprimora-
mento dos processos de planejamento e as práticas de moni-
toramento e avaliação; sendo necessário investir nas pessoas 
que operam o sistema, possibilitando a profissionalização da 
gestão do sistema. Por outro lado, a abordagem em saúde 
deve ser intersetorial, sendo necessário intensificar a relação 
entre a União, Estados e Municípios, no que diz respeito aos 
compromissos e responsabilidades assumidos perante o pro-
cesso de regionalização. Isto exigirá um esforço no sentido de 
obter uma maior precisão quanto ao papel de cada ente fe-
derativo na organização do sistema, particularmente o papel 
do Estado, na coordenação da conformação de redes e iden-
tificação da oferta de serviços e necessidades de saúde, bem 
como na cooperação com os seus municípios. Referências 
1. BRASIL. Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988. 
Brasília-DF, 1988. 2. Paim JS; Teixeira CF. Configuração ins-
titucional e gestão do Sistema Único de Saúde: problemas 
e desafios. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, 
supl., p. 1819-1829, nov. 2007. 3. Viana ALD; Lima, L.D. (Or-
ganizadores). Regionalização e relações federativas na polí-
tica de saúde do Brasil. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2011. 4. 
Fleury S, Ouverney ASM, Kronemberger TS, Zani FB. Gover-
nança local no sistema descentralizado de saúde no Brasil. 
Rev Panam Salud Publica, 2010;28(6):446–55. 5. Lima LD et 
al. Regionalização e acesso à saúde nos estados brasileiros: 
condicionantes históricos e político-institucionais. Ciência & 
Saúde Coletiva, 17(11):2881-2892, 2012. 6. Santos AM &Gio-

EBSERH foi assinado em 2013, e definiu que a administração 
do Hospital Universitário Cassiano Moraes seja ser realizado 
pela empresa, por tempo indetermino. A EBSERH realizou 
concurso público com vinculo empregatício pela consolidação 
das Leis Trabalhistas (CLT) e até 2016 contratou cerca de 920 
empregados. Entretanto, não apresentou diretrizes consis-
tentes e explicitas para a Política de Gestão de Pessoas e para 
a administração do HUF cumprir a sua missão de viabilizar o 
ensino e a pesquisa em saúde. Foram evidenciados vários con-
flitos de interesses entre os trabalhadores vinculados ao MEC, 
estatutários e CLT, e que atuam nos mesmos locais de traba-
lho, sobretudo referente aos riscos ambientais e adicional de 
insalubridade. Por conseguinte, gerando intenso desgaste na 
saúde dos trabalhadores. Conclusões/Considerações Finais A 
administração de HUF’s por uma empresa de âmbito nacional 
é um fenômeno recente e com grande impacto nas contas pú-
blicas, no ensino e na pesquisa em saúde. Na implementação 
dessa empresa há ainda muitos aspectos não explicitados e 
que devem ser analisados pelos estudiosos da Saúde Coletiva, 
dentre outras áreas. Enfim, a gestão de pessoas no âmbito do 
serviço público carece de estudos e pesquisas qualitativas e 
quantitativas, sobretudo, cabe aprofundar as pesquisas refe-
rente as políticas que têm sido implementadas pela EBSERH 
nos HUF’s, incluindo o desenvolvimento de pessoal e de saú-
de do trabalhador. Referências LITTIKE, D. Improvisando a 
gestão por meio da gestão do improviso: o processo de tra-
balho dos gestores de um hospital universitário Federal. 2012. 
182 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Programa 
de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade Federal 
do Espírito Santo, Vitória, 2012. Martins, Thais Dias Carvalho. 
A política de gestão de pessoas da EBSERH para o Hospital 
Universitário Cassiano Antonio Moraes – UFES. Trabalho de 
Conclusão de Curso – 2016. SODRÉ, F. et al . Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares: um novo modelo de gestão?. Serv. 
Soc. Soc., São Paulo, n. 114, p. 365-380, Jun. 2013. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0101-66282013000200009&lng=en&nrm=iso>. Accesso 
em: 9 mar. 2014.
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15896 TRILHAS DE APRENDIZAGEM DE EDUCAÇÃO 
PERMANENTE EM SAÚDE: UMA PROPOSTA DE 
FLEXIBILIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM COLABORATIVA

Introdução A presente pesquisa apresenta a consolidação dos 
estudos realizados para formulação das Trilhas de Aprendiza-
gem de Educação Permanente em Saúde que integraram edu-
cação formal, práticas laborais e produção técnica e científica 
em uma estrutura personalizada de formação e certificação, 
destinada aos servidores do Ministério da Saúde. Assim, a Es-
cola Fiocruz de Governo (EFG), em parceria com a CODEP/MS 
vem desenvolvendo atividades de formação direcionadas aos 
servidores do Ministério da Saúde. Pensar o currículo flexibi-
lizado e unidades de aprendizagens menores exigiu conheci-
mento sobre necessidades dos grupos, o que se tornou pos-
sível a partir do acesso às demandas organizadas pela equipe 
da CODEP/MS. Para 2017 e 2018, foram concebidas trilhas de 
aprendizagem sobre Gestão em Saúde, Epidemiologia e Vigi-
lância em Saúde e Justiça Social e Saúde. Transversalmente, 

a trilha “Gestão do Conhecimento e Publicação Científica na 
Saúde” oportunizará a ampliação dos diálogos entre as expe-
riências dos profissionais e sistematização desses processos 
em diferentes suportes de comunicação para potencializar a 
difusão dos aprendizados, inclusive por meios virtuais. Obje-
tivos Conceber o planejamento das Trilhas de Aprendizagem 
de Educação Permanente em Saúde integrando educação 
formal, práticas laborais e produção técnica e científica em 
uma estrutura personalizada de formação/certificação, des-
tinada aos servidores do Ministério da Saúde. Potencializar 
o compartilhamento e registro de experiências de pesquisa 
e trabalho, fortalecendo a gestão do conhecimento no âm-
bito da gestão federal. Metodologia A estrutura curricular 
das trilhas de aprendizagem foram planejadas em oficinas 
pela equipe da Escola Fiocruz de Governo e CODEP/MS para 
2017 e 2018. Cada trilha foi composta de Unidades de Apren-
dizagem (UA), onde o aluno pode optar por cursá-las sepa-
radamente ou realizar todas, recebendo assim uma titulação 
de maior grau. Cada trilha terá a duração de 01 ano, sendo 
que o aluno poderá realizá-la em até 02 anos. Em cada uma 
das trilhas terão UAs-chave que comportarão a abertura de 
cada um dos aprendizados para garantir o nivelamento ini-
cial para o grupo. As trilhas serão ofertadas em quatro níveis: 
iniciante (conhecimentos básicos sobre o SUS), de caráter in-
trodutório e opcional; básico (conhecimento básico em uma 
área específica); intermediário (conhecimento intermediário 
em uma área específica); e avançado (onde o aluno terá que 
desenvolver um projeto de intervenção). Resultados e Dis-
cussão A abordagem central dos cursos e oficinas das Trilhas 
de Aprendizagem é a aplicação do conteúdo teórico e prá-
tico para qualificação dos processos de trabalho dos aluno 
em seu cotidiano no serviço no Ministério da Saúde. Assim, 
as atividades formativas serão planejadas de modo que, a 
partir da realidade de trabalho experienciada, os conceitos 
e teorias sejam debatidos criticamente de forma orgânica e 
que ao final este aluno/trabalhador desenvolva uma ativida-
de de aplicação desses conhecimentos na qualificação das 
suas práticas. As estratégicas pedagógicas terão ênfase em 
metodologias ativas, utilizando-se de mediações tecnológi-
cas para estimular a interação e a aprendizagem colaborati-
va entre facilitadores/docentes e alunos/servidores do MS. 
Conclusões/Considerações Finais Espera-se que os resulta-
dos das trilhas de aprendizagem de educação permanente 
em saúde possam auxiliar na trajetória dos profissionais da 
gestão federal da saúde e de todos os envolvidos, oportuni-
zando o amadurecimento das aprendizagens colaborativas 
e mediações de educação presencial/virtual. Almeja-se que 
como pois estratégia de aprendizagem inovadora as trilhas 
fomentem personalização e autonomia, estimulando práti-
cas de aperfeiçoamento pessoal e profissional integradas 
ao planejamento de carreira dos servidores do Ministério 
da Saúde. Referências CIAVATTA, M. RAMOS, M. A “era das 
diretrizes”: a disputa pelo projeto de educação dos mais 
pobres, Revista Brasileira de Educação v. 17 n. 49 jan.-abr. 
2012 LEMOS, A. Cibercultura. Tecnologia e Vida Social na 
Cultura Contemporânea., Sulina, Porto Alegre., 2002. LIMA, 
N.V,: Reconhecimento de saberes do trabalho e certificação 
Profissional: a experiência da Inglaterra, BH, 2015. MACIEL, 
M.J.C E; SILVA, R.: A Construção da Proposta de Itinerários 
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nejamento do seu território. No Rio Grande do Sul, existem 30 
Regiões de Saúde, coordenadas pela Secretaria Estadual da 
Saúde (SES) através de 19 Coordenadorias Regionais de Saúde 
(CRS), instâncias da SES que realizam apoio técnico-político 
aos municípios. Reconhecendo a importância da CIR na indu-
ção da governança e do planejamento regional, a Assessoria 
Técnica e de Planejamento (ASSTEPLAN) da SES/RS elaborou 
questionário de diagnóstico da situação das 30 CIR do RS, 
buscando compreender as potencialidades e limites da gover-
nança regional no estado. Objetivos Apresentar o diagnóstico 
do funcionamento das 30 Comissões Intergestores Regionais 
do RS, enfocando questões referentes aos aspectos operacio-
nais das reuniões e aos principais temas discutidos, buscando 
compreender de que forma a governança e o planejamento 
regional têm sido conduzidos nessas instâncias de pactuação 
e destacando as potencialidades e as dificuldades no proces-
so. Metodologia Durante a construção da Análise Situacional 
do Plano Estadual de Saúde 2016-2019, a equipe da ASSTE-
PLAN/SES/RS elaborou, através da ferramenta Google Formu-
lários, um questionário online com 66 questões abordando o 
funcionamento da reunião de CIR (frequência, local, tempo 
médio e participantes; presença/ausência de regulamento 
interno; existência de grupos de trabalho; forma de tomada 
de decisão; forma de divulgação das decisões e atas, etc); os 
principais temas discutidos e frequencia dos mesmos; as po-
tencialidades e dificuldades para condução das CIR. O ques-
tionário foi respondido pelos Secretários Executivos das 30 
CIR, tendo sido recebidos 28 formulários, uma vez que duas 
reuniões acontecem em conjunto (Regiões 1 e 2 e Regiões 29 
e 30). As respostas foram analisadas buscando-se verificar se 
a forma de funcionamento das reuniões de CIR atendem ao 
preconizado pela legislação, bem como destacar as dificulda-
des e potencialidades desses espaços. Resultados e Discussão 
Sobre o funcionamento das reuniões, todas acontecem men-
salmente e duram mais de 2 horas (89%) (25). Apenas uma Re-
gião de Saúde não possui regimento interno aprovado. Sobre 
a participação dos municípios de referência da região, consi-
derando a importância destes para as pactuações intermuni-
cipais, em 57% (16) das CIR, o município de referência participa 
sempre e em 36% (10) participa na maioria das vezes. Sobre o 
processo de tomada de decisão, foi questionado se ocorrem 
votações ou se as pactuações são consensuadas. Foi referido 
que as decisões são realizadas por consenso na maioria das 
CIR (68%, N=19). Entretanto, é importante destacar que 32% 
(9) apontaram que “sempre”/”na maioria das vezes”/“poucas 
vezes” ocorreram votações nas reuniões, o que pode ser con-
siderado um percentual elevado, uma vez que deveriam ocor-
rer somente pactuações por consenso. Os temas relacionados 
ao planejamento regional, à análise situacional da Região de 
Saúde e aos instrumentos de gestão foram discutidos em até 
metade das reuniões, enquanto assuntos como demandas 
específicas de cada município, referências/contrarreferências 
e contratualização foram discutidas com maior freqüência. 
Conclusões/Considerações Finais Os tópicos que envolvem 
planejamento regional devem ser mais explorados nas CIR, 
a fim de possibilitar a resolutividade dos problemas específi-
cos do território. Como os temas relacionados à assistência 
prevalecem nas reuniões, há necessidade de incorporar a dis-
cussão da gestão compartilhada nas CIR. Para a efetivação da 

governança, deve-se induzir que as decisões sejam tomadas 
por consenso, em contraste às votações que por vezes ocor-
rem. Os atores da gestão regional reconhecem a potencialida-
de dessas instâncias pela existência do diálogo e cooperação 
entre gestores municipais e estaduais, bem como pela busca 
coletiva por soluções para a Região de Saúde. Como dificulda-
de apontam a falta de sensibilização por parte dos gestores 
para as pactuações e do estabelecimento da solidariedade 
entre os envolvidos. Para fortalecer a governança no SUS, os 
três entes federados devem atentar para a importância da 
CIR, seja quanto à sua estrutura/aspectos formais quanto às 
pactuações que ali ocorrem. Referências BRASIL. Ministério 
da Saúde. Manual de Planejamento no SUS / Ministério da 
Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, 1. ed. rev. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2016. 138 p. MENDES, E. V. As redes de atenção à 
saúde. Brasília, DF: OPAS, 2011. 549 p. RIO GRANDE DO SUL. 
Secretaria da Saúde. Plano Estadual de Saúde: 2016/2019. Gru-
po de Trabalho de Planejamento, Monitoramento e Avaliação 
da Gestão (Org.) Porto Alegre, 2016. 228 p.
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14325 ESTUDO DO ÍNDICE DE DEPENDÊNCIA DAS 
REGIÕES DE SAÚDE NO BRASIL

Introdução A regionalização da saúde no Brasil foi prevista 
em 1988, na Constituição Federal, como uma estratégia de 
organização das ações e serviços de saúde. Sua implantação 
no país se inicia com a publicação da Norma Operacional de 
Assistência à Saúde de 2001/2002 (BRASIL, 2002), mas sua efe-
tivação, de fato, só ocorre na operacionalização do Pacto pela 
Saúde, (BRASIL, 2006), que amplia o conceito de região de 
saúde, considerando além da oferta de serviços, a existência 
de identidades culturais, econômicas, sociais e uma rede de 
comunicações e transportes, possibilitando assim a adequa-
ção do desenho das regiões de saúde às diversidades locais. 
O Decreto Nº 7.508/2011 (BRASIL, 2011) reafirma os preceitos 
constituídos anteriormente e define que cada região de saúde 
deve garantir o acesso resolutivo, às ações e serviços de saú-
de, organizados em Redes de Atenção à Saúde, assegurando 
um padrão de integralidade. Objetivos Identificar e analisar o 
Índice de Dependência Regional (IDR) nas internações hospi-
talares de média e alta complexidade, nas especialidades de 
Clínica Médica, Clínicas Pediátrica, Clínica Obstétrica e Clínica 
Cirúrgica, no território das Regiões de Saúde formalizadas no 
Brasil, no ano de 2015. Metodologia O Índice de Dependên-
cia foi proposto pela OPAS, na década de 1990, para estudar 
áreas de influência de unidades de saúde, municípios, regiões 
ou estados da federação; e auxilia na dimensão da oferta, em 
relação às necessidades de saúde de uma população (REZEN-
DE & PEIXOTO, 2003). Neste estudo, Índice de Dependência, 
foi utilizado para calcular o quanto as regiões de saúde depen-
dem de outras regiões, em busca da integralidade da assistên-
cia a seus munícipes. O cálculo utilizado foi a porcentagem de 
atendimentos realizados fora do território de cada Região de 
Saúde para seus munícipes em relação ao total de atendimen-
tos realizados para os seus munícipes, conforme proposto 

vanella L. Governança regional: estratégias e disputas para 
gestão em saúde. Rev Saúde Pública, 2014;48(4):622-631.
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14158 DESCENTRALIZAÇÃO DO ESTADO E 
REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE: UMA ANÁLISE COMPARADA 
ENTRE BRASIL E ESPANHA

Introdução As reformas descentralizadoras, presentes na 
Europa e América Latina a partir dos anos 1970, trouxeram 
mudanças tanto para a organização político-territorial dos Es-
tados quanto para as políticas públicas. O movimento de rede-
mocratização na Espanha e no Brasil promoveu a descentra-
lização do poder, especialmente na sua dimensão territorial, 
salve as peculiaridades de cada caso, com impactos para as 
relações intergovernamentais. A redemocratização do Estado 
deu consequência à reforma dos sistemas de saúde no Brasil 
e na Espanha, imprimindo, em seus marcos legais, princípios e 
diretrizes semelhantes. As similitudes e diferenças entre os ca-
sos justificaram sua escolha e análise. Entre as especificidades 
estão as características da descentralização e regionalização 
dos sistemas de saúde: na Espanha, tais diretrizes foram im-
plementadas conjuntamente em um processo paulatino que 
se seguiu à articulação política das Comunidades Autônomas 
(CCAA); no Brasil, tais diretrizes estiveram desarticuladas ao 
longo da primeira década da trajetória do Sistema Único de 
Saúde (SUS), havendo uma reaproximação entre elas nos anos 
2000. Objetivos Analisar os processos de descentralização e 
regionalização da saúde no Brasil e na Espanha no período de 
1980 a 2012. Objetivos específicos: - Analisar os condicionantes 
históricos, políticos e institucionais que influenciaram as traje-
tórias e características da descentralização e regionalização da 
saúde, face à descentralização do Estado brasileiro e espanhol. 
- Analisar, em perspectiva comparada, as trajetórias e desafios 
da descentralização e regionalização da saúde no Brasil e na 
Espanha. Metodologia A pesquisa utilizou o referencial teórico 
do institucionalismo histórico, usando como método a análise 
histórico-comparada. A partir dele, foi construída uma matriz 
analítica pautada em três dimensões: trajetória da política; ins-
titucionalidade da política; e condicionantes. Em cada dimen-
são, foram identificadas variáveis que direcionaram o levanta-
mento e análise do material empírico. Assim, fontes primárias 
foram trianguladas com a literatura secundária e consultas a 
especialistas. A análise foi empreendida em dois momentos in-
terrelacionados: 1) o estudo da trajetória da descentralização 
do Estado; 2) a análise da descentralização e regionalização 
da saúde. Em ambos os momentos, foi identificado o grau de 
poder dos governos subnacionais e central, tendo em vista os 
marcos e características de cada uma das dimensões da des-
centralização (política, fiscal e administrativa). Resultados e 
Discussão A análise dos casos brasileiro e espanhol revela que 
os processos de descentralização e regionalização da saúde 
foram condicionados por uma série de fatores, entre eles, as 
características da descentralização do Estado; as desigualda-
des territoriais e sociais; as conjuntura econômica e política; os 
antecedentes do sistema de saúde; a trajetória da descentrali-
zação e da regionalização da saúde; as condições e o modelo 
de financiamento da saúde; o papel e as estratégias das insti-

tuições e atores. Observou-se que, em cada contexto, tais fato-
res favoreceram ou desfavoreceram os processos estudados, 
sugerindo que o modo como se interrelacionaram no tempo 
importa para o resultado da sua atuação. A influência desse 
conjunto de fatores sobre a formulação e implementação da 
descentralização e da regionalização da política de saúde, em 
cada caso, repercutiu sobre a configuração atual dos sistemas 
de saúde, determinando aspectos relativos à organização ter-
ritorial dos serviços; ao balanço de poder entre as esferas go-
vernamentais na gestão do sistema; ao ator que detém maior 
responsabilidade na coordenação da política; e à repartição 
de responsabilidades sobre o financiamento do setor. Conclu-
sões/Considerações Finais A análise comparada das trajetórias 
e características da descentralização e regionalização sanitária 
evidencia diferenças no que tange aos graus de poder e auto-
nomia das esferas subnacionais e papel do governo central em 
cada uma das dimensões estudadas. Na Espanha, há traços de 
continuidade na organização territorial dos serviços de saúde 
(regionalização), uma vez que a extensão do modelo de pro-
teção social logrou uma ampla cobertura sanitária (populacio-
nal e territorial) antes da implementação do Sistema Nacional. 
No Brasil, tais elementos estiveram ausentes, sendo possível 
afirmar que um conjunto de fatores estruturais não favoreceu 
que a regionalização fosse associada à descentralização da 
saúde, com repercussões sobre a configuração atual do SUS. 
Nesses aspectos, repousam desafios que o sistema público de 
saúde no Brasil precisa enfrentar. Referências ARRETCHE, M. 
Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de Ja-
neiro: Editora FGV; Editora Fiocruz, 2012. 227p. AGRANOFF, R.; 
BAÑON i MARTINEZ, R. (Orgs.). El Estado de las Autonomías: 
hacia um nuevo federalismo? Bilbao: Instituto Vasco de Admi-
nistración Pública, 1998. SALTMAN, R. B.; BANKAUSKAITE, V.; 
VRANGBÆK, K. (Orgs.). Decentralization in health care: strate-
gies and outcomes. England: Open University Press, 2007. p. 
22-43. PEREIRA, A. M. M. Dilemas Federativos e Regionalização 
na Saúde: o papel do gestor estadual do SUS em Minas Gerais. 
2009. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Escola Na-
cional de Saúde Pública Sergio Arouca, Rio de Janeiro, 2009. 
133p. REY DEL CASTILLO, J. Análisis del origen, situación y pers-
pectivas de futuro del proceso de descentralización sanitario 
español. Rev. Esp. de Salud Pública, v. 72, n. 1, p. 13-24, 1998.

Adelyne Maria Mendes Pereira;

14228 AS POTENCIALIDADES E AS DIFICULDADES  
NA INDUÇÃO DA GOVERNANÇA DO SUS NO ÂMBITO  
DAS COMISSÕES INTERGESTORES REGIONAIS DO RIO 
GRANDE DO SUL

Introdução A governança tem sido entendida, no âmbito do 
SUS, como um mecanismo de tomar decisões a partir da dis-
cussão e pactuação de objetivos comuns entre as três esferas 
federativas de gestão. Consiste em um processo de planeja-
mento em que cada esfera possui suas responsabilidades, ar-
ticulando-se de forma integrada e cooperativa, contemplando 
necessidades e realidades locorregionais (MENDES, 2011). A 
Região de Saúde se constitui como território estratégico para 
exercício da governança regional. A Comissão Intergestores 
Regional (CIR) é o espaço em que o gestor estadual e gestores 
municipais debatem e definem questões relacionadas ao pla-
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nal. O desenho federativo brasileiro, as distintas capacidades 
governativas e a competição por recursos podem limitar a 
integração na rede. A implantação de uma central interesta-
dual gerenciada num regime de co-gestão é um potencial no 
contexto de inovação na coordenação da RAS. Referências 
FRANZESE, C; ABRUCIO, FL. Efeitos recíprocos entre federa-
lismo e políticas públicas no Brasil: os casos dos sistemas de 
saúde, de assistência social e de educação. In: HOCHMAN, G; 
FARIA, CAP (orgs) Federalismo e políticas públicas no Brasil. 
Rio de Janeiro: editora FIOCRUZ, 361-386, 2013. FRUTUOSO, 
JÁ. A gestão do Sistema Único de Saúde. In: OLIVEIRA, RP; 
SANTANA, W (orgs) Educação e federalismo no Brasil: comba-
ter as desigualdades, garantir a diversidade. Brasília: UNESCO, 
41-58, 2010. MENDES, E.V. A construção social da atenção pri-
mária à saúde. Brasília: Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde – CONASS, 2015. SANTOS, L. Sistema Único de Saúde: 
os desafios da gestão interfederativa. Campinas – SP: Saberes 
editora, 2013.

Ana Paula Chancharulo de; Maria Paula Ferreira; Miriam Regina 
de Souza; Ana Luiza d‘Avila Viana;

14977 GESTÃO REGIONAL DO SUS NAS REGIÕES 
METROPOLITANAS DE SALVADOR E DE FORTALEZA: 
INSTÂNCIAS, PROCESSOS DE PACTUAÇÃO E RELAÇÕES 
DE PODER

Introdução O processo de regionalização requer o fortaleci-
mento da gestão das regiões de saúde, com fomento da par-
ceria entre estados e municípios, congregando as dimensões 
política, técnica e administrativa. Estudos revelam diversidade 
territorial e diferentes estágios de regionalização e relações 
intergestores no Brasil (LIMA et al, 2012; LIMA e QUEIROZ, 
2012). A gestão regional está inserida num processo permeado 
por complexas relações de poder e é tensionada pelo grande 
número de atores envolvidos. Diante da diversidade territorial 
e dos processos contrastantes da regionalização no Brasil, há 
diferenças significativas entre entes federados e dinâmicas 
territoriais próprias que devem ser levadas em consideração, 
como as relacionadas às áreas metropolitanas (VIANA e LIMA, 
2011). Os processos de metropolização e regionalização da 
saúde são fenômenos sobrepostos, de natureza interinsti-
tucional, com contradições expressas na pactuação política, 
sendo crescente o desafio da gestão de sistemas de saúde 
nas regiões metropolitanas (IANNI et al, 2012). É pertinente 
investigações que revelem, numa perspectiva comparada, as-
pectos estaduais e regionais, restritivos e facilitadores desse 
processo. Objetivos O objetivo geral da pesquisa foi analisar 
a gestão regional do SUS nas Regiões Metropolitanas de Sal-
vador e de Fortaleza, e suas respectivas realidades estaduais, 
focalizando instâncias, processos de negociação e pactuação 
e relações de poder. Metodologia Pesquisa qualitativa utili-
zando estudo de casos múltiplos para análise comparativa de 
realidades estaduais e metropolitanas. Houve a seleção deli-
berada de casos por apresentarem situações contrastantes, 
considerando que conclusões analíticas, surgidas dos dois ca-
sos, são mais poderosas do que as provenientes de um único 
caso isolado (YIN, 2010). Estudos anteriores e a exploração de 
documentos e sites oficiais mostraram contrastes entre Bahia 
e Ceará, os quais foram selecionados como casos da pesquisa. 

A produção de dados combinou análise documental com ob-
servação direta e entrevista com gestores das instâncias esta-
duais, municipais e federal. A imersão em campo contemplou 
participação em diversas reuniões do processo de gestão do 
SUS nos dois estados: Comissão Intergestores Regional - CIR, 
Conselho Estadual de Saúde, Comissão Intergestores Bipartite 
- CIB, reuniões entre nível central e regional, além de reuniões 
ampliadas do Conselho de Secretários Municipais de Saúde 
- COSEMS. Resultados e Discussão A trajetória da Reforma 
Sanitária e a inserção de sanitaristas no âmbito institucional 
das secretarias estaduais de saúde apresentou continuidade 
no cenário cearense e descontinuidade no cenário baiano, 
repercutindo no processo de regionalização dos respectivos 
estados. A organização e o funcionamento das CIR, embora 
diferentes, apresentaram desafios comuns tais como a au-
sência das capitais e a predominância de pautas induzidas por 
portarias ministeriais. Nas realidades metropolitanas, a postu-
ra conflituosa sobre o financiamento e a pactuação, a influên-
cia da capital e o “desconforto” dos municípios de pequeno 
porte; além da rotatividade dos gestores municipais são ele-
mentos semelhantes. As diferenças envolvem a inserção do 
controle social; a atuação da instância regional das secreta-
rias de saúde; a postura do estado acerca do financiamento 
e da organização da rede de serviços; a institucionalização de 
propostas cooperativas regionais. Conclusões/Considerações 
Finais Diante de múltiplas experiências de regionalização no 
país, o estudo de casos para análise comparada possibilita a 
identificação de aspectos que potencializam a gestão regio-
nal do SUS. Nas regiões metropolitanas estudadas, o finan-
ciamento e a influência da capital são concebidos de forma 
semelhante, no entanto, o papel da esfera estadual e os ele-
mentos técnicos e políticos expressam-se com marcantes di-
ferenças nas duas realidades. A continuidade da equipe técni-
ca estadual, o papel exercido pelas instâncias regionais e sua 
articulação com o nível central das secretarias de saúde são 
aspectos que foram evidenciados como fundamentais para 
o fortalecimento da gestão regional. A necessidade de esta-
belecer mecanismos de financiamento regional compartilha-
do, que assegure ações e serviços de saúde para referência 
loco-regional, emergiu como um dos maiores desafios para a 
regionalização do SUS. Referências IANNI, A.M.Z. et al. Me-
trópole e região: dilemas da pactuação da saúde. O caso da 
Região Metropolitana da Baixada Santista, São Paulo, Brasil. 
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.28, nº5, mai 2012, 
p.925-934. LIMA, L.D. et al. Regionalização e acesso à saúde 
nos estados brasileiros: condicionantes históricos e político-
-institucionais. Ciência & Saúde Coletiva, v.17, nº11, 2012. p. 
2881-2892. LIMA, L.D. e QUEIROZ, L.F.N. Processo de descen-
tralização e regionalização do SUS no contexto do Pacto pela 
Saúde. In: MACHADO, C.V.; BAPTISTA, T.W.F.; LIMA, L.D. (org) 
Políticas de Saúde no Brasil: continuidades e mudanças. Rio 
de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2012. p. 229-252. VIANA, A.L.D.; 
LIMA, L.D. Regionalização e relações federativas na política de 
saúde do Brasil. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2011. YIN, R.K. 
Estudo de caso: planejamento e métodos. 4 ed.. Porto Alegre: 
Bookman, 2010.

Daniela Gomes dos Santos Biscarde; Leny Alves Bonfim Trad; 
Ana Luiza Queiroz Vilasbôas;

por GUERRA (2015). O IDR foi calculado para todas as regiões 
de saúde formalizadas no país, com exceção do Distrito Fe-
deral, por se constituir em uma única região. O resultado das 
análises foi plotado em mapas, que permitem uma melhor 
visualização espacial. Resultados e Discussão No total das in-
ternações de média complexidade, observou-se que cerca de 
68% das regiões de saúde apresentaram um Índice de Depen-
dência Regional (IDR) menor que 20%, mas quase 10% delas, 
ainda dependem em mais de 40%, de outras regiões. Nas inter-
nações de clínica médica e clínica obstétrica, cerca de 80% das 
regiões apresentaram IDR menores que 20%. Cerca de 65% das 
regiões apresentaram IDR menores de 20%, na clínica pediá-
trica de média complexidade, enquanto que nas internações 
de clínica cirúrgica, apenas 41% das regiões. Nas internações 
de alta complexidade, os IDR encontrados foram muito mais 
elevados. Na análise do total das especialidades de alta com-
plexidade, observa-se que, somente 15% das regiões apresen-
taram os IDR menores que 20% e 62% das regiões, IDR maiores 
que 80%. Nas internações de clínica médica e clínica cirúrgica, 
um percentual de 15% das regiões de saúde apresentaram IDR 
menores que 20%. Os maiores IDR encontrados nas interna-
ções de alta complexidade foram encontrados na clínica pe-
diátrica. Apenas 8% das regiões de saúde, apresentaram IDR 
menores que 20%, sendo que 77% destas dependem em mais 
de 80% de outras regiões para complementar sua assistência. 
Conclusões/Considerações Finais Na assistência de média 
complexidade, as internações realizadas nas clínicas médica 
e obstétrica, as regiões de saúde demonstraram as menores 
dependências em relação à outras regiões. Na alta comple-
xidade, poucas regiões conseguem obter a integralidade da 
assistência em seu território. São regiões onde se localizam 
os grandes polos tecnológicos da assistência à saúde e pro-
movem atendimento a pacientes de suas próprias regiões e 
das regiões em seu entorno. As grandes dependências obser-
vadas em algumas regiões de saúde podem comprometer a 
assistência a seus munícipes e demandam investimentos em 
capacidade instalada em seus territórios, ou até possíveis re-
visões no desenho destas regiões. A curto prazo é necessário 
que se promova pactuações inter-regionais formalizadas nas 
instâncias de pactuação do SUS, para garantir o acesso das 
pessoas às ações e serviços de saúde, de modo a promover 
a integralidade da atenção à saúde à população. Referências 
1- BRASIL. Portaria MS/GM nº 373 de 28 de fevereiro de 2002 
DOU. Brasília, 2002. 2- BRASIL. Decreto nº. 7508, de 26 de ju-
nho de 2011. DOU. Brasília, 2011. 3- BRASIL. Portaria MS/GM n° 
399, de 22 de fevereiro de 2006. DOU. Brasília, 2006. 4- GUER-
RA, DM. Descentralização e Regionalização da Assistência à 
Saúde no Estado de São Paulo: Uma análise do Índice de De-
pendência [tese de doutorado]. São Paulo. Faculdade de Saú-
de Pública da USP, 2015. 5- REZENDE, C.P. & PEIXOTO, M.P.B. 
Metodologia para análises Funcionais da Gestão de Sistemas 
e Redes de Serviços de Saúde no Brasil. OPAS. Brasília, 2003.

Daniele Marie Guerra; Eurivaldo Sampaio de Almeida;

14367 REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE INTERESTADUAL, 
O CASO DE PERNAMBUCO E BAHIA

Introdução O SUS é um sistema que requer práticas interfede-
rativas, já que, muitas vezes, a resposta para as necessidades 

de saúde não se esgota no município e, em algumas outras, 
nem mesmo no estado. Essa ação interfederativa admite a 
adoção de práticas pautadas na colaboração, cooperação, 
compartilhamento e consenso entre os entes federados 
(SANTOS, 2013). A organização da Rede de Atenção à Saúde 
envolve a integração, a interconexão e a interação dos servi-
ços com diferentes níveis de densidade tecnológica distribuí-
dos em um dado território, que pode ser um município, uma 
região ou um estado. Essa organização, portanto, transpõe os 
limites do território municipal. A constituição dessa rede pres-
supõe negociação, contudo, a depender da qualidade do pro-
cesso de tomada de decisão, alguns entraves podem surgir, 
tais como a dificuldade de conciliar os interesses locais com os 
regionais e nacionais e de concentrar esforços intergoverna-
mentais para implementar uma mesma política, considerando 
que esse jogo por natureza não é cooperativo e marcado por 
competição (FURTUOSO), 2010). Objetivos Este estudo tem 
como objetivo analisar a organização e a coordenação da rede 
de atenção à saúde do Vale Médio São Francisco - Pernambu-
co e Bahia. Metodologia Utilizaram-se triangulação de da-
dos, com análise de documentos, entrevistas individuais com 
questionário e entrevistas abertas com gestores estaduais de 
saúde. Participaram 66 sujeitos entre gestores, prestadores e 
representantes da sociedade. As fontes documentais foram: 
relatórios dos três fóruns para elaboração do diagnóstico da 
rede, as atas das reuniões do colegiado regional interestadual 
(CRIE) de 2010 a 2016 e das reuniões da CIR de Petrolina (PE) e 
Juazeiro (BA), ano 2015. Para a tabulação dos dados optou-se 
pelo software PHP Lime Survey - Open Source. Já os cálculos 
estatísticos foram processados pelo software SPSS Statistics. 
Os resultados da estatística descritiva se deram por escores 
médios das questões expressas na escala de Likert de cinco 
pontos, valor um (1) é equivalente à pior classificação e cinco 
(5) para a melhor avaliação. A análise temática dos dados qua-
litativos foi realizada pelo método de análise de conteúdo de 
Bardin. Resultados e Discussão A rede de saúde interestadual 
do Vale Médio São Francisco é uma experiência pioneira no 
SUS. Para os entrevistados a organização da rede pautou-se 
no diagnóstico da necessidade de atenção à saúde, da capa-
cidade instalada e no plano regional para adequação da capa-
cidade instalada, dado que coaduna com a descrição do diag-
nóstico da rede expresso nos relatórios dos fóruns. Afirmam 
que existe integração dos serviços na RAS, com destaque para 
os mecanismos formais de referência e contrarreferência (es-
core 4,4). Mendes (2015) afirma que a regulação é fundamen-
tal na articulação das redes que pode ser operacionalizada por 
meio da implantação de um centro de comunicação que orde-
na os fluxos e contrafluxos nos diversos pontos de atenção. 
Na gestão da RAS não existe definição clara das atribuições/
funções dos gestores do SUS, tampouco, conseguem identifi-
car a existência de uma coordenação formal. Franzese e Abru-
cio (2013) afirmam que a Constituição não definiu qual função 
cabe a cada ente na promoção da política pública, tampouco, 
a atribuição de cada esfera dentro da matriz federativa, fra-
gilizando a coordenação federativa devido a sobreposição e 
a problemas de responsabilização. Conclusões/Considerações 
Finais O planejamento contribui para a organização da rede 
de atenção à saúde do Vale Médio São Francisco, que se con-
formou num rico processo de mobilização e integração regio-
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a partilha efetiva na tomada de decisão. Os canais de parti-
cipação da sociedade civil da Anvisa são diferentes daqueles 
estabelecidos no SUS, o que pode levar a um distanciamento 
no que se refere aos instrumentos e diretrizes para o controle 
social. Objetivos O objetivo deste artigo é descrever e analisar 
o perfil e percepção dos participantes do Conselho Consultivo 
da Anvisa no período de 2000 a 2010, de modo a analisar a 
forma de atuação sob a perspectiva desses atores. Busca-se, 
dessa forma, conhecer a percepção dos membros do Conse-
lho quanto às competências legais e atuação desse espaço 
de participação. Metodologia Foi elaborado um questionário 
estruturado com um conjunto de 12 afirmações e um total de 
20 questões com respostas pré-definidas, por meio de escala 
do tipo Likert (SAMPIERI et al., 2006). O instrumento foi en-
viado, por meio de formulário eletrônico, a 24 membros do 
Conselho Consultivo, dos quais 13 responderam. Os dados 
resultantes do questionário foram tabulados e analisados, de 
forma que a “propor uma explicação do conjunto de dados 
reunidos a partir de uma conceitualização da realidade perce-
bida ou observada” (Chizzotti, 2010). Este trabalho, portanto, 
analisa os resultados do questionário estruturado aplicado a 
13 conselheiros ou ex-conselheiros do Conselho Consultivo da 
Anvisa. Os resultados estão agrupados em dois subitens: no 
primeiro, há o perfil dos respondentes e o segundo trata das 
questões sobre competências, atuação e influência do Conse-
lho Consultivo. Resultados e Discussão O perfil dos conselhei-
ros que responderam ao questionário é, em linhas gerais: de 
escolaridade superior, com mais de 50 anos e mais da metade 
é servidor público. Essas características mostram uma forte 
homogeneidade na composição. Por um lado, isso assegura 
um equilíbrio de conhecimento formal e capacidade argumen-
tativa entre os diversos segmentos, minimizando a questão 
da qualificação/capacitação como um entrave à igualdade da 
participação. Na opinião dos membros que responderam ao 
formulário eletrônico enviado, a capacidade do Conselho de 
cumprimento das competências legais é baixa, especialmente 
quanto a opinar sobre as políticas governamentais. Quanto à 
composição e influência, há uma concordância maior quanto 
à assertiva de que a representação e participação dos diver-
sos segmentos é equilibrada. Por outro lado, há discordância 
quanto às afirmativas de que a influência desses segmentos 
é semelhante e, mais ainda, de que as recomendações ema-
nadas do Conselho são assimiladas pela gestão da Anvisa. O 
grupo mostrou-se bastante dividido quanto à contribuição 
para o controle social em vigilância sanitária, fortalecimento 
do SUS e mesmo para as questões de regulação sanitária. 
Conclusões/Considerações Finais A percepção externada pe-
los conselheiros demonstre a existência de visões dissonantes 
sobre controle social e a formação de uma visão crítica impor-
tante sobre o papel e atuação do Conselho. No entanto, o es-
paço atribuído ao controle social no formato institucional das 
agências reguladoras é, por si só, limitador dessas discussões. 
A ênfase nas questões técnicas, na prestação de contas e na 
partilha de informações, mas não de poder de decisão, tor-
nam os espaços participativos das agências pouco propícios a 
debates críticos e a um diálogo mais politizado e amplo entre 
Estado e sociedade. Tatagiba (2005) destaca a baixa capacida-
de de inovação das políticas públicas a partir dos Conselhos, 
o que sugere que eles se tornam mais reativos que propositi-

vos. No caso do Conselho Consultivo da Anvisa, o excesso de 
atribuições, as pautas técnico-burocráticas e a falta de meca-
nismos de articulação institucional e de acompanhamento das 
recomendações determinaram a sua atuação no período. Re-
ferências CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e so-
ciais. 11ª ed. São paulo: Cortez, 2010. DASSO JUNIOR, Aragon 
Érico. Agências Reguladoras: autarquias na contramão da par-
ticipação cidadã. Disponível em: <http://www.uniritter.edu.
br/eventos/ sepesq/vi_sepesq/arquivosPDF/28048/2524/com_
identificacao/Sepesq%20-%20Extens_o%20-%20Aragon%20
Dasso.pdf> Acesso em: 01 jul 2011. SAMPIERI, Roberto Her-
nandez, COLLADO, Carlos Fernández, LUCIO, María del Pilar 
Baptista. Metodologia de Pesquisa. São Paulo: MacGrawHill, 
2006. TATAGIBA, Luciana. Conselhos gestores de políticas e 
de democracia participativa: aprofundando o debate. Revista 
de Sociologia e Política, Curitiba, n.25, p.209-216, nov. 2005.
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13449 O CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DA PESSOA 
IDOSA NO RIO GRANDE DO NORTE

Introdução Diante do novo padrão demográfico de rápido 
envelhecimento da população, faz-se mister que os direitos 
da pessoa idosa sejam protegidos e defendidos. Para tanto, 
criou-se a Lei 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que instituiu a 
Política Nacional do Idoso e trata dos conselhos do idoso, ca-
bendo a estes o importante papel de acompanhar, fiscalizar e 
avaliar as ações direcionadas a tal público. Objetivos Relatar o 
levantamento dos Conselhos Municipais de Direitos da Pessoa 
Idosa (CMIs) no RN no ano de 2016 e discutir a necessidade 
dos mesmos em relação aos dados de tamanho da popula-
ção idosa e presença de Instituições de Longa Permanência. 
Metodologia Realizou-se o contato com as prefeituras para 
identificar a presença de CMIs nos municípios do RN no ano 
de 2016 e com os presidentes destes. Tais informações foram 
analisadas de forma descritiva e geoprocessadas através do 
software TabWin, com círculos proporcionais à população to-
tal de idosos estimada pelo Departamento de Informática do 
SUS (DATASUS) para o ano de 2012. Ademais, observou-se a 
presença de Instituições de Longa Permanência para Idosos 
(ILPIs) com informações coletadas a partir do Cadastro do 
Sistema Único de Assistência Social (CadSUAS) e da Subcoor-
denadoria de Vigilância Sanitária do RN (Suvisa). Resultados 
e Discussão Um total de 44,9% municípios (75) apresentavam 
CMI, sendo apenas 40 deles ativos e geralmente presididos 
por representantes governamentais vinculados à Assistência 
Social. Dentre os municípios com percentual de idosos acima 
da média (12,25%), a metade não apresentava CMI e a ausên-
cia destes ainda é relevante (39,4% dos municípios) quando 
vemos o quintil mais envelhecido (percentual de idosos maior 
que 13,9%). No mapa, foi observado que os CMIs estão na 
maior parte do território potiguar, porém as regiões Agreste 
e Alto Apodi detêm uma relevante deficiência neste tipo de 
controle social. E dentre os 22 municípios que possuem pelo 
menos uma ILPI, foi criado conselho em 16 deles. Conclusões/
Considerações Finais Observa-se a necessidade do fortaleci-
mento do controle social no RN, especialmente nas regiões 
Agreste e Alto Apodi, bem como nos 6 municípios que não 
possuem conselho para acompanhar o funcionamento das 

8. DEMOCRATIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA SAÚDE

13285 A EXPANSÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA EM SAÚDE 
NO BRASIL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Introdução O presente trabalho é fruto de minha experiência 
profissional como ouvidora hospitalar, desde 2008. O tema 
Ouvidoria, ainda muito pouco discutido nos Congressos e 
Conferências de Saúde, vem ganhando espaço na administra-
ção pública brasileira desde o período de redemocratização 
do país, havendo hoje mais de 1800 Ouvidorias no âmbito pú-
blico, dentre elas, diversas Ouvidorias na saúde. A Ouvidoria 
Pública possui um papel fundamental no processo de promo-
ção da defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos, 
no incentivo ao exercício da cidadania, no controle social da 
administração pública e no aperfeiçoamento do aparelho 
estatal, que vem acarretando mudanças tanto no comporta-
mento do cidadão em relação aos seus direitos como do Esta-
do em relação aos direitos do cidadão. “As Ouvidorias Públi-
cas desempenham um papel fundamental diante deste novo 
paradigma estatal que se apresenta, onde o Estado conclama 
a sociedade civil para dividir a responsabilidade da execução 
de parte dos serviços públicos, ampliando os mecanismos de 
controle, participação e cooperação com a administração pú-
blica”. (COELHO, 2011, p.16) Objetivos Apresentar uma revisão 
bibliográfica sobre a Ouvidoria Pública no Brasil com foco na 
Ouvidoria da Saúde. Discutir sobre a evolução da Ouvidoria da 
Saúde no Brasil e seu papel democrático. Apontar possibilida-
des e desafios para a atuação da Ouvidoria Pública dentro do 
Sistema Único de Saúde e suas diretrizes. Metodologia Para a 
revisão foi realizada busca sistematizada nas bases da Biblio-
teca Virtual em Saúde – que inclui LILACS e SCIELO, além de 
busca nos periódicos CAPES e pesquisa de artigos através do 
GOOGLE. Foram utilizados os descritores “Ouvidoria, Ouvido-
ria no Brasil, Ouvidoria Pública na Saúde” e os mesmos termos 
em inglês, além de “Ombudsman” nos campos título, resumo 
ou assunto; incluindo artigos originais, teses e dissertações 
em português e inglês. Fontes complementares incluíram as 
referências dos artigos selecionados e indicações de conheci-
mento dos próprios autores. Como critério de inclusão: estu-
dos com objeto específico Ouvidoria da Saúde no Brasil. Como 
critérios de exclusão: revisões; ensaios de opinião; ou traba-
lhos nos quais a ouvidoria surge como contexto e não como 
objeto primário. Foram incluídas todas as pesquisas alcança-
das pela revisão, sem considerar a relevância da publicação ou 
opção metodológica. Resultados e Discussão Muitas mudan-
ças ocorreram no setor saúde no Brasil após a Constituição 
cidadã. Tais mudanças impactaram profundamente os níveis 
de gestão federal, estadual e municipal, apontando para a ne-
cessidade dos estados e municípios, reorganizarem as ações 
e os serviços de saúde de sua competência, fundamentando-
se nos princípios e nas diretrizes do Sistema Único de Saúde 
- SUS - e no relacionamento democrático com a sociedade, 
norteada pela transparência administrativa. Dentre tais res-
ponsabilidades, está a instituição das ouvidorias da saúde, 
que se constituem num canal intermediário de comunicação 
entre a população e o governo, possibilitando identificar ne-
cessidades e dificuldades no setor saúde e apresentar melho-
rias. “A ouvidoria traz como resultado a melhoria na qualidade 

dos serviços prestados e o aprimoramento da democracia e 
do exercício da cidadania, pois sua atuação norteia-se pelos 
princípios da legalidade, legitimidade, moralidade, equidade 
e economicidade”. (PALADINI, 2004, p. 25). Conclusões/Con-
siderações Finais É notório o crescimento das Ouvidorias em 
todas as áreas da gestão pública, dentro das políticas públicas 
atualmente é cada vez maior a participação das Ouvidorias no 
controle social e também como ferramenta de gestão, no en-
tanto, ainda são insipientes as apresentações de resultados 
destas ouvidorias, Ainda há pouco material que trata sobre 
o tema, sendo necessária uma pesquisa mais abrangente, 
envolvendo entrevistas com diversos atores envolvidos nos 
trabalhos das Ouvidorias: gestores, ouvidores e população 
usuária das Ouvidorias do SUS. Havendo necessidade não só 
de uma pesquisa a nível estadual, mas a nível nacional com 
análise quantitativa e qualitativa, que venham contribuir para 
um debate cada vez maior sobre o papel das Ouvidorias no 
Brasil, para que não sejam estas apenas receptoras de recla-
mações, mas que tenham condições de contribuir de maneira 
cada vez mais ativa com a melhoria na gestão do SUS e na qua-
lidade dos serviços prestados à população. Referências COE-
LHO, Silvia Regina dos Santos. Mídia e Cidadania: um estudo 
da natureza comunicativa da Ouvidoria parlamentar da Câma-
ra dos Deputados. Dissertação de mestrado. Universidade Ca-
tólica de Brasília, Brasília, 2011. 220p; FORTES, Ninon Miranda. 
As ouvidorias públicas de saúde como ferramenta de gestão 
e participação social no SUS. Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2008; MANUAL DAS OUVI-
DORIAS DO SUS. Ministério da Saúde, Secretaria de gestão 
estratégica e participativa, Departamento de Ouvidoria-geral 
do SUS. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 178p; PALADINI, 
Maria de Fátima Guimarães. A importância do serviço de ouvi-
doria no Hospital Regional de Araranguá. [Monografia de Pós 
Graduação]. Criciúma Santa Catarina, 2004. Universidade do 
Extremo Sul Catarinenses. UNESC.

Marlucia da Silva Rodrigues Félix;

13382 A PERCEPÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO 
CONSULTIVO DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA SOBRE CONTROLE SOCIAL: CONTRADIÇÕES E 
DESAFIOS

Introdução O setor saúde foi pioneiro na mobilização em tor-
no do debate sobre controle social durante o período de re-
democratização do país. Esse tema foi considerado, desde a 
Reforma Sanitária, como um requisito para a implementação 
do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da representação 
de interesses dos diferentes segmentos da sociedade civil, 
negociação de propostas e participação efetiva no processo 
decisório. As agências reguladoras têm seus próprios canais 
e instrumentos de controle social, tais como: ouvidorias, cen-
trais de atendimento, consultas e audiências públicas e reu-
niões públicas dos dirigentes. No caso da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), além desses, existem o Con-
selho Consultivo e as câmaras setoriais e técnicas. Segundo 
Dasso Júnior (2011), esses mecanismos são importantes para 
aumentar a transparência das ações, porém não asseguram 
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DO de 03/12/2015, marcando o início da participação dos três 
segmentos (gestor / trabalhador / usuário), com o objetivo 
de ampliar a governabilidade e o empoderamento dos con-
selheiros e consequentemente fortalecer a ação conselheira 
no território. Conclusões/Considerações Finais Ainda há mui-
tos desafios para efetivar o Controle Social, observado pelo 
conteúdo das atas ainda de cunho burocrático/administrativo; 
pouca compreensão dos conselheiros sobre o aparato legal 
que delineia a ação conselheira; pouca ou nenhuma delibera-
ção acerca dos problemas de saúde prioritários do território; 
pautas elaboradas a partir de queixas individuais e não cole-
tivas; esvaziamento dos Conselhos no decorrer do mandato. 
No entanto, as ações de Educação Permanente continuam, 
com processos pedagógicos que contribuem para o desen-
volvimento da ação do sujeito social e com metodologias 
participativas, através de processos formais e informais que 
valorizam as experiências (vivências) das pessoas. Ressalta-
se o papel fundamental dos facilitadores que organizam as 
ações no território, de forma contínua, com o apoio da Su-
pervisão de Saúde e OSS/SPDM, o que tem contribuído para 
o avanço do Controle Social e consolidação do SUS. Referên-
cias BÓGUS, C. M. Participação popular em saúde: formação 
política e desenvolvimento. São Paulo: Annablume/FAPESP, 
1998. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília: Governo Federal, 1988. BRASIL. Decreto nº 7.508, de 
28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de se-
tembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema 
Único de Saúde SUS, o planejamento da saúde, a assistência 
à saúde e a articulação interfederativa. BRASIL. Lei n. 8.142 de 
28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da co-
munidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre 
as transferências intergovernamentais de recursos financei-
ros na área de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 1990. BRA-
SIL Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Política 
nacional de educação permanente para o controle social no 
Sistema Único de Saúde – SUS – Brasília: Editora do Ministério 
da Saúde, 2006.

Andréia Ferreira Alves; Mário Silva Monteiro; Agrimeron 
Cavalcante da Costa; Sônia Maria de Almeida Figueira; Lucilene 
Reno Ferreira; Olivia Marie Gaube; Erica Viviani Arantes;

14091 MOVIMENTOS SOCIAIS DA SAÚDE EM REDE: 
COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DAS ENTIDADES 
TITULARES DO CNS NA INTERNET

Introdução Comunicação, saúde e participação são conceitos 
com capacidade múltipla de sentidos, sendo tanto ferramen-
tas de produção da realidade social como lentes de aumen-
to da mesma, conformando cenários e relações. Do universo 
das organizações que compõe o Conselho Nacional de Saúde 
(CNS), a maioria das entidades mantém páginas oficiais na in-
ternet, de um simples blog a portais e perfis em redes sociais. 
Objetivos Estudar o exercício da participação na saúde nas 
práticas comunicacionais desenvolvidas na internet por enti-
dades do CNS. Ao utilizarem a web, será que elas expressam 
concepções sobre o processo comunicativo e efetivam for-
mas de participação? Metodologia Buscou-se identificar enti-
dades do CNS mais presentes no meio eletrônico para investi-
gar como conceitos e debates sobre participação acontecem 

na internet. Atualmente compõe o órgão 42 entidades em 48 
vagas titulares. Uma série de filtros, como atualização e pre-
sença nas redes sociais, foi adotado para se chegar ao núme-
ro de 19 entidades. Sobre esse grupo, aplicou-se o percentual 
de 10% sobre o universo e manteve-se a proporcionalidade da 
composição, definindo ao final 5 entidades: 2 dos movimentos 
sociais de usuários; 1 de profissionais /comunidade científica, 
e 2 do segmento de prestadores de serviço e gestão, com 1 
entidade para cada subgrupo. Resultados e Discussão Se con-
siderarmos as 19 entidades melhor estruturadas na internet 
como as melhores expressões das práticas comunicacionais 
e de participação, fica clara a distância entre as entidades de 
usuários do SUS e as entidades patronais e de gestão. No seg-
mento dos usuários, um terço das entidades têm presença em 
todas as ferramentas analisadas, enquanto entre prestadores 
e gestão, quase a totalidade das entidades preencheram os 
requisitos. Um olhar ainda mais apurado ressalta o quão é frá-
gil a estruturação de entidades dedicadas aos segmentos mais 
vulneráveis: das sete melhores entre o segmento de usuários, 
três são relacionadas a condições de saúde; quatro entidades 
são sindicais e estudantil. Conclusões/Considerações Finais A 
construção do recorte foi uma etapa importante para uma 
melhor compreensão das práticas comunicacionais na inter-
net por parte das entidades titulares no CNS e ofereceu pistas 
sobre como o tema central do projeto - participação social na 
saúde e comunicação – ainda carece de análises e de mecanis-
mos para uma leitura mais profunda.

Bruno Cesar Santos Dias;

14202 OS SABERES INSCRITOS NO CUIDADO EM SAÚDE 
DE MULHERES DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES 
RURAIS SEM TERRA

Introdução Diversos são os desafios em relação à garantia 
de condições de vida da população do campo, que passam 
pela estrutura fundiária brasileira fortemente desigual, bai-
xos índices de escolaridade, moradias inadequadas, falta de 
saneamento básico, baixa renda, entre outros. No tocante às 
condições de saúde, destacam-se doenças relacionadas ao 
trabalho, doenças infecto-parasitárias, alta mortalidade infan-
til e dificuldades de acesso aos serviços de saúde. Tais fatores 
evidenciam a existência de iniquidades entre as populações 
do campo (BRASIL, 2013). Em resposta a estes desafios, obser-
va-se um encontro crescente entre diferentes atores na cons-
trução de experiências articuladas ao protagonismo dos movi-
mentos sociais do campo. Nessa perspectiva, reconhecem-se 
algumas experiências protagonizadas pelo Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Essas experiências, 
quando acompanhadas de um conhecimento crítico e de uma 
ação contra os reais problemas da sociedade, efetivam-se en-
quanto práxis. Objetivos Esta proposta de pesquisa visa estu-
dar a práxis em saúde desenvolvida por mulheres cuidadoras 
do MST. Para tal, neste trabalho, pretendeu-se identificar a 
dinâmica da produção e mobilização de saberes na trajetória 
de construção das práticas de cuidado em saúde de mulheres 
do MST na região do Vale do Rio Doce, Minas Gerais. Meto-
dologia Para o desenvolvimento da pesquisa, foi utilizada a 
metodologia de investigação qualitativa e os aportes teóricos 
e metodológicos da ergologia e da filosofia da práxis. A er-

ILPIs presentes. Para estudos futuros, é importante analisar 
o funcionamento de tais conselhos e buscar as razões de 35 
deles estarem inativos.

Tamires Carneiro de Oliveira; Camomila Lira Ferreira; Adna 
Lígia Dias de Sousa; Sônia Maria de Paiva Barbosa; Márcia Maria 
Guedes Vasconcelos Fernandes;

13689 HISTÓRIA PARA COLORIR EM DEFESA DO SUS: 
AMPLIANDO AS POSSIBILIDADES DA PARTICIPAÇAO 
SOCIAL DE CONSELHEIROS LOCAIS DE SAÚDE EM 
CAMPINAS (SP)

Introdução A Participação Social no SUS, regulamentada 
como uma diretriz no texto constitucional, por meio da Lei 
nº8142/90, traz nos espaços de conselho uma forma de sua 
consolidação. Os Conselhos Locais de Saúde vêm merecendo 
destaque especialmente por estarem próximos da população, 
ao qual favorece também a participação da comunidade em 
outros espaços não institucionalizados (CRUZ et. al, 2012). Ob-
jetivos Fortalecer a autonomia, protagonismo e corresponsa-
bilização dos usuários que compõem um Conselho Local de 
Saúde em Campinas – SP, a partir da confecção colaborativa 
e distribuição dialógica do material didático Colorindo o Sis-
tema Único de Saúde. Metodologia Trata-se de um relato de 
experiência, o qual descreve o processo para elaboração e dis-
tribuição de um material didático para colorir e de fácil com-
preensão, direcionado para todas as idades, afim de fomentar 
diálogos sobre o SUS e Participação Social a partir das percep-
ções dos conselheiros locais usuários de saúde de um Centro 
de Saúde (CS). Mediante espaços de rodas de conversa com 
os conselheiros usuários envolvidos com o Colorindo o SUS, 
buscou-se identificar as percepções dos mesmos sobre essa 
experiência de construção coletiva envolvendo a Participação 
Social dentro do Centro de Saúde e na comunidade. Resulta-
dos e Discussão A história Colorindo o SUS foi construída em 
julho e agosto de 2016 mediante trocas de vivências e conheci-
mentos envolvendo o SUS, Participação Social entre três con-
selheiros usuários e uma aluna mestranda em Saúde Coletiva. 
Após finalização da história os referidos envolvidos iniciaram 
seu diálogo nos grupos terapêuticos e na reunião geral do CS, 
com continuidade em 2017 no território. A partir disso, con-
selheiros, comunidade e alguns profissionais do CS optaram 
por mudar a ambiência da sala de espera do CS construindo 
um espaço diferente para disponibilizar as histórias em uma 
mesa colorida e fotos fixadas na parede com depoimentos 
dos usuários das experiências vivas do SUS que dá certo no 
CS. Conclusões/Considerações Finais O processo do Colorin-
do o SUS possibilitou aos conselheiros usuários ver o SUS por 
outra perspectiva trazendo ânimo em lutar para fortalecê-lo, 
conhecer melhor os seus direitos e construir uma participação 
social diferente e próxima aos profissionais, sem enfoque em 
reclamações e sim em diálogos com a comunidade sobre SUS 
com outras cores e formas.

Jessica Farias Dantas Medeiros; Cristiane Pereira de Castro;

13934 CONSELHO GESTOR DE SAÚDE: UM MODELO 
FALIDO?

Introdução A área da saúde foi pioneira na institucionaliza-
ção da participação social, enquanto controle de setores or-

ganizados da sociedade civil sobre o Estado. A Constituição 
de 1988 acatando proposta da VIII Conferência Nacional de 
Saúde inseriu a participação comunitária como diretriz da or-
ganização e funcionamento do SUS por meio de Conferências 
e Conselhos de Saúde, que conforme Lei 8.142/1990 são ór-
gãos colegiados, compostos por representantes do governo, 
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários e 
atuam na formulação de estratégia e no controle da execução 
da política de saúde, em caráter permanente e deliberativo. O 
Decreto 7.508/2011, que regulamenta a Lei 8080/1990, desta-
ca que o processo de planejamento da saúde será ascendente 
e integrado, ouvindo os Conselhos de Saúde, compatibilizan-
do as necessidades das políticas de saúde e disponibilidade 
de recursos financeiros. O Conselho Gestor nas Unidades do 
SUS no município de São Paulo está previsto na Lei Munici-
pal nº 13.325/2002. Apesar disso, o potencial dos Conselhos de 
Saúde, como espaço de participação e deliberação dos cida-
dãos nas decisões relacionadas com as políticas de saúde é 
utilizado de forma incipiente. Objetivos O objetivo desse es-
tudo é relatar o processo desenvolvido no território Pirituba 
/ Perus, zona norte do município de São Paulo, com vistas a 
fortalecer a ação conselheira nas Unidades de Saúde através 
da formação de cidadãos para atuar nos Conselhos Gestores; 
estímulo de discussões a partir do Planejamento Estratégico 
Situacional, buscando encaminhamentos para os problemas 
de saúde prioritários através da ação dos representantes dos 
03 segmentos. Metodologia Estratégias realizadas para forta-
lecer a ação conselheira no território (2015/2016): • 04 Cursos 
para conselheiros/não conselheiros, por Distrito Administrati-
vo: DA Pirituba/S.Domingos, DA Jaraguá, DA Anhanguera, DA 
Perus, com ênfase no processo eleitoral - desenvolvimento 
de ações de divulgação e mobilização, repercutindo em ex-
pressivo número de candidatos e eleitores nas eleições biênio 
2015/2017; • “Esquenta”, evento em todas as unidades de saú-
de ao mesmo tempo com usuários, trabalhadores e gestores, 
para disseminar a importância do Controle Social através dos 
Conselhos Gestores de Saúde; • 03 Seminários com participa-
ção do Ministério Público, Universidade, Saúde, Poder Legis-
lativo, Movimento de Saúde; com pautas relacionadas à legis-
lação e experiências exitosas acerca do tema; • 02 cursos de 
Formação de Facilitadores com usuário, trabalhador, gestor 
para elaborar e desenvolver ações a partir de problemáticas 
locais. • Oficinas e rodas de conversa com conselheiros/não 
conselheiros. Resultados e Discussão O fortalecimento da 
ação conselheira pode ser evidenciado pela frequência das 
reuniões realizadas com quórum e pelos resultados obtidos 
no processo eleitoral para Conselho Gestor das Unidades de 
Saúde, biênio 2015-1017, conforme segue: • Indicador de Qua-
lidade “Funcionamento do Conselho Gestor”: A avaliação do 
indicador consistiu na verificação das atas e listas de presen-
ças das reuniões de Conselho Gestor realizadas nas Unidades 
de Saúde gerenciadas pela OSS-SPDM/PAIS. Os resultados ob-
tidos em Outubro/2015, Janeiro, Abril e Junho de 2016 foram 
respectivamente: 98,27%, 96,63%, 96,67%, 96,67% e 100% de 
realização das reuniões previstas. • Eleições Conselho Gestor 
biênio 2015/2017: A eleição foi realizada no dia 06/11/2015 e as 
Unidades de Saúde obtiveram um número expressivo de can-
didatos e eleitores. A posse dos novos conselheiros foi realiza-
da no dia 07/12/2015 e a relação de conselheiros publicada no 
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tuito de utilizar a música e a arte, em espaços públicos, como 
ferramentas facilitadoras no processo de debate e reflexão. 
Objetivos Relatar a experiência da construção de um musical 
envolvendo Segurança Alimentar e Nutricional, estimulando 
a reflexão sobre aspectos políticos da saúde e alimentação, 
contribuindo com a formação de senso crítico e de um me-
lhor protagonismo social. Metodologia O musical foi ideali-
zado a partir de princípios presentes na Política Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) e na Carta Política 
resultante da 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimen-
tar e Nutricional. Os encontros dos componentes envolvidos 
na elaboração do musical tem frequência de duas vezes na 
semana, esse momento é destinado aos ensaios instrumen-
tais, determinação de coreografias e treinos vocais. A própria 
instituição, UFCG, disponibiliza o espaço e os equipamentos 
necessários para que seja possível a realização dos ensaios. 
Resultados e Discussão Com as apresentações musicais pre-
vistas, torna-se possível estabelecer uma proximidade tanto 
com o público acadêmico quanto local, e com isso obter o 
fortalecimento de debates sobre aspectos políticos presen-
tes no âmbito da saúde e da alimentação, contribuindo para 
a reflexão sobre o posicionamento social e a compreensão 
mais aprofundada sobre Segurança Alimentar e Nutricional e 
seus determinantes. Além disso, fortalece a posição e a impor-
tância de atividades com esse caráter no âmbito acadêmico, 
tendo em vista que podem contribuir com a construção de 
ideias em prol de melhorias sociais, além do fortalecimento 
e qualificação na formação profissional. Conclusões/Conside-
rações Finais Torna-se evidente a importância da utilização da 
extensão como ferramenta articuladora de ações que visem 
alcançar diversos públicos e abordar variados temas, tratar e 
debater assuntos e aspectos políticos como os da saúde, po-
dendo ter um maior sucesso na dinamização desse processo 
quando é existe a utilização da música e da arte.

Rônisson Thomas de Oliveira Silva; Vanille Valério Barbosa 
Pessoa;

14644 DIREITO À SAÚDE, EXCLUSÃO E SUBJETIVAÇÃO 
POLÍTICA

Introdução O direito à saúde, consagrado na Declaração Uni-
versal de Direitos Humanos, foi inscrito na Constituição Fe-
deral do Brasil, de 1988. O movimento da Reforma Sanitária 
permitiu transformar o direito à saúde num elemento central 
do processo de redemocratização. Uma consequência durá-
vel desse processo, ainda que fazendo-se sentir com ritmos e 
intensidades diferentes no tempo e no espaço, foi a abertura 
de novos espaços que permitiram a grupos, comunidades e 
populações excluídos do acesso a direitos de cidadania passar 
de situações de exclusão à de protagonistas legítimos da exi-
gência de cumprimento de direitos consagrados na Constitui-
ção. Retomando os termos propostos por Jacques Rancière, 
assistiu-se a um processo, que continua hoje, de subjetivação 
política, tendo na saúde um dos campos em que aqueles que 
não contavam no cômputo da cidadania abriram um intervalo, 
como o define Rancière, entre a proclamação de direitos e a 
exigência da sua realização. Mas também a partir do próprio 
SUS e dos seus agentes se criaram os espaços que permitiram 
experiências cruciais de enfrentamento da exclusão radical as-
sociada ao que Boaventura de Sousa Santos (2007) designa de 

linha abissal. Objetivos Identificar e caracterizar mobilizações 
de grupos, comunidades e populações excluídos do acesso a 
cuidados de saúde e/ou caracterizadas por diferentes formas 
de vulnerabilidade que afetam a sua sobrevivência ou inte-
gridade física, a sua saúde e a sua dignidade, assim como as 
iniciativas de instituições e profissionais de saúde orientadas 
ao cumprimento do preceito constitucional da saúde como 
direito de todos e dever do Estado entre populações excluí-
das em zonas urbanas. Metodologia A metodologia apoia-se 
num enfoque teórico-conceitual baseado na sociologia das 
emergências e na exploração do conceito de linha abissal, am-
bos propostos por Boaventura de Sousa Santos (2014), e nas 
noções de subjetivação política e de intervalo, adaptadas de 
Jacques Rancière. Consiste numa revisão da literatura histó-
rica e científico-social sobre a Reforma Sanitária, a Reforma 
Psiquiátrica e os movimentos e conflitos no campo da saúde; 
pesquisa documental sobre as iniciativas de comunidades e 
populações indígenas, quilombolas e tradicionais na região 
Sul da Bahia. Serão incluídos os resultados preliminares de um 
projeto de pesquisa-intervenção na região de Porto Seguro 
e seu entorno, numa colaboração entre a UFSB e o CES-Uni-
versidade de Coimbra. Resultados e Discussão Os processos 
e iniciativas considerados ocorreram, em momentos diferen-
tes, em regiões distintas, com características e ritmos diferen-
ciados e dando origem a formas mais ou menos duráveis de 
organização. O acesso à cidadania e ao seu reconhecimento 
foi inseparável, em muitos destes casos, de mobilizações mo-
tivadas por condições de vulnerabilidade e por exposição a 
agravos, problemas de saúde, contaminação e degradação 
ambiental e de condições de moradia e ameaças à integridade 
física, e que exigiam acesso a cuidados e respostas a condi-
ções de vida e de trabalho afetando a sua saúde e segurança. 
Nestes casos, a resposta à exclusão fez-se através de ação co-
letiva, frequentemente envolvendo alianças e colaborações 
com instituições, pesquisadores, profissionais e ativistas com 
ação no campo da saúde. Noutras situações, as condições 
de exclusão deram lugar a intervenções de profissionais de 
saúde que, transpondo a linha de divisão que determina a 
exclusão radical, levaram às populações e pessoas excluídas 
cuidados de saúde básicos que a Constituição lhes garante. 
População de rua e dependentes químicos sobressaem, neste 
caso, especialmente em zonas urbanas, como o Rio de Janei-
ro. Conclusões/Considerações Finais O processo da Reforma 
Sanitária, com avanços e retrocessos, teve como resultados 
visíveis, para além da constitucionalização do direito à saúde, 
a criação de um conjunto de instituições dedicadas à pesquisa, 
desenvolvimento tecnológico, produção de medicamentos e 
outros recursos, vigilância sanitária, promoção de saúde e 
prestação de cuidados, tendo no SUS a sua pedra angular; a 
definição de um modelo para o controle social e a gestão das 
políticas públicas baseado na participação popular (Conferên-
cias de Saúde, Conselhos de Saúde), a Reforma Psiquiátrica e 
a Estratégia de Saúde da Família. Não menos importantes fo-
ram, por um lado, as iniciativas e movimentos que, mobilizan-
do grupos, comunidades e populações vulneráveis, abriram 
um espaço de afirmação da sua condição de sujeitos políticos 
e exigiram o acesso aos direitos de cidadania, em particular 
do direito à saúde; e, por outro, a atividade de equipes de pro-
fissionais atendendo populações e pessoas em situação de 

gologia compreende a atividade do trabalho como realidade 
humana complexa, na qual circulam valores e saberes que 
possibilitam a instituição de novas normas ao meio (SCH-
WARTZ, DURRIVE, 2010). A Filosofia da Práxis, por sua vez, 
constrói um conceito filosófico da atividade prática e propõe-
se a atuar como guia filosófico dos processos de transforma-
ção do mundo (VÁZQUEZ, 2007). Para o trabalho de campo, 
os instrumentos utilizados foram a observação participante 
e a entrevista semiestruturada. Participaram ao todo cinco 
mulheres, com idade entre 47 e 65 anos, provenientes de 
quatro áreas de reforma agrária. Para a produção teórica foi 
utilizada Análise de Conteúdo Temática, que apresenta o tema 
como conceito central e unidade de registro (GOMES, 2015). 
Resultados e Discussão As práticas de cuidado desenvolvidas 
pelas mulheres participantes dessa pesquisa envolvem sabe-
res de cultivo e preparo de plantas medicinais e fitoterápicos, 
radiestesia, bioenergética, terapia floral, homeopatia, reiki, 
passe espiritual, aromaterapia e geoterapia. Além disso, tais 
saberes perpassam por habilidades políticas, organizativas, 
comunicativas, pedagógicas. De modo geral, as participantes 
dessa pesquisa passaram a desenvolver práticas de cuidado 
por necessidade de saúde por parte de alguém mais próximo. 
Nesse processo, o acesso aos saberes disciplinares - através 
de cursos e materiais didáticos – cumpre papel de destaque, 
ainda que este acesso não ocorra da mesma forma para to-
das as integrantes da pesquisa. Paralelamente, experiências 
diversas possibilitaram a construção desses saberes, como: 
o aprendizado com a família e com os mais velhos; a expe-
riência do trabalho – com destaque para o trabalho coletivo 
-, a participação em organizações sociais; e a participação no 
próprio MST. Em especial o MST, devido à socialização do 
trabalho de cuidados no interior do movimento social, este 
proporciona importante processo de socialização e produção 
desses saberes. Conclusões/Considerações Finais Ao estudar 
os processos de produção, mobilização e apreensão dos sa-
beres da atividade do cuidado nos deparamos com uma série 
de aspectos que integram estes processos. Em especial, no 
Movimento Sem Terra, a experiência dessas mulheres ressalta 
a importância do desenvolvimento de atividades formativas 
que propiciem o acesso aos saberes disciplinares, sem des-
considerar a importância da experiência do trabalho de cuida-
do no cotidiano dos assentamentos e acampamentos. Tais his-
tórias de vida nos ensinam que, em se tratando da formação 
de seres humanos, não há receitas prontas, mas experiências 
em construção. Referências BRASIL. Ministério da Saúde. Se-
cretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento 
de Apoio à Gestão Participativa. Política Nacional de Saúde 
Integral das Populações do Campo e da Floresta. – 1. ed.; 1. 
Reimp. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2013. 48 p.:il. 
GOMES, Romeu. Análise e Interpretação de dados de pesqui-
sa qualitativa. In: Minayo, M.C.S (org.); Pesquisa social: teo-
ria , método e criatividade. 34 ed. Petropolis, RJ: Vozes, 2015. 
P.79-108. SCHWARTZ, Yves; DURRIVE, Louis (Org.). Trabalho 
e Ergologia: Conversas Sobre a Atividade Humana. Coord. da 
tradução e revisão técnica: Jussara Brito e Milton Athayde, 2° 
edição, Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense, 
2010. 318p. VÁZQUEZ, Adolfo Sanchez. Filosofia da Práxis. 1ª 
ed. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciências Socias 
– CLACSO; São Paulo: Expressão Popular, Brasil, 2007. 488 p.
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14254 PESQUISA PARTICIPATIVA E AS ESTRATÉGIAS DE 
PROMOÇÃO DA SAÚDE INTEGRAL DA CRIANÇA NO SUS

Introdução A democratização do cuidado em saúde implica 
no aumento de autonomia e capacidade de reflexão de todos 
os envolvidos: usuários, trabalhadores e gestores. Esta pes-
quisa sobre da Caderneta de Saúde da Crianças (CSC) e suas 
formas de uso buscou construir conhecimento científico de 
maneira compartilhada entre seus participantes, contribuindo 
para o fortalecimento do SUS como política pública de saúde. 
Objetivos Pretende-se discutir uma metodologia de pesquisa 
qualitativa que teve como desafio o aumento da participação 
dos trabalhadores na vigilância da saúde integral infantil, am-
pliando a compreensão sobre a CSC e o tema do desenvolvi-
mento infantil (DI). Metodologia A diretriz metodológica da 
pesquisa-intervenção participativa nos permitiu a inclusão dos 
participantes da pesquisa como protagonistas, ao lado dos 
pesquisadores. A lateralização dos pontos de vista de pesqui-
sadores e trabalhadores ocorreu em grupos focais (GF) em 
que se discutiu usos da CSC, promoção do DI e a formação. Os 
GF aconteceram em dois momentos, sendo o segundo a oca-
sião para a construção de narrativas dos trabalhadores sobre 
os temas discutidos. Participaram quatro equipes completas 
de estratégia de saúde da família de municípios de diferentes 
regiões do país: Joinvile (SC), Santarém (PA), Campina Gran-
de (PB), São Gonçalo (RJ). Resultados e Discussão A análise 
empreendida com os trabalhadores nos grupos focais possibi-
litou: 1) maior apropriação da CSC, principalmente pelos ACS, 
ao manuseá-la pela primeira vez, despertando seu interesse 
pelos temas da CSC e do DI; 2) mudanças no modo como se 
referiam às famílias, com avaliações menos centradas em jul-
gamentos morais e maior sensibilidade para a complexidade 
das questões envolvidas na tarefa do cuidado a crianças; 3) 
compartilhamento de reflexões críticas sobre o próprio pro-
cesso de trabalho, reconhecendo potencialidades, conflitos e 
problemas silenciados; 4) ampliação da compreensão inicial 
sobre o baixo preenchimento da CSC para as suas distintas 
formas de utilização. Conclusões/Considerações Finais É ne-
cessário construir estratégias que aumentem a participação 
das diferentes categorias profissionais, a fim de que estes 
possam reconhecer e incentivar a participação das famílias no 
cuidado. Os efeitos de reposicionamento descritos indicam 
que há uma contribuição importante das pesquisas de caráter 
participativo para o SUS.

Maria Virgínia Marques Peixoto; Eduardo Henrique Passos 
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14567 EXTENSÃO, ARTE E SAÚDE: PRODUÇÃO 
DE MUSICAL SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL

Introdução Tendo em vista o papel da extensão na formação 
acadêmica e na busca por melhorias sociais, o presente tra-
balho retrata a construção de um musical envolvendo docen-
te e discentes da Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG), campus Cuité e atores da comunidade local com in-
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14748 FÓRUM PELA HUMANIZAÇÃO DO PARTO E 
NASCIMENTO DE CAMPINAS E REGIÃO - O CONTROLE 
SOCIAL DAS MATERNIDADES PUBLICAS E PRIVADAS

Introdução O Fórum pela Humanização do Parto e Nascimen-
to de Campinas nasceu em Abril de 2013 impulsionado pela ur-
gências de gestantes, pais, docentes e profissionais atuantes 
no campo da humanização, em formar um campo de atuação, 
presencial e virtual, para os já ativistas na prática assistencial 
ou cientifica, dispersos na assistência, instituições de ensino 
ou em suas casas. Desde então, o Fórum tem atuado de forma 
a ser um espaço comum onde diferentes atores do movimen-
to pela humanização para um parir e nascer mais respeitodo, 
possam se reunir e criar formas de resistências ao sistema 
obstétrico vigente, fortalecendo o controle social das princi-
pais maternidades da cidade. Objetivos O presente trabalho 
visa apresentar um relato do processo da atuação deste mo-
vimento e seus resultados desde sua criação até 2016, pelo 
grupo participante em Campinas Metodologia Relato de ex-
periência a quatro mãos das principais ações realizadas até o 
ano de 2016, através de levantamentos de documentos e in-
formações disponíveis nas redes sócias e e-mails compartilha-
dos. As autoras pretendem realizar roda de conversa e a partir 
da exposição do relato, pretendem identificar na discussão al-
guns pontos de analise presentes, tais como: identidade, valo-
res, estratégias de luta, entre outros. Resultados e Discussão 
Desde sua criação muitas foram as ações desenvolvidas, den-
tre elas: 2013 Parceria com mandato de vereador e a criação 
do PL doulas ainda em tramitação; 2013 I Encontro do Fórum 
pela Humanização do Parto e Nascimento foi a primeira ação 
conjunta do colegiado, realizada em espaço público em audi-
tório lotado com mais de 300 pessoas e teve a participação 
de atores importantes do MS e Maternidades Públicas da re-
gião; 2014 Realização do Forum PENSES-Unicamp “Violência a 
Mulher- Multiplos Olhares”, dois encontros promovidos pela 
Reitoria da Unicamp com ampla participação da comunidade; 
2015 Curso de Doulas Comunitárias (recurso da Pro-Reitoria 
Extensão). De mais de 600 inscritas, 100 foram selecionadas 
e 82 finalizaram o curso dentre Agentes Comunitários de Saú-
de e lideranças populares; 2015 Apresentação em reunião do 
Conselho Municipal de Saúde das principais críticas ao modelo 
obstétrico vigente junto à apresentação do convenio da prin-
cipal maternidade da cidade; 2016 Ato público e abaixo assina-
do em defesa de médica “humanizado”; Reuniões presenciais 
periódicas; Atuação nas Redes Sociais; dentre outras ações 
Conclusões/Considerações Finais No contexto de desmonte 
de politicas publicas importantes como a Rede Cegonha, os 
movimentos sociais podem ser um dos poucos atores capazes 
de agir na defesa dos direito da mulher sob seu próprio corpo 
e à saúde de qualidade. O bem nascer e o bem parir ainda re-
siste e a construção de espaços que persistem é um desafio 
para todos que pensam numa sociedade solidaria, democráti-
ca e generosa. Referências Política Nacional de Humanização. 
Brasília - DF. 2010. Cadernos. HumanizaSUS BAREMBLITT, G.. 
Compêndio de Análise Institucional. Rio de Janeiro: 3a. ed., 
Rosa dos Tempos, 1996. Boaventura de Sousa Santos. PELA 
MÃO DE ALICE. O SOCIAL E O POLÍTICO NA PÓS-MODERNI-
DADE. 1.° edição: Maio de 1994 Campos, Rosana T. Onocko, 
and GW de S. Campos. “Co-construção de autonomia: o su-

jeito em questão.” Tratado de saúde coletiva 1 (2006): 669-
688. CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa, 2003. Por uma clínica 
do Sujeito. In: Saúde Paidéia. São Paulo: Editora Hucitec. Pp. 
51-82. LOURAU, R. A Análise Institucional. Petrópolis: Vozes, 
1975. QUANDO NOVOS. PERSONAGENS ENTRAM EM. CENA. 
— experiências e lutas dos ... esses atores acabam articulan-
do os diferentes elementos fornecidos. MERHY, E. E. Saúde: a 
cartografia do trabalho vivo. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2005. 
DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. 1995-1997. Mil Platôs. Capi-
talismo e Esquizofrenia.
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14922 CONHECENDO AS NECESSIDADES SOCIAIS DE 
SAÚDE SOB AS VOZES DO CONSELHO LOCAL DE SAÚDE 
NA PERSPECTIVA DE ACESSO A SAÚDE COMO DIREITO

Introdução O ideário de discutir a dimensão do direito a saú-
de, dentre outros como elementos das necessidades huma-
nas, traz para o debate a reflexão sobre os princípios cons-
titucionais, especialmente o da integralidade como um valor 
humano insubstituível, a ser percebido nas diferentes realida-
des sociais, e contextos socioculturais (MATTOS, 2005; EGRY, 
2008). No intento de obter esta materialização, torna-se pre-
ciso extrapolar a busca de conhecimento intrinsecamente ine-
rente à demanda em saúde, e, contudo, alargar espaços de 
apropriação das mesmas, bem como das necessidades senti-
das, e na acepção das práticas profissionais para aprendê-las 
na aproximação das vozes, desejos, interesses dos usuários. 
Assim como o direto a saúde, demanda também configura-se 
como uma prática social, na destreza pela cidadania, exercício 
da fala e vocalização do sujeito e percepção dos sentidos. Sen-
do uma concepção de igualdade em ser assistido na considera-
ção dos diversos contextos e necessidades, e democratização 
dos bens e serviços de saúde (MATTOS, 2005). Objetivos Esse 
estudo tem como objetivo conhecer as necessidades sociais e 
de saúde de um grupo de usuários em Reuniões do Conselho 
Local de Saúde, no Município de Sobral, Ceará. Metodologia 
Trata-se de uma proposta qualitativa, uma Pesquisa Inter-
venção (MINAYO, 2010). O referido estudo deu-se no Centro 
de Saúde da Família (CFS) Herbert de Sousa, Padre Palhano, 
Sobral, Ceará, por ser campo de atuação dos residentesda 
Residência Multiprofissional em Saúde da Família (RMSF). O 
critério de inclusão envolveu usuários que participavam das 
reuniões do Conselho Local de Saúde (CLS) para conhecer 
suas necessidades sociais e de saúde na perspectiva do di-
reito. A pesquisa alicerçada no modelo Pedagógico de Paulo 
Freire(BRANDÃO,2008). Este se dá em três fases: A “busca do 
universo vocabular”, durante a participação em reuniões an-
teriores do Conselho;Levantamento de temáticas já discutidas 
em reuniões anteriores; E, a tematização, através do encontro 
com o grupo de usuários do bairro para discussão sobre as ne-
cessidades.Para garantir o anonimato utilizaram-se os nomes 
de virtudes humanas. O referido projeto foi submetido ao CEP 
da UVA. Foi aprovado sob Caae 50889315.3.0000.5053. Resul-
tados e Discussão Emerge na década de 70 o movimento de-
nominado, Reforma Sanitária Brasileira (RSB) que mobiliza a 
Sociedade Civil na luta pela redemocratização do País, em prol 
de uma nação mais igualitária com direito e acesso à saúde 
de modo justo. Esse evento mobiliza forças politicas e sociais, 

exclusão extrema. Referências NUNES, J.A.; SIQUEIRA-SILVA, 
R. (2016) Dos “abismos do inconsciente” às razões da diferen-
ça: criação estética e descolonização da desrazão na Reforma 
Psiquiátrica Brasileira. Sociologias, 18 (43), p. 208-237 NUNES, 
J.A. (2009) Saúde, direito à saúde e justiça sanitária. Revista 
Crítica de Ciências Sociais, (87), 143-169. PORTO, M.F.S. (2012) 
Uma ecologia política dos riscos: princípios para integrarmos 
o local e o global na promoção da saúde e da justiça ambien-
tal. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2ª edição. RANCIÈRE, J. 
(2004) Who is the subject of the Rights of Man? The South 
Atlantic Quarterly, 103 (2/3), p. 297-310. SANTOS, B.S. (2014) 
Epistemologies of the South. Boulder: Paradigm Publishers, 
SANTOS, B. S. (2007) Para além do pensamento abissal: das 
linhas globais a uma ecologia de saberes. Novos estudos-CE-
BRAP, n. 79, p. 71-94.
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14746 FÓRUM EM DEFESA DA VIDA DO 
JARDIM ÂNGELA E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NÃO 
INSTITUCIONALIZADA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Introdução A participação possui seu sentido ligado a ser par-
te e ter ou tomar parte. A amplitude dos seus significados é 
intrínseca à vida em sociedade1. Historicamente ela adquire 
sentidos novos: a participação comunitária definia a orga-
nização autônoma da comunidade; a participação popular 
aprofundou a crítica e a radicalização das práticas políticas de 
oposição ao sistema dominante, e a participação social, que 
surge em 1990, reconhece e acolhe a diversidade de interes-
ses e projetos existentes1. No Sistema Único de Saúde (SUS), 
a saúde emerge como questão de cidadania e a participação 
social como condição essencial para o seu exercício2. Porém, 
há dificuldades nos mecanismos de participação instituídos no 
SUS, como problemas estruturais e políticos que dificultam a 
organicidade de Conselhos e Conferências3. Há várias formas 
de participação, para além das instituídas4. A experiência de 
participação social na saúde não institucionalizada ocorrida 
no Jardim Ângela, São Paulo-SP, aponta esta forma de partici-
pação como uma possibilidade para o enfrentamento dos de-
safios do SUS, que favorece práticas intersetoriais, promoção 
da saúde, a gestão participativa e o empoderamento local. 
Objetivos Objetivo Geral: Estudar a participação social não ins-
titucionalizada na saúde a partir da experiência do Fórum em 
Defesa da Vida, no Jardim Ângela, São Paulo (SP). Objetivos 
específicos: introduzir discussão sobre a participação social 
não institucionalizada no SUS e apontar potencialidades das 
práticas de participação social não institucionalizada. Metodo-
logia Relato de pesquisa referente ao trabalho de conclusão 
do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Cole-
tiva e Atenção Primária (Faculdade de Medicina da Universi-
dade de São Paulo - FMUSP, de 2014 a 2016). A abordagem 
metodológica consistiu em pesquisa qualitativa, caracteriza-
da como estudo de caso. A parte empírica realizada por trian-
gulação de técnicas, no período de Outubro a Dezembro de 
2015, inclui: observações de atividades registradas em Diário 
de Campo; entrevistas com participantes, após leitura e assi-
natura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; análi-
se de documentos (atas, listas de presenças e outros); revisão 
bibliográfica restrita ao contexto brasileiro; e, acesso a dados 

secundários pertinentes. Procedeu-se a análise de conteúdo 
temático. A pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da FMUSP, protocolo 376/2015, e pela comissão exe-
cutiva do FDV. Nomes de locais da região foram empregados 
para referir aos participantes, sem os identificar. Resultados e 
Discussão A participação social no Jardim Ângela decorre de 
uma série de iniqüidades que ganham notoriedade a partir da 
mobilização em prol da superação da violência. O fato deu ori-
gem ao FDV que adquiriu reconhecimento e legitimidade com 
atuação em várias áreas. Seus membros são atores do setor 
público, movimentos socais, religiosos, moradores e institui-
ções diversas. Ao inserir pautas da saúde nas suas discussões, 
o FDV se aproxima da rede de serviços, fortalece a participa-
ção institucionalizada, discute pautas diversas, promove semi-
nários e debates específicos, o encontro e o diálogo dos dife-
rentes atores. É conferido a ele o contorno de um espaço de 
participação social não institucionalizado no SUS, por não ser 
um dos mecanismos de participação explicito na legislação e 
conseguir atuar na área através de práticas intersetoriais, pro-
moção da saúde, gestão participativa e empoderamento lo-
cal. Há necessidade de mais estudos sobre a participação não 
institucionalizada, que evidencie outras vivencias. Esta partici-
pação indica potencialidades, considera a identidade territo-
rial, as relações intersetoriais e a heterogeneidade de pautas 
nas práticas de participação em saúde. Conclusões/Considera-
ções Finais A participação social na saúde legalmente instituí-
da é uma imensa conquista e um grande avanço no campo das 
políticas públicas. Contudo, como refido por diversos autores, 
há dificuldades e limitações da sua efetivação. Reconhecida 
sua importância para o fortalecimento e garantia do direito a 
saúde, debruçar-se obre outras formas de participação, para 
além das instituídas, pode colaborar para o desenvolvimento 
da área. O FDV se afirma como um espaço de participação de 
caráter não institucionalizado no SUS, que propicia uma alter-
nativa do exercício da participação social em saúde diferente 
dos modelos tradicionais. Contudo, há uma reduzida literatu-
ra sobre esta forma de participação, fato que dificulta maiores 
discussões obre a real capilaridade dela nos territórios. A par-
ticipação não institucionalizada pode ser vista como uma pos-
sibilidade de participação intersetorial e heterogênea que traz 
as marcas de um território e seu modo de interpretar e res-
ponder suas necessidades de saúde. Referências 1. Escorel S, 
Moreira MR. Participação Social. In: Giovanella L. et. al. (Org). 
Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. Rio de Janeiro. Fiocruz. 
2012. 853-883. 2. Cotta RMM; Cazal MM; Martins PC. Conselho 
Municipal de Saúde: (re) pensando a lacuna entre o formato 
institucional e o espaço de participação social. Ciênc. Saúde 
Coletiva. 2010 Ago [acesso em 14 Agost 2015]; 15, 5: 2437-2445. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a18.
pdf. 3 Dominguez BC. A gestão autoritária cede espaço, pou-
co a pouco, à práxis democrática. 2007: 53: 12-19 apud Coelho 
JS. 2012 [acesso em 14 ago 2015]. Disponível em: http://www.
scielo.br/pdf/sausoc/v21s1/12.pdf. 4. Quintanilha BC, Sodré F, 
Araujo MD, et. al. Movimento de resistência no Sistema Único 
de Saúde (SUS): a participação rizomática*. Interf. Comum. 
Saúde Educaç. 2013; 17, 46: 561-573. 1
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cotidiano do cuidado hospitalar para expressão da comuni-
dade; apresentar a opinião de pacientes e profissionais como 
modo de controle social e ação em ouvidoria. Metodologia 
Profissionais da educação continuada e da saúde do traba-
lhador reuniram fotos dos serviços que apresentavam avan-
ços tecnológicos, assistenciais e relacionais. Expostas fotos 
no saguão hospitalar, disponibilizado livro para assinaturas 
que espontaneamente um espaço para compartilhar memó-
rias,gratidão e opiniões. Resultados e Discussão A visitação 
chegou a 510 registros em 40 dias de exposição.15% destes 
expressavam gratidão e opiniões sobre a qualidade da assis-
tência e memória sobre superação e tratamento de agravos 
à saude. Registros encaminhados para ouvidoria. Conclusões/
Considerações Finais O espaço para ‘escuta ativa‘ pode se dar 
através oportunidades e manifestações espontâneas de valo-
rização das relações construídas em cenários do Sistema Úni-
co de Saúde brasileiro.

Adriana de Freitas Rangel Carneiro; Dasymar Martins da Silva 
Lucas; Edeusa Souza; Fabio Cupertino Morínigo;

15182 AGENDA DA SAÚDE EM TRAMITAÇÃO NA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Introdução O Congresso Nacional tem se destacado na apro-
vação de relevantes políticas de saúde para o País, como a cria-
ção do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Constitui-
ção de 1988 - CF88 (GOMES e MARTINS, 2016). Contudo, para 
que as diretrizes constitucionais da saúde sejam implantadas, 
são necessárias normas infraconstitucionais, bem como de 
ações de fiscalização pelo Legislativo das ações do Executivo. 
Baptista (2010) identificou três períodos de elaboração de leis 
sobre saúde após a CF88: iniciando com a definição da base 
institucional do SUS; seguindo-se de expansão de políticas 
técnicas e específicas, de política de regulação do mercado e 
um retorno a políticas específicas atreladas a projeto de go-
verno. Gomes (2011) analisou a tramitação de mais de 5.000 
proposições legislativa relacionadas à saúde, e observou que 
a produção na via constitucional foi mais expressiva que na 
complementar, refletindo a “constitucionalização” dessa 
área. Também identificou temas de saúde presentes na agen-
da apresentada e na aprovada. Outros autores têm abordado 
esta questão (MARQUES e DELDUQUE, 2012), contudo há ca-
rência de estudos tanto na produção de leis, quanto na fisca-
lização. Objetivos Sintetizar dados sobre o conteúdo de pro-
posições relacionadas à saúde em tramitação nas Comissões 
e no Plenário da Câmara dos Deputados, segundo a via legis-
lativa (constitucional, complementar e ordinária), para identi-
ficar temas significativos para políticas relacionadas à saúde e 
os locais críticos da tramitação numa das Casas do Congresso 
Nacional, relevantes para as funções de produção legislativa 
e de fiscalização. Metodologia Os dados sobre temas de pro-
posições relacionadas à saúde em tramitação no Plenário e 
Comissões da Câmara dos Deputados, abrangem proposições 
de cunho fiscalizador (propostas de fiscalização e controle – 
PFC - e projetos de decreto legislativo- PDC), e aquelas que po-
dem gerar normas legais nas vias: constitucional (propostas 
de emenda à Constituição - PEC), complementar (projetos de 
lei complementar - PLP) e ordinária (projetos de lei ordinária 
- PL). Os dados foram coletados por meio do Sistema de In-

formações Legislativas da Câmara dos Deputados (SILEG), em 
sua versão para a Intranet. A classificação dos temas das pro-
posições relacionadas à saúde adotou critérios da tipologia 
desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa e Extensão sobre Legis-
lativo e Política de Saúde (GPE SAÚDE, 2011). As informações 
sintetizam estudos técnicos realizados na Consultoria Legisla-
tiva da Câmara dos Deputados divulgados e atualizados desde 
2005 (GOMES, 2016b) e refletem dados coletados em mais de 
10 anos pesquisa. Resultados e Discussão Com relação à agen-
da da saúde pendente de deliberação na área da fiscalização, 
a análise das PFC sugere foco na gestão de recursos da saúde 
em municípios. Os PDC enfatizam a fiscalização de agências 
reguladoras (ANVISA e ANS) e do Ministério da Saúde, mas 
com longos períodos para produção e apreciação de parece-
res. Sobre a produção de normas, a agenda da saúde penden-
te na via constitucional prioriza os recursos humanos no SUS 
e o financiamento da saúde. A Comissão de Constituição e Jus-
tiça é o local que filtra o seguimento das tramitações. Na via 
complementar, os PLP pendentes focalizam o financiamento 
da saúde, destacando-se a ampliação de gastos com pessoal 
da saúde no âmbito da Lei de Responsabilidade Fiscal e o cri-
tério de financiamento pela União. A Comissão de Finanças e 
Tributação é local crítico para avançar a tramitação dessas ma-
térias. Na via ordinária, predominam temas de prevenção e a 
Comissão de Seguridade Social e Família é o local crítico para 
a tramitação das matérias. Conclusões/Considerações Finais 
A pesquisa identificou que temas de saúde em tramitação na 
Câmara dos Deputados incluem matérias que seriam necessá-
rias para aperfeiçoar o setor, contudo, muitas permanecem 
como pendências de deliberação nos vários períodos em que 
os dados foram coletados. Também demonstrou a viabilida-
de de usar os sistemas de informação existentes na Câmara 
dos Deputados e a tipologia de classificação de proposições 
legislativas do GPE Saúde para identificar os principais temas 
de proposições legislativas relacionadas à saúde, de cunho fis-
calizador ou produtor de normas legais, bem como os locais 
críticos de tramitação, por via legislativa, tipo de proposição. 
A metodologia oferece, pois, potencial para ampliar a trans-
parência e o controle social da saúde, por meio do monitora-
mento das tramitações de propostas relevantes para o setor. 
Referências BAPTISTA, T W F. Análise da produção legislativa 
em saúde no Congresso Nacional brasileiro (1990-2006). Cad. 
Saúde Pública, Rio de Janeiro, 26(1):97-109, jan, 2010. GOMES, 
F.B.C. Estudos sobre a agenda de saúde em tramitação na 
Câmara dos Deputados. Brasília, 2016. Disponível em: http://
www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/
estnottec/areas-da-conle/tema19. ______. Interações entre 
o Legislativo e o Executivo federal do Brasil na definição de 
políticas de interesse amplo: uma abordagem sistêmica, com 
aplicação na saúde. Tese (Doutorado em Ciências Políticas) – 
UERJ, Rio de Janeiro, 2011. GOMES, F B C; MARTINS, R C R. The 
role of the Brazilian Congress in defining public social policies. 
The Journal of Legislative Studies, 22(4), 506-527, 2016. GPE 
SAÚDE. Manual para classificação de proposições legislativas 
relacionadas à saúde. ...., 2011. MARQUES, S B; DELDUQUE, M 
C. A Produção Legislativa em Saúde entre 2007 e 2010...

Fábio de Barros Correia Gomes;

no intento de defender a dignidade humana, justiça social e 
cidadania. (SILVA, 2012). Para a palavra direito, saíram às pa-
lavras: educação lazer, transporte, habitação, saúde, seguran-
ça. Direito tem quem direito anda. Para as palavras serviços e 
acesso saíram outras como: trabalho, geração de emprego e 
renda, lazer, educação e assistência social. “É importante sa-
ber os direitos para cobrar. Eu peguei a tarjeta dos benefícios 
sociais, porque tem muitos que a gente tem, mas não somos 
informados e não vamos atrás. Mas eu tô indo atrás, princi-
palmente por causa do meu filho, eu tô criando força (Perse-
verança)”. A população precisa se apoderar da existência de 
direitos para que tenha embasamento e força em lutar por 
eles. Essa, não pode está alienada sobre debates e decisões 
que estão em pautas nos espaços públicos (CECCIM, 2004). 
Conclusões/Considerações Finais Por fim, foi desvelado que 
muitos sujeitos expressam claramente a existência de neces-
sidades básicas da vida humana que ainda não são supridas, 
o que pode interferir no exercício da cidadania e dignidade 
da pessoa humana. Algumas referidas são de competências 
mais individuais, particulares e subjetivas. Outras por desca-
so do poder publico, instituições e politicas responsável por 
este suprimento. Referências BRANDAO, CR. O que é méto-
do paulo freire. São Paulo: Brasiliense, 2008. 120 p. CECCIM, 
R. O Quadrilátero da Formação para a Área da Saúde: Ensino, 
Gestão, Atenção e Controle Social. PHYSIS: Rev. Saúde Coleti-
va, Rio de Janeiro, 14(1):41- 65, 2004. MINAYO, MCS. Pesquisa 
social: teoria, método e criatividade. 29. ed. Petrópolis, RJ: Vo-
zes, 2010. EGRY, E.Y. Necessidades em saúde na perspectiva 
da atenção básica Guia para Pesquisadores. Departamento 
de Enfermagem em Saúde ColetivaNúcleo de Apoio às Ativi-
dades de Cultura e Extensão Universitária: Assistência de En-
fermagem em Saúde Coletiva (NACE: AENSC). UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO ESCOLA DE ENFERMAGEM. São Paulo, 2008. 
MATTOS, RPRA. Construção social da demanda: direito à saú-
de, trabalho em equipe, participação e espaços públicos / Ro-
seni Pinheiro e Ruben Araujo de Mattos, organizadores. 2ª ed. 
- Rio de Janeiro: CEPESC/UERJ: ABRASCO, 2005.

Neíres Alves de Freitas; Rayane Alves Lacerda; Osmar Arruda 
da Ponte Neto; Robervanda Alves Pinto; Lídia Alves de Freitas; 
Mikaele Alves de Freitas; Euclidia Selênia Pereira Teixeira; Diana 
Suely Arraes Freire; Maria Rocineide Ferreira da Silva;

15035 O CONTROLE SOCIAL NA ESTRATÉGIA SAÚDE 
DA FAMÍLIA : PARTICIPAÇÃO E PLANEJAMENTO

Introdução Esta pesquisa tem como objeto a compreensão 
do processo participativo do Conselho Local de Saúde (CLS) 
no território da Estratégia Saúde da Família (ESF). A análise 
pautou o planejamento das ações de saúde na comunidade, 
as relações cotidianas e atos solidários entre conselheiros e 
trabalhadores da equipe de saúde.Enfatiza-se um movimen-
to de construção social nas políticas públicas de saúde. Obje-
tivos Objetivou-se analisar a organização do Conselho Local 
de Saúde (CLS) com ênfase no planejamento e participação 
no território da ESF. Metodologia A pesquisa tem natureza 
qualitativa numa perspectiva crítica e reflexiva. O cenário do 
estudo foi uma unidade de saúde ESF I-Rosário, no município 
de Milagres, Ceará. Participaram do estudo 22 sujeitos, usuá-
rios e trabalhadores de saúde integrantes do Conselho Local 

de Saúde. A coleta de dados ocorreu no período de fevereiro 
a julho de 2016. Foram utilizadas as técnicas: observação sis-
temática, levantamento documental e grupo focal. Os dados 
foram analisados com base nos pressupostos da hermenêuti-
ca e dialética. O estudo seguiu os preceitos éticos da pesquisa 
envolvendo seres humanos, conforme parecer do Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Regional do Cariri (URCA) 
sob Nº. 953.830. Resultados e Discussão Ao vivenciar o coti-
diano da comunidade e seus enfrentamentos sociais, eviden-
cia-se que a organização e dinâmica de funcionamento do CLS 
são movidas pela participação comunitária e envolvimento 
com as questões sociais locais. O CLS em estudo, produziu um 
movimento integrado ao planejamento da equipe de saúde 
de impulsão das redes locais e de referência e de práticas de 
ações mais atentas e efetivas às demandas reais e necessárias 
dos usuários assistidos na ESF. As interações sócio comunitá-
rias na produção do cuidado, os atos solidários entre conse-
lheiros e trabalhadores da equipe de saúde conduziram a um 
planejamento local em saúde como objeto de transformação 
social. A atitude, a união e o empoderamento comunitário fo-
ram dispositivos que emergiram do movimento no Conselho 
que fortaleceram a participação comunitária, impulsionando 
a responsabilização dos usuários e trabalhadores, potenciali-
zando o planejamento local. Este estudo evidencia que o pla-
nejamento local participativo possibilita a construção de espa-
ços de diálogo a fim de fomentar práticas que rompam com o 
controle e execução apenas procedimental nas unidades bási-
cas, superando os limites de processos fragmentados. Conclu-
sões/Considerações Finais O planejamento é um instrumento 
para elucidação coletiva de problemas vivenciados, produz in-
terlocução dos sujeitos e de dispositivos sociais instalados na 
comunidade, consolidando-o como ferramenta para a gestão 
da ESF. Evidenciou-se que a mobilização motivada, o envolvi-
mento dos sujeitos, a parceria e a solidariedade potencializam 
a participação comunitária. Há de uma maneira geral gover-
nança do Conselho, que apresenta algum potencial resolutivo 
em relação a algumas demandas comunitárias, porém ainda 
não há governabilidade sobre determinadas ações, mediante 
a complexidade dos problemas identificados. Muitos desafios 
precisam ser superados e que apontam para necessidade de 
instrumentalização dos conselheiros. É indicativo que o CLS 
seja mais inclusivo. O planejamento local em saúde, com o en-
volvimento do CLS, transformou o processo de trabalho na 
ESF, ressignificando as práticas de saúde locais. Referências 
ADDUM,(2011); ASSIS MMA, (2010); BRASIL,(2010); BUSANA e 
HEIDEMANN, (2015).

Leilany; Antonio Germane Alves Pinto; Rogério Sampaio de 
Oliveira;

15100 EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA E MEMÓRIA COMO 
INSTRUMENTO DE EXPRESSÃO E CONTROLE SOCIAL

Introdução Relatar a história dos 69 anos do Hospital Federal 
dos Servidores do Estado (HFSE) através de singela exposição 
fotográfica foi um modo de compartilhar a percepção dos 
avanços tecnológicos. Contudo o livro de presença na expo-
sição se mostrou um espaço para participação e expressão 
social quanto à assistência prestada. Objetivos Contar parte 
da história do HFSE; através de fotos; democratizar o espaço 
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aquisição dos medicamentos que não estão compreendidos 
na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), 
sendo geralmente estes de alto custo e de difícil acesso. Ob-
jetivos Objetivo geral: Caracterizar o perfil das demandas por 
medicamentos solicitados pela via judicial no Estado do Rio 
Grande do Norte no ano de 2014. Objetivos específicos: 1. 
Descrever o perfil dos medicamentos judicializados quanto às 
suas características médico sanitárias. 2. Descrever as caracte-
rísticas dos medicamentos judicializados quanto aos aspectos 
relativos à gestão da Assistência Farmacêutica. Metodologia 
Trata-se de um estudo seccional. A unidade de análise foram 
os processos judiciais individuais referentes ao período de 
janeiro a dezembro de 2014 solicitando medicamentos, movi-
dos contra o Estado do RN. Foi construído um banco eletrôni-
co de dados através de consulta ao sítio do Tribunal de Justiça 
do RN, a partir do cadastro dos pacientes disponibilizados 
pela Unidade Central de Agentes Terapêuticos (UNICAT). Para 
a construção de indicadores, foi utilizado o Manual de Indica-
dores de Avaliação e Monitoramento das Demandas Judiciais 
por Medicamentos, tendo sido avaliados indicadores médico-
sanitários e os relativos à gestão da Assistência Farmacêutica 
(AF) (PEPE, 2011). Os medicamentos foram classificados utili-
zando o Sistema Anatômico e Terapêutico Químico (ATC). A 
RENAME foi usada para classificar os medicamentos disponí-
veis ou não pelo SUS, e os componentes entre básico, estra-
tégico ou especializado. Todos os diagnósticos referidos nos 
autos foram classificados de acordo com a CID-10. Resultados 
e Discussão Dos 435 processos judiciais a que se teve acesso 
no período de estudo, 249 tiveram seus casos avaliados, pois 
foram excluídos os processos que não solicitavam medica-
mento, as ações coletivas e os que estavam em segredo de 
justiça. Foi verificada a solicitação de 358 medicamentos (mé-
dia de 1,43 medicamentos por pacientes). Observou-se que 
alguns solicitantes faziam uso de mais de um medicamento, 
pois grande parte apresentavam doenças crônicas. A princi-
pal categoria diagnóstica foi a das neoplasias (16,41%) e doen-
ças endócrinas, nutricionais e metabólicas (16,41%). Assim, 
constatou-se que era feita a requisição de todos os fármacos 
prescritos, mesmo os contemplados pelo SUS. Então, apenas 
34,91% faziam parte da RENAME, sendo a maioria (58,4%) per-
tencente ao Componente Especializado (CE). O percentual de 
ações que solicitaram ao menos um medicamento que não 
conste em qualquer componente de financiamento da AF 
foi de 82,75% e o percentual de ao menos um medicamento 
do CE 32,41%. Segundo a classificação ATC, os medicamentos 
mais solicitados foram: agentes antineoplásicos e imunomo-
duladores (21,78%), medicamentos que atuam no sistema ner-
voso (18,71%), e sistema cardiovascular (11,73%). Conclusões/
Considerações Finais A judicialização tem o intuito de garan-
tir o acesso à saúde o qual é direito de todos. Entretanto, o 
crescimento desse fenômeno, pode acabar prejudicando a 
efetivação das políticas de acesso a medicamentos. Neste 
estudo, podemos observar que a maioria dos medicamen-
tos judicializados não faziam parte da RENAME, o que pode 
refletir uma falta de atualização dessa lista. Ainda, um gran-
de percentual das ações, solicitavam medicamentos através 
do componente especializado da AF, o que pode significar 
problemas na gestão ou não inclusão desses indivíduos nos 
critérios estabelecidos pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas. O poder judiciário juntamente com profissionais 
e gestores de saúde necessitam encontrar uma solução que 
garanta ao cidadão brasileiro a assistência à saúde em sua 
totalidade, com uma correta programação, seleção e aquisi-
ção de medicamentos seguros, eficazes, com custo-efetivo 
relevante e comprovado a partir das análises das evidências 
científicas existentes. Referências MEDICI, A.C. Judicialização, 
integralidade e financiamento da saúde. Revista Diagnóstico 
& Tratamento, 2010, vol. 15, n. 2, p. 81-87. PEPE, V. L. G. E; VEN-
TURA, M. Manual indicadores de avaliação e monitoramento 
das demandas judiciais de medicamentos. Rio de Janeiro: Fun-
dação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública Sergio 
Arouca, 2011. 56 p. PORTELA, A. S; LEAL, A.A.F; WERNER, R. P. 
B; SIMÕES, M. O. S; MEDEIROS, A. C. D. Políticas públicas de 
medicamentos: trajetórias e desafios. Rev Ciênc Farm Básica 
Apl, 2010, vol. 31, n. 1, p. 9-14. RENAME. Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais, 2006. Disponível em: http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/publicacoes/07_0516_M.pdf. Acesso em: 21 
de outubro de 2016.
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13884 AÇÕES JUDICIAIS POR MEDICAMENTOS NO 
BRASIL: UM ESTUDO DAS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS

Introdução A Constituição Federal de 1988 é considerada 
um conquista dos direitos sociais, decorrente de um proces-
so de luta pela redemocratização e dos valores morais civis. 
Dita no seu artigo 196, que a “saúde é um direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e eco-
nômicas” (BRASIL, 1988). Doravante, este aspecto normativo 
enfrentou desafios para a sua efetividade nas décadas que 
sucederam sua institucionalização, deparando-se com um 
sistema político-administrativo neoliberal, de constantes ins-
tabilidades econômicas, que repercutiram incisivamente na 
proteção social da população (sem o enfoque interpretativo 
do assistencialismo público), principalmente aquelas mais 
desfavorecidas economicamente. Mediante a afirmação do 
Sistema Único de Saúde (SUS) como política pública, a qual 
propõe a garantia do acesso universal, integral e equânime 
à saúde, e dos desafios de financiamento do sistema público 
de saúde, além dos problemas de gestão, surge o fenômeno 
da judicialização da saúde, que segundo o Conselho Nacional 
de Justiça - CNJ (2015) detém-se a três objetivos principais: o 
acesso aos medicamentos especiais; exames; e tratamentos 
médicos específicos. Objetivos A partir da compreensão so-
bre os principais formatos que a judicialização tem assumido, 
este estudo tem o objetivo de analisar as evidências científi-
cas brasileiras sobre ações judiciais por medicamentos. Me-
todologia Revisão Integrativa qualitativa. Partiu da seguinte 
questão orientadora: quais as evidências brasileiras sobre a 
judicialização por medicamentos no SUS? Para a seleção de 
documentos que contemplassem este questionamento foram 
elaborados alguns critérios de elegibilidade. Foram incluídos 
os artigos científicos de estudos primários, disponíveis na 
íntegra, publicados a partir de 1990, em idioma português, 
inglês ou espanhol. E, excluídos: teses, dissertações, mono-
grafias, boletins, informes e outros tipos de documentos; e 

15259 LIMITES E CONFLITOS NA GESTÃO REGIONAL 
DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM PERNAMBUCO

Introdução Ao estudar a reforma do Estado e a governan-
ça democrática, Eli Diniz (2003), afirma a criação de ilhas de 
excelência, no interior da burocracia governamental, como 
desdobramento de um sistema meritocrático, de ideologia 
liberal, que privilegiam os atores técnicos no processo de 
formulação e decisão das políticas públicas, para alcançar 
primordialmente os interesses do capital. O projeto democrá-
tico participativo defende uma sociedade democrática, cuja 
formulação, gestão e execução das políticas públicas sejam 
discutidas amplamente com diversos sujeitos, não somente 
gestores e técnicos da administração direta do Estado (DAG-
NINO, 2014). Tendo em vista que, de acordo com legislação a 
governança nas Regiões de Saúde, cabe ao Colegiado de Ges-
tão Regional, o protagonismo no exercício de governança, a 
negociação e a construção de consensos, onde os diferentes 
gestores da saúde são os atores que interpretam a realidade 
regional e buscam a resolução dos problemas da região (BRA-
SIL, 2014), por isso faz-se necessário estudar criticamente os 
limites e conflitos na gestão democrática participativa da rede 
de urgências e emergências na região do sertão do Araripe 
pernambucano. Objetivos O objetivo do presente estudo é 
analisar os limites e conflitos na gestão democrática partici-
pativa da rede de urgências e emergências na região do ser-
tão do Araripe pernambucano. Metodologia trata-se de um 
estudo de campo, de natureza qualitativa, foram analisados 
os conflitos manifestos por diversos sujeitos sociais em tor-
no da experiência de participação e controle social na gestão 
intergovernamental da rede de urgência e emergência, no 
sertão do Araripe pernambucano. A análise dos dados se deu 
por meio da análise de discurso crítica. Na análise dos corpo-
ra a percepção de participação e controle social, foi uma das 
fórmulas discursivas de análise. Foram realizadas entrevistas 
em profundidade com atores-chave: políticos, técnicos e de 
controle social, sujeitos que tenham atuado, ou deveriam ter 
atuado, segundo as premissas da gestão intergovernamental 
do SUS, no processo de formulação e implantação da rede de 
urgência e emergência (RUE), no sertão do Araripe. A pesqui-
sa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 
Integrado de Saúde Amaury de Medeiros da Universidade de 
Pernambuco – CISAM/UPE, sob o Parecer 012/2010. Resulta-
dos e Discussão Sob reflexo do insulamento tecnocrático e 

ausência de participação social, os procedimentos organiza-
cionais de construção de redes da atenção á saúde, no sertão 
do Araripe revelaram-se no discurso, como normatizadores 
do território e portanto da vida das pessoas. É possível iden-
tificar a racionalidade neoliberal, ao qual o sujeito técnico se 
relaciona com o controle social, na busca de colaboração, pelo 
convencimento, na tentativa de legitimar as decisões já toma-
das no núcleo técnico. Luiz Cozzolino (2015) afirma que para a 
perspectiva gerencialista não considera a dimensão do conflito 
envolvida nas dinâmicas de lutas por direitos não contribuindo 
para a constituição de estruturas efetivas de controle social. A 
hegemonia da percepção gerencialista, é disseminada inclusi-
ve dentro do controle social, conforme se verifica no discurso 
do sujeito representante do controle social, marcado pela va-
lorização técnica, expressão do insulamento tecnocrático que 
favorece o clientelismo nas relações entre estado e sociedade, 
as práticas que marginalizam a participação e o controle social 
na gestão intergovernamental e desrespeitam a democracia. 
Conclusões/Considerações Finais Conclui-se que a hegemonia 
da perspectiva gerencialista ou pós-burocrática se sobrepõe 
ao modelo de gestão democrática-participativa do SUS, mar-
ginalizando o papel das instâncias de participação e controle 
social nos processos decisórios, na formulação e implementa-
ção da rede de urgências e emergências no sertão do Araripe 
Pernambucano. Tornando assim um desafio o desenvolvimen-
to de políticas públicas conforme a diversidade dos territórios, 
com uma perspectiva que de fato seja democrática. Referên-
cias DAGNINO, Evelina. Construção democrática, neoliberalis-
mo e participação: os dilemas da confluência perversa. Revista 
Política e sociedade, 2004. DINIZ, Eli. Reforma do Estado e Go-
vernança Democrática: Em direção à democracia sustentada? 
texto original apresentado na Conferência Internacional sobre 
“Democracia, Gobernanza y Bienestar en las Sociedades Glo-
bales” (Instituto Internacional de Gobernabilidad), realizada 
em Barcelona, entre 27 e 29 de novembro de 2003. BRASIL. 
Implantação das Redes de Atenção à Saúde e Outras Estraté-
gias da SAS. Ministério da Saúde, 2014. Cozzolino, L.F.F.; Irving, 
M.A. Por uma concepção democrática de governança para a 
esfera pública. Revista de Políticas Públicas, São Luís, v. 19, n 
2, p. 497-508, jul/dez de 2015.

Rosimeiry Santos de Melo Almeida Lins; Gabriela Alemida 
Borges; Evandro Alves Barbosa Filho; Cecile Soriano Rodrigues;

9. DIREITO E JUDICIALIZAÇÃO NA SAÚDE

13701 CARACTERIZAÇÃO DAS DEMANDAS JUDICIAIS 
POR MEDICAMENTOS NO ANO DE 2014 NO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL

Introdução No Brasil, o acesso a medicamentos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) tem apresentado uma grande evolu-
ção. Com o surgimento da Política Nacional de Medicamentos 
(PNM), que se caracteriza por promover e garantir a obtenção 
à medicamentos seguros, eficazes, e de baixo custo a popula-
ção; assim como, outras medidas como a criação da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a Lei dos Genéricos 

e a aprovação da Política Nacional de Assistência Farmacêuti-
ca (PNAF), tem promovido o bem-estar dos usuários de me-
dicamentos (PORTELA et. al., 2010). Para o fornecimento de 
medicamentos, o uso da via judicial é uma forma de garantir o 
pleno exercício do direito à assistência individual terapêutica, 
que integra o direito à saúde na legislação brasileira (PEPE, 
2011). Entretanto, neste processo, encontram-se grandes de-
safios para o futuro dos sistemas de saúde em grande parte 
do mundo (PEPE, 2011; MEDICI, 2010). Portanto, a judicializa-
ção de medicamentos tem sido uma porta de entrada para a 
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demandas individuais de cidadãos e as correspondentes deci-
sões judiciais proferidas para internação e transferência hos-
pitalar podem ser mais bem compreendida a partir da análise 
de como vem sendo empregada a racionalidade instrumental 
e comunicativa na tomada de decisão, buscando se identificar 
os valores inscritos nas respostas e suas repercussões no âm-
bito institucional do Direito e da Saúde Coletiva . O ato médico 
tem legitimidade no conhecimento técnico-científico que se 
articula com o saber prático da experiência clínica. Também 
o ato jurisdicional deve adotar fundamentos técnicos-cien-
tíficos e seu saber prático. Nesse sentido, existem valores 
morais em jogo na tomada de decisão e na interação entre 
esses atores que precisam ser evidenciados e compreendidos, 
admitindo-se o entendimento dialógico que o agir comunica-
tivo pode proporcional através da sua ação coordenadora e 
de seus atos ilocucionários. Referências HABERMAS, Jurgen. 
Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Volume I / 
Jurgen Habermas, tradução: Flavio Beno Siebeneicler. – Rio 
de Janiro: Tempo Brasileiro, 2012c. SCHRAIBER, Lilia Blima. No 
encontro da técnica com a ética: o exercício de julgar e decidir 
no cotidiano do trabalho em medicina. Interface (Botucatu), 
Botucatu, v. 1, n. 1, p. 123-140, Aug. 1997. VENTURA, M. et al. 
Judicialização da saúde, acesso à justiça e a efetividade do 
direito à saúde. Physis, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 77-100, 
2010. VILARINS, Geisa Cristina Modesto; SHIMIZU, Helena Eri; 
GUTIERREZ, Maria Margarita Urdaneta. A regulação em saú-
de: aspectos conceituais e operacionais. Saúde debate, Rio de 
Janeiro , v. 36, n. 95, p. 640-647, Dec. 2012.

Renan Guimarães de Oliveira; Miriam Ventura da Silva;

14196 SAÚDE COMO DIREITO: CONHECIMENTO E 
PERCEPÇÃO DOS PACIENTES ONCOLÓGICOS

Introdução Os pacientes oncológicos são detentores de di-
reitos sociais específicos, os quais lhes são disponibilizados 
através de programas, projetos, ações e serviços inerentes 
às políticas públicas. Ao vivenciar o cotidiano de atuação do 
serviço social no âmbito da oncologia, foi possível observar 
mais de perto a realidade dos pacientes oncológicos e perce-
ber que muitos deles desconhecem seus direitos. Soma-se a 
isto a fragilidade da democratização do saber e da educação, 
dentre outros fatores decorrentes da cultura de relegar às 
camadas mais subalternizadas uma educação de baixa quali-
dade, que não forma senso crítico, tampouco cidadãos ativos 
na busca por seus direitos. Objetivos Tendo como pano de 
fundo a realidade vivenciada numa instituição de tratamen-
to para pessoas com câncer, e considerando que um número 
pequeno desses sujeitos conheciam seus direitos, elaborou-
se como objetivo da pesquisa: investigar o conhecimento e a 
percepção dos pacientes oncológicos do Instituto do Câncer 
do Ceará sobre seus direitos. Metodologia Este estudo é fruto 
da pesquisa de Trabalho de Conclusão de Residência Multi-
profissional da Escola de Saúde Pública do Ceará, defendido 
em banca em novembro de 2016. Trata-se de um estudo de 
natureza qualitativa, com recurso à pesquisa de campo, bi-
bliográfica e documental. As técnicas de produção de dados 
utilizadas foram a entrevista semiestruturada e observação 
sistemática com anotações no diário de campo. A pesquisa 
teve como lócus privilegiado o Instituto do Câncer do Ceará 

e como sujeitos os usuários do SUS que estavam em trata-
mento nos postos de internação. A delimitação do número 
de sujeitos para a pesquisa se deu pelo método de amostra-
gem por saturação, sendo definida no decorrer da produção 
de dados. De posse dos dados, foi feita uma sistematização 
do material, a qual tornou possível sua análise, inspirada no 
método hermenêutico-dialético, proposto por Minayo (2009). 
A pesquisa foi realizada após parecer favorável do Comitê de 
Ética do ICC, sob CAAE nº 52032815.8.0000.5528. Resultados 
e Discussão Os principais direitos dos pacientes oncológicos 
são: aposentadoria por invalidez; auxílio-doença; BPC; libera-
ção para saque FGTS; cirurgia plástica reparadora de mama; 
isenção do imposto de renda; isenção de impostos na compra 
de veículos adaptados; prioridade em processos judiciais; TFD; 
quitação da casa própria; passe-livre interestadual; prazo de 
até 60 dias para início do tratamento no SUS e prioridade de 
atendimento em estabelecimentos comerciais. Quanto ao co-
nhecimento desses direitos, dos 13 entrevistados, 11 relataram 
conhecer a aposentadoria por invalidez e 10 o auxílio-doença. 
Os direitos citados como menos conhecidos foram priorida-
de em processos judiciais, quitação do financiamento da casa 
própria e passe-livre interestadual, pois apenas 1 entrevista-
do relatou conhecer cada um deles. Um dos sujeitos referiu 
não conhecer nenhum direito. As percepções dos entrevis-
tados acerca de seus direitos, não condiziam com o conceito 
formal de direito, mas estavam relacionadas à fatos que eles 
acreditavam constituir o âmbito dos direitos sociais. Seu co-
nhecimento e percepção construíram-se no e a partir de seu 
cotidiano e vivências na saúde. Conclusões/Considerações Fi-
nais Há certo distanciamento entre as versões oficiais acerca 
dos direitos dos pacientes com câncer e as percepções dos 
sujeitos sobre seus direitos. Na verdade, é um distanciamento 
parcial, pois eles atribuem significações à política social e aos 
direitos sociais em geral. O conhecimento desses sujeitos so-
bre seus direitos foi construído da capacidade que eles têm de 
interpretar os fenômenos que ocorrem à sua volta, ou seja, a 
partir de suas experiências cotidianas e baseados em suas rea-
lidades de vida. Trata-se de um saber informal, que se consti-
tui de elementos abstratos e desarticulados entre si. Assim, a 
dimensão do conhecimento dos pacientes oncológicos acerca 
de seus direitos é bastante frágil. Esse contexto de desconhe-
cimento limita a busca desses sujeitos ao acesso aos direitos 
e remete à reflexão da fragilidade de categorias como cidada-
nia e controle social. Referências BRASIL, Ministério da Saú-
de. Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. 2006. CHAUI, M. 
Convite à Filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2001. CONSELHO 
FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. Código de Ética Profissional 
do Assistente Social. Brasília: CFESS, 1993. FONTANELLA, B. 
J. B; RICAS, J.; TURATO, E. R. Amostragem por saturação em 
pesquisas qualitativas em saúde: contribuições teóricas. Cad. 
Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 1, n. 24, p. 17-27, jan. 2008. 
MARTINELLI, M. L. Pesquisa Qualitativa: um instigante desa-
fio. São Paulo: Veras Editora, 1999. MINAYO, M. C. Pesquisa 
Social: Teoria, método e criatividade. Rio de Janeiro: Vozes, 
2009. SIMÕES. C. Curso de Direito do Serviço Social. São Pau-
lo: Cortez, 2014.

Amanda Modesto de Oliveira; Liduina Farias Almeida da Costa; 
Maria Sônia Lima Nogueira;

artigos duplicados. As buscas foram realizadas na Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS) e Pubmed, com os descritores (DeCS e 
MeSH) e o operador booleano and, respectivamente: judicia-
lização da saúde and medicamentos; judicialization of heath 
and health and medicine. Foram selecionados 13 artigos em 
português e inglês. Para coleta de informações foi utilizado 
um instrumento adaptado de Leite (2011). Utilizou-se a aná-
lise temática para análise das informações. Resultados e Dis-
cussão As evidências revelaram que a judicialização por me-
dicamentos ocorre, essencialmente, pelo subfinanciamento 
do SUS e a desproporcionalidade entre os recursos previstos 
com os imprevistos. Esta realidade pôde ser qualificada como 
um problema de gestão, que envolve atores da polity, politics 
e policys. Esse tipo de judicilização aconteceu para os seguin-
tes medicamentos: adalimumabe, etanercepte, infliximabe, 
insulina glargina, medicamentos para mucopolissacaridose, 
temozolamida e laronidase, utilizados para tratamentos espe-
cíficos, em geral, de alto custo. No que tange esta caracterís-
tica, constatou-se que nos estados mais ricos do país, o efeito 
da judicialização por medicamentos é um fator preocupante. 
Em Santa Catarina, no ano de 2006, foram demandados mais 
de R$ 80 milhões, enquanto que em São Paulo, em 2011, fo-
ram orçados aproximadamente R$ 1,5 milhões para compra 
de medicamentos por via judicial. Esse fenômeno também 
pôde ser visível em estados como Minas Gerais e Amazonas. 
Alguns medicamentos deveriam ser ofertados pelos sistemas 
de saúde de acordo com a Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (RENAME), e os solicitantes são geralmente usuá-
rios do sistema privado. Conclusões/Considerações Finais Este 
estudo permitiu elaborar um consolidado das evidências cien-
tíficas nacionais sobre as ações judiciais por medicamentos, 
o que contempla a realidade de alguns estados do Nordeste, 
Norte e Sul. Constatou-se que esse fenômeno é decorrente 
do sistema universal de saúde vigente no país, no qual é pro-
porcionada por meio da judicialização a tentativa de garantir 
o direito à saúde, mesmo que seja direcionada a apenas um 
usuário desse sistema. Fora identificado que esse perfil de 
judicialização é um produto de uma gestão e financiamento 
ineficaz, onde não se consegue contemplar de forma efetiva 
as propostas constitucionais. Verificou-se a necessidade de 
elaborar novos estudos na realidade de outros estados brasi-
leiros, permitindo que sejam dialogadas experiências in locus 
e cambiar estratégias para o enfrentamento consciente deste 
fenômeno. Referências BRASIL. Constituição (1988), Art. 196. 
Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p. CONSELHO NA-
CIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Judicialização da saúde no Brasil: 
dados e experiências. Coordenadores: Felipe Dutra Asensi e 
Roseni Pinheiro. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2015. 
LEITE, B.M.B. Visita domiciliária na atenção à saúde: revisão 
integrativa da literatura. 2011. 59 f. Dissertação (Mestrado em 
Enfermagem) - Universidade Federal do Ceará, Programa de 
Pós-Graduação em Enfermagem.

Maria Socorro de Araújo Dias; Marcos Aguiar Ribeiro; Ana 
Suelen Pedroza Cavalcante;

14152 JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE: AGIR 
COMUNICATIVO E O TRABALHO MÉDICO NA CENTRAL DE 
REGULAÇÃO DE LEITOS DO SUS

Introdução A garantia do direito à saúde no Brasil implica que 
o Estado formule Políticas Públicas para o acesso universal e 
igualitário aos serviços e insumos de saúde. Os gestores do 
SUS cotidianamente encontram-se num impasse diante das 
ordens judiciais que podem contrariar critérios regulatórios 
estabelecidos no sistema baseados nas necessidades de saú-
de da população, no atendimento às demandas individuais 
dos usuários. As decisões judiciais devem ser respondidas pela 
gestão, por vezes imediatamente, e este cumprimento pode 
conflitar com decisão anterior do responsável pela regulação. 
Na perspectiva do direito à saúde, como um aspecto da cida-
dania e justiça social, o estudo pretende investigar os limites e 
possiblidades da aplicação da teoria do agir comunicativo de 
Habermas para análise desses conflitos que se estabelecem 
nas interações e nos respectivos planos de ação produzidos 
com vistas a solucionar o impasse. A distinção estabelecida na 
teoria de Habermas entre racionalidade instrumental e comu-
nicativa, permitirá analisar o processo de trabalho médico re-
gulador diante de sua dinâmica profissional e das instituições, 
intersubjetivamente, colaborando na compreensão da proble-
mática. Objetivos Apresentar investigação teórica do projeto 
de pesquisa, que articula aspectos da teoria do agir comunica-
tivo e do trabalho médico no exame da problemática moral e 
de saúde coletiva estabelecida nos conflitos entre a decisão 
do gestor do SUS(regulação) e da decisão judicial que deter-
mina a internação. O objetivo geral é compreender esses con-
flitos morais no processo de tomada de decisão dos médicos 
das centrais de regulação nas internações ou transferências 
hospitalares com determinação judicial. Metodologia A pes-
quisa cientifica realizada envolve uma abordagem qualitativa 
e possui como estratégia metodológica a revisão da literatura, 
análise documental, observação participante, entrevistas e a 
realização de grupo focal com médicos da central de regulação 
de leitos do SUS. Nesta etapa foi realizada investigação teóri-
ca sobre a teoria do agir comunicativo e o trabalho médico 
nas obras de autores que tratam da temática. Uma demanda 
judicial por internação hospitalar e a prática médica envolvem 
conflitos morais advindos das práticas institucionais e médicas 
onde as prestações estatais implicam em risco de vida para os 
usuários e recursos limitados para o atendimento das necessi-
dades de saúde apresentadas. Este resumo trata do resultado 
parcial de pesquisa de doutorado em andamento que preten-
de responder questões particulares das ações e relações hu-
manas na judicialização. Resultados e Discussão A regulação 
assistencial tem o propósito de coordenar atividades, alocar 
recursos e administrar conflitos, buscando garantir equilíbrio 
entre a oferta e a demanda de saúde. Tudo isso com vistas à 
eficiência e equidade de acesso no SUS a partir de diferentes 
técnicas de gestão para equilibrar o sistema (VILARINS et al, 
2012). O protagonismo processual dos médicos reguladores 
nas instâncias do SUS é fundamental para o alcance desses 
objetivos. Um ato médico envolve uma decisão subjetiva do 
profissional na aplicação do conhecimento técnico-cientifico. 
Além disso, o saber caracterizado pelo conhecimento empíri-
co advindo da experiência clínica de cada profissional médico 
é um saber de referência prática (SCHRAIBER, 1997). Cada ato 
é singular e único e tem fundamental importância no ato mé-
dico decisório na regulação do atendimento a necessidades 
de saúde dos usuários. Conclusões/Considerações Finais As 
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LA, 2006). Foram desenvolvidas, igualmente, estratégias de 
combate à discriminação e conscientização da sociedade so-
bre os métodos de prevenção de HIV/AIDS, tornando o SUS 
um dos melhores serviços de saúde para o combate do HIV no 
mundo (PORTAL BRASIL, 2016). Objetivos Analisar a jurispru-
dência, no contexto dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, em ações judiciais que discutiram 
o direito à saúde das pessoas vivendo HIV/AIDS – PVHA, iden-
tificando as principais demandas que as levaram à busca pela 
tutela jurisdicional. Metodologia Para desenvolvimento da 
proposta a qual se dispuseram os autores, optou-se pela me-
todologia quanti-qualitativa (MINAYO, 2010), no tocante do 
levantamento e análise de acórdãos proferidos pelo Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, utilizando-se as palavras-cha-
ve HIV e AIDS, na área do seu sítio na internet para consulta 
de jurisprudência, a fim de verificar de que forma a referida 
instituição tem tratado o direito à saúde das pessoas vivendo 
com HIV/AIDS. Realizou-se, ainda, uma busca livre no portal 
JUSBRASIL do termo HIV/AIDS na seção relacionada à juris-
prudência, apresentando um total de 446 casos apreciados 
em 2ª instância pelo Tribunal do Estado da Bahia. Resultados 
e Discussão A partir dos registros localizados, percebeu-se 
uma contradição. Apesar do SUS ser um dos maiores siste-
mas no mundo a oferecer gratuitamente medicamentos para 
tratamento de HIV∕AIDS, 37,33% dos casos disponibilizados no 
portal anteriormente citado estão relacionados ao acesso a 
medicamentos, bem como 31,52% de pedidos por tratamen-
tos médicos associados a doenças decorrentes do vírus ou 
voltadas ao seu controle. Em um panorama geral, constatou-
se que 68,85% da jurisprudência apreciada se relacionam à 
efetivação do direito à saúde. Ademais, tem-se que as PVHA 
ou os parentes e familiares dos mesmos vão a juízo pleitear 
a efetivação dos direitos sociais e econômicos garantidos aos 
soropositivos, o que fica latente perante os 17,21% dos pleitos 
por gratuidade no transporte público, isenção de impostos, 
retirada do saldo existente no Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, benefício previdenciários e afins. Por fim, 13,94% 
dos casos remanescentes se vinculam a matérias de naturezas 
variadas, a exemplo do dano moral por falso positivo em erro 
em teste de HIV, além de objetos relacionados à obtenção de 
proteção patrimonial em face do vírus, que é majoritariamen-
te negada. Conclusões/Considerações Finais O programa na-
cional de DST/AIDS estabeleceu um panorama abrangente de 
combate à epidemia, demonstrando-se de grande relevância 
ao tratamento dos portadores do vírus, todavia, é necessário 
apreender que o fornecimento dos medicamentos antirretro-
virais pelo SUS não é suficiente ao tratamento e controle do 
vírus, o que pode justificar os inúmeros casos que são levados 
à justiça. Os processos judiciais podem ser vistos para além de 
instrumentos através dos quais o Estado exerce o seu poder 
jurisdicional, como fontes de documentação histórica de uma 
sociedade, onde ficam registradas as “(in)justiças” e contra-
dições sendo os operadores do direito, atores possíveis para 
operarem a transformação necessária ao tempo em que se 
apresentam as demandas. Neste sentido, torna-se relevante 
a continuidade desse estudo, com vistas a compreender me-
lhor quais medicamentos estão sendo demandados judicial-
mente e quais medidas têm sido tomadas a fim de contribuir 
para a concretização do direito à saúde. Referências BRASIL, 

2016 –Boletim Epidemiológico HIV∕AIDS.Ministério da Saúde. 
Brasília: 2015. ______. Constituição (1998). Constituição da 
República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado. 1998. 
______, 2016 – Departamento de IST, Aids e Hepatites Virais. 
Quais são os antirretrovirais. ______, 2016. HIV nos Tribunais. 
Ministério da Saúde. Brasília: 1997, 73p. MINAYO, M. C. de S. 
(Org.); O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 
saúde. São Paulo: Hucitec, 12.ed. 2010. PORTAL BRASIL, 2016. 
SUS oferece melhor tratamento do mundo para pacientes 
com HIV∕AIDS. PORTELA, M.C.; LOTROWSKA, M. Assistência 
aos pacientes com HIV/Aids no Brasil. Rev. Saúde Pública, São 
Paulo, v. 40, supl. p. 70-79, Apr. 2006. VENTURA, M. et al. Judi-
cialização da saúde, acesso à justiça e a efetividade do direito 
à saúde. Physis, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 77-100, 2010.
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15833 ANEMIA FALCIFORME E A BUSCA PELO DIREITO 
À SAÚDE

Introdução A anemia falciforme é uma doença crônica de ori-
gem genética, autossômica e recessiva, mais comum na po-
pulação afrodescendente. Os impactos materiais e imateriais 
oriundos desse adoecimento refletem numa intensa relação 
dos adoecidos com os serviços oficiais de saúde. Diante dessa 
relação amiúde, essas pessoas adoecidas por vezes são víti-
mas de violência estrutural e na não efetivação do direito ao 
acesso integral aos serviços de saúde. Em alguns casos quan-
do as necessidades de atenção à saúde (medicamentos e exa-
mes) não são atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 
há o acionamento da instância judicial. O que se observa é 
que diante das implicações impostas pela condição crônica, 
as necessidades de cuidado se ampliam e se diversificam, 
contudo, as respostas a essas necessidades nem sempre são 
efetivadas de maneira resolutiva junto aos serviços e profis-
sionais de saúde (WEIS et al, 2013). Há nos serviços de saúde 
uma tendência de desvalorização das reais necessidades das 
pessoas atendidas (CAMPOS, 2005). Objetivos Como parte de 
pesquisa mais ampla sobre experiência de adoecimento crôni-
co (PAZ, 2015), este trabalho discute o processo de busca de 
direitos de acesso aos serviços de saúde e benefícios sociais 
por mulheres negras com anemia falciforme. Metodologia 
Estudo qualitativo em saúde, na perspectiva socioantropoló-
gica, alinhado à corrente de pensamento compreensiva, apro-
priando-se de conceitos da fenomenologia de Alfred Schutz 
para abordar a experiência de adoecimento de longa duração. 
A coleta de dados se deu a partir de entrevistas em profun-
didade, gravadas em áudio, orientadas por roteiro semiestru-
turado. Fizeram parte da pesquisa 4 mulheres com anemia 
falciforme, autodeclaradas negras. As observações indiretas, 
realizadas na ocasião dos encontros, foram registradas em 
diário de campo detalhado e acurado. O corpus da pesquisa 
foi tratado com base na análise temática. Projeto aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa, parecer número 552.802, 
em 12/03/2014. Resultados e Discussão Diante dos principais 
impactos materiais advindos da anemia falciforme que se tra-
duzem em demissões dos trabalhos formais, necessidade de 
tratamento frente às recorrentes crises falcêmicas associados 
às condições socioeconômicas das famílias, as buscas pelo 

15491 AÇÕES JUDICIAIS CONTRA PLANOS DE SAÚDE 
NO ESTADO DE SÃO PAULO (2011-2016)

Introdução O estudo da judicialização da saúde, voltado prio-
ritariamente para demandas que pleiteiam junto a gestores 
do Sistema Único de Saúde (SUS) o fornecimento de medica-
mentos, insumos e procedimentos, pouco se ocupa das ações 
judiciais envolvendo planos e seguros de saúde privados. No 
entanto, usuários de planos de saúde individuais e coletivos 
buscam cada vez mais o Poder Judiciário para reclamar ex-
clusões de coberturas, valores de mensalidades, rescisões de 
contratos e barreiras de acesso para idosos, doentes crônicos 
e procedimentos de alto custo. Tais problemas repercutem 
na saúde da população usuária, mas também impactam no 
SUS, que constantemente arca com situações e atendimen-
tos negados pelos planos de saúde. Aproximadamente 47,9 
milhões de brasileiros estavam, em dezembro 2016, vincula-
dos a planos de assistência médico-hospitalar, mercado no 
qual atuam aproximadamente 800 empresas operadoras que 
movimentaram, no mesmo ano, receita de R$ 116,8 bilhões. 
As praticas dos planos e seguros de saúde, a efetividade da 
legislação setorial e da atuação da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) são aspectos que podem ser analisados a 
partir do presente estudo. Objetivos O estudo visou: a) dimen-
sionar a judicialização da saúde suplementar no Estado de São 
Paulo; b) quantificar e descrever o universo de ações judiciais 
movidas contra planos e seguros de saúde julgadas pelo Tri-
bunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP); c) identificar 
características e motivos das ações judiciais; d) analisar o com-
portamento do Poder Judiciário na tomada decisões sobre o 
tema; e) identificar lacunas e propor mudanças na fiscalização 
e regulamentação dos planos de saúde Metodologia A pes-
quisa teve como fonte principal o portal e-SAJ (Sistema de 
Automação da Justiça) do Tribunal de Justiça de do Estado de 
São Paulo (TJSP), que permite consultas sobre a tramitação 
de processos. O período de 2011 a 2016 foi estabelecido em 
função da disponibilidade da consulta por temas no portal 
e-SAJ. O estudo seguiu três etapas: 1) para os dados quanti-
tativos gerais foram consideradas ações judiciais contra pla-
nos de saúde julgadas em primeira instância; 2) num segundo 
momento foram levantados acórdãos julgados em definitivo, 
ou seja, decisões de mérito proferidas em segunda instância; 
3) para levantar o comportamento do Judiciário e os motivos 
das ações judiciais movidas por usuários contra planos de saú-
de, foram selecionadas e analisadas, por meio de instrumento 
padronizado, 4.059 decisões de segunda instância referentes 
aos anos de 2013 e 2014, julgadas na comarca do TJSP da ci-
dade de São , que concentra a maior população coberta por 
planos de saúde no Estado. Resultados e Discussão Foram 
identificadas 77.041 ações sobre planos de saúde julgadas em 
primeira instância no TJSP entre 2011 e 2016. Foram julgadas 
2.602 ações em 2011, e 19.025 em 2016, crescimento de 631% 
vezes no período. As decisões de segunda instância também 
aumentaram, passando de 4.823 em 2011 para 11.377 em 2016. 
Há maior número em primeira instância pois muitas ações não 
foram objeto de recurso pelas partes interessadas. As ações 
judiciais cresceram em ritmo mais acelerado do que o número 
de usuários de planos de saúde. Em retração devido a crise 
econômica, em 2016 o mercado contava com 17,8 milhões de 

pessoas em São Paulo, patamar próximo aos 17,5 milhões de 
2011. Foram analisados em detalhe 4.059 acórdãos dos anos 
de 2013 e 2014. Em apenas 7,4% dos casos a decisão judicial 
foi favorável ao plano de saúde. O principal motivo das ações 
foi a exclusão de coberturas (43,7% dos casos), seguidos por 
aposentados com dificuldades de permanência no contrato 
coletivo e reajustes abusivos de mensalidades. Os atendi-
mentos mais negados por planos de saúde foram as cirurgias 
(34,3%), internações, inclusive em UTI (15,3%) e tratamentos 
para câncer (13,5%). Conclusões/Considerações Finais Conclui-
se que há aumento expressivo da judicialização da saúde su-
plementar no Estado de São Paulo nos últimos anos, e que 
são grandes as chances de êxito de um cidadão ao propor 
uma ação judicial contra plano ou seguro de saúde. Tal fenô-
meno é resultado, dentre outros fatores, da persistência de 
práticas abusivas das empresas de planos de saúde, da piora 
dos serviços prestados, das lacunas da legislação e das falhas 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no cumpri-
mento de suas obrigações de regulamentação e fiscalização 
desse mercad. Há dissonância entre os posicionamentos dos 
tribunais e a interpretação dada à legislação pela ANS e pelas 
empresas de planos de saúde. Em cenário de subfinanciamen-
to do SUS e de avanço de propostas de criação de planos de 
saúde acessíveis ou populares com cobertura restrita, o es-
tudo traz evidências para subsidiar o debate sobre relações 
entre público e privado na saúde, regulação e funcionamento 
do sistema de saúde brasileiro. Referências BAHIA L, SCHEF-
FER M. Planos e seguros de saude: o que todos devem saber 
sobre a assistencia medica suplementar no Brasil. Sao Paulo: 
Unesp; 2010. PEPE, V.L.E.; VENTURA, M. (Org.). Manual indica-
dores de avaliação e monitoramento das demandas judiciais 
de medicamentos . Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, 2011. SCHEF-
FER, Mario. Coberturas assistenciais negadas pelos planos e 
seguros de saúde em ações julgadas pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo. Revista de Direito Sanitário, Brasil, v. 
14, n. 1, p. 122-131, june 2013. ISSN 2316-9044
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15773 JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE DAS 
PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS NO ESTADO DA BAHIA: 
UMA ANÁLISE JURISPRUDENCIAL

Introdução A Constituição Federal de 1988 aproximou o cam-
po de atuação do direito ao campo de eficácia da saúde cole-
tiva, reconhecendo a saúde como direito constitucional a ser 
garantido por todas as esferas do Estado, de forma integral, 
gratuita e universal (VENTURA, 2010). Assim, a busca pela efe-
tivação do direito à saúde deu início a um processo de judicia-
lização, que passou a ser reivindicado de maneira abrangen-
te pelas pessoas que vivem com o vírus HIV∕AIDS a partir da 
década de 1990. De acordo com o boletim epidemiológico de 
HIV∕AIDS do Ministério da Saúde (2015), até o mês de junho de 
2015 foram registrados 798.366 casos, sendo 65% em homens 
e 35% em mulheres e ocorreram 290.929 óbitos tendo como 
causa básica a AIDS. Os medicamentos voltados ao tratamen-
to da infecção pelo HIV∕AIDS passaram a ser distribuídos no 
Brasil de forma gratuita e universal a partir de 1996 (PORTE-
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tação do sistema há a inexistência do Linkage entre sistemas, 
onde além de representar duplicação de esforços, constitui-se 
em desperdício financeiro e de recursos humanos. Um dos ob-
jetivos básicos, na concepção do SUS, é possibilitar a análise 
da situação de saúde no nível local, então a responsabilidade 
não é apenas com a alimentação do sistema de informação 
em saúde, mas também com sua organização e gestão. Diante 
desse contexto a informação em saúde deverá ser entendida 
como instrumento para detectar focos prioritários, levando a 
um planejamento responsável e a execução de ações de que 
condicionem a realidade às transformações necessárias. Con-
clusões/Considerações Finais Sabendo que o propósito básico 
da informação é o de habilitar o serviço a alcançar suas metas 
e retomando o objetivo deste artigo de analisar a qualidade 
dos dados fornecidos ao SIH a partir dos registros médicos 
produzidos no serviço, constatou-se a existência de falhas no 
processo de trabalho de gerenciamento das informações em 
saúde, possuindo um reflexo negativo sob a perspectiva do 
impacto financeiro. É relevante compreender que tais subsí-
dios podem contribuir para um processo de reflexão, avalia-
ção e tomada de decisões sobre o enfrentamento em saúde. 
Em síntese, um sistema de informação deverá disponibilizar 
o suporte necessário para que o planejamento, decisões e 
ações dos gestores, em determinado nível decisório, podendo 
funcionar como um meio para diminuir o grau de incerteza so-
bre determinada situação, apoiando o processo deliberativo, 
os quais proporcionam benefícios significativos viabilizando a 
geração de relatórios de apoio ao processo decisório. Refe-
rências BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção A 
Saúde. Manual Técnico Operacional do Sistema. 2015. Dispo-
nível em: <http://www.saude.sc.gov.br/sih/versoes/manuais/
MANUAL_SIH_janeiro_2015.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2016. 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. . Manual do Faturamento 
de Internação SUS (AIH): Versão 1.0.290. 2016. Disponível em: 
<http://wiki.saude.to.gov.br/images/6/62/Manual_faturamen-
to_internacao_sus_aih_v1.0.286.3.pdf>. Acesso em: 27 nov. 
2016. EUA. WHO. . Design and Implementation of Health Infor-
mation Systems. 2000. Disponível em: <http://apps.who.int/
bookorders/anglais/detart1.jsp?codlan=1&codcol=15&codc-
ch=479>. Acesso em: 17 out. 2016. DICIONÁRIO DO AURÉLIO 
(BRASIL). Dicionário Aurélio. 2016. Disponível em: <https://
dicionariodoaurelio.com>. Acesso em: 05 dez. 2016. RIPSA. 
REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÕES PARA A SAÚDE NO 
BRASIL. Ripasa IDB 2008. Disponível em http://www.datasus.
gov.br
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15024 “SUAPE: DESENVOLVIMENTO PARA QUEM?” – 
DOCUMENTÁRIO COMO ESTRATÉGIA PARA VIGILÂNCIA E 
PROMOÇÃO DA SAÚDE

Introdução Pernambuco tem ampliado o Complexo Industrial 
Portuário de Suape (CIPS) mediante a instalação de um polo 
petroquímico cujo modelo de desenvolvimento econômico 
que tem ocasionando profundas transformações políticas, 
socioeconômicas e culturais, gerando injustiças, conflitos re-

fletidos na saúde e no ambiente do território. A ausência de 
participação e esclarecimentos sobre novos processos pro-
dutivos tem afetado tanto a população, como instituições 
que atuam no território, inclusive as do setor saúde. A cons-
trução do conhecimento para a ação nesses contextos exige 
que a tomada de decisão seja efetivada mediante diálogo 
para construção de novos saberes, metodologias e ações, 
realizado de forma participativa. A comunicação social tem 
relevância, pois possibilita processos de aprendizado, produ-
ção de conhecimento, troca de saberes; formas e expressões 
de vida, facilitando e fortalecendo as redes sociais. O docu-
mentário tem sido utilizado no fazer científico como estra-
tégia de comunicação e divulgação, veiculando informações 
de forma contextualizada. Este artigo apresenta a produção 
do documentário como estratégia de comunicação voltada 
para vigilância e promoção da saúde. Objetivos Apresentar as 
transformações ocorridas no território de Suape com a am-
pliação do CIPS a partir da perspectiva dos sujeitos e construir 
estratégias comunicativas que ajudem no empoderamento e 
no crescimento do capital organizativo dos segmentos sociais 
vulnerados. Como objetivo extrínseco, espera-se aumentar a 
capacidade comunitária na reivindicação, na gestão participa-
tiva e no controle social das políticas públicas voltadas para 
construção de territórios solidários, sustentáveis e saudá-
veis. Metodologia Pesquisa-ação realizada entre 2011 e 2015, 
seguindo princípios da abordagem ecossistêmica em saúde, 
que propõe estudar e promover intervenções na resolução 
de problemas, compreendendo questões de saúde humana 
e aspectos socioambientais. Com apoio de uma equipe, rea-
lizou-se visita de campo e entrevistas semiestruturadas com 
23 representantes dos segmentos: população local, sociedade 
civil organizada, controle social, meios de comunicação, ins-
tituições públicas e de ensino superior e pesquisa. As repre-
sentações sociais sobre as novas indústrias e os processos de 
vulneração resultaram no documentário “Suape, desenvolvi-
mento para quem?”, intercalando os diversos discursos com 
imagens coletadas, produção de textos e trilha sonora origi-
nal, a partir do referencial teórico do estudo. Depois foram 
realizados oito cine debates para validação e discussão sobre 
as problemáticas vivenciadas e o levantamento de possíveis 
caminhos para promoção e Vigilância em Saúde. Resultados e 
Discussão Com duração de 28 minutos, o documentário apre-
senta alguns dos impactos e injustiças socioambientais gera-
dos no entorno do CIPS a partir dos discursos da população 
desse território, sistematizados em seis categorias: Desenvol-
vimento econômico como aspecto positivo; Insustentabilida-
de do desenvolvimento econômico; Processos de vulneração 
no território; Processos de vulneração na saúde; Deficiência 
da atuação do Estado; Ausência de processos participativos, 
informativos e comunicativos. Trazer para discussão essas te-
máticas vivenciadas no território de Suape, de forma ampliada 
e participativa, proporciona o aumento da capacidade comu-
nicativa das pessoas, da participação, da formação para ação, 
da formulação de políticas que controlem os riscos e perigos 
atuais promovendo saúde. A realização de oito cine debates 
(setembro de 2015 a julho de 2016) proporcionaram não só va-
lidar o produto finalizado com as pessoas participantes, seus 
representantes e outros sujeitos - 388 espectadores - como 

suporte contínuo dos serviços de saúde, a aposentadoria por 
invalidez e o auxílio doença são ressaltadas. Tais auxílios são 
referidos como auxiliar nas despesas da família, e na compra 
de medicamentos. Sobre a aquisição de medicamentos des-
taca-se que a não aquisição pelas vias públicas fere um dos 
princípios do SUS, a integralidade à saúde, direito que pode-
ria ser acionado judicialmente. Embora a principal busca seja 
pela aposentadoria e auxílio doença, sem êxito, o benefício de 
prestação continuada tem sido o que efetivamente possa ser 
alcançado. Além dessas tentativas fracassadas, a forma como 
é feita a abordagem pelo perito médico chama a atenção pela 
falta de humanização e acolhimento, não considerando a lista 
de medicamentos disponíveis pelo SUS. A não efetivação de 
acesso à saúde integral se traduz também em impactos ima-
teriais na vida das mulheres e familiares, que se configuram 
em sentimentos depreciativos. Conclusões/Considerações 
Finais É explícita a violência estrutural travestida pelos me-
canismos burocráticos na qual essas mulheres foram e são 
vítimas, a qual se materializa na não efetivação de direitos à 
saúde de qualidade e na ausência de mecanismos que garan-
tam o acesso aos benefícios sociais. Esses aspectos atrelados 
à inserção socioeconômica desfavorecida dessas mulheres as 
tornam mais vulneráveis às mazelas sociais e aos efeitos do 
adoecimento. A ausência do Estado com políticas eficientes 
de proteção a estas mulheres e suas famílias, que ficaram 

desassistidas frente aos impactos advindos da anemia falci-
forme. É evidente a necessidade de que essa burocratização 
da saúde seja orientada por uma definição acertada quanto 
aos critérios de elegibilidade acerca do direito ao benefício 
econômico oferecido pelo Estado, inserindo discussões mais 
pontuais sobre a inserção das pessoas com anemia falciforme 
no mercado de trabalho e a necessidade desse suporte eco-
nômico e social. Referências CAMPOS, G. W. S. Humanização 
da saúde: um projeto em defesa da vida? Interface - Comunic, 
Saúde, Educ, v.9, n.17, p.389-406, 2005. MINAYO, M.C.S. O de-
safio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12ª ed. 
São Paulo: Hucitec, 2010. PAZ, K. M. R. A gestação em meio 
à anemia falciforme: experiência de mulheres negra. 2015. 
159 fl. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós Graduação 
em Saúde Coletiva, Instituto de Saúde Coletiva, Universidade 
Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2015. SCHUTZ, Z.A. Fenome-
nologia e relações sociais. In: HELMUT, H.R. (Org.). Textos 
escolhidos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1979. WEIS, M. C.; 
BARBOSA, M. R. C.; BELLATO, R.; ARAÚJO, L. F. S.; SILVA, A. H. 
A experiência de uma família que vivencia a condição crônica 
por anemia falciforme em dois adolescentes. Saúde em Deba-
te. Rio de Janeiro, v. 37, n. 99, p. 597-609, 2013.
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14105 UMA PERSPECTIVA FINANCEIRA DOS SISTEMAS 
DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE DE UM HOSPITAL PÚBLICO 
NO RIO GRANDE DO NORTE.

Introdução A qualidade das informações de saúde mostram 
uma negligencia no que concerne ao tratamento de dados e 
formação de indicadores necessários para uma assistência de 
qualidade, este panorama dificulta análise das informações, já 
que a qualidade depende da precisão dos sistemas de infor-
mação em que serão processados. Com o desenvolvimento 
tecnológico da área de informática houve um salto de quali-
dade, não só no registro, coleta e processamento desses da-
dos, mas, principalmente, na sua divulgação oportuna sendo 
esta compreendida como menor tempo decorrido entre a 
produção e a disponibilização da informação. Estas, oriundas 
a partir dos dados ofertados pelos diferentes sistemas, repre-
sentam uma maneira de subsidiar melhores decisões para po-
líticas, planejamento, administração, monitoramento e avalia-
ção de programas de saúde, além de servirem para a análise 
e avaliação epidemiológicas. Não concebido sob a lógica epi-
demiológica, mas sim com o propósito de operar o sistema 
de pagamento de internação dos hospitais contratados pelo 
Ministério da Previdência, o sistema de Informações Hospita-
lares (SIH) produz informações e o seu conhecimento deverá 
fundamentar as ações nos serviços. Objetivos Desta forma, o 
presente artigo possui como questão norteadora: Como acon-
tece o gerenciamento das informações sob a perspectiva do 
seu impacto financeiro em uma instituição hospitalar de alta 
complexidade? E gerou o seguinte objetivo: Analisar a qualida-

de dos dados fornecidos ao SIH a partir dos registros médicos 
produzidos no serviço. Metodologia Trata-se de uma pesquisa 
documental in loco, com estudo analítico dos registros pro-
duzidos por atendimentos realizados em quatro Unidades de 
Terapia Intensiva - UTI’s existentes no hospital. Como popula-
ção do estudo utilizou-se o quantitativo de 980 prontuários 
oriundos do atendimento de pacientes de acordo com o sis-
tema informatizado do hospital, Amazing, correspondente 
ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015. Para 
a pesquisa foi observada 100% da amostra. O levantamento 
de dados ocorreu no período de agosto a novembro de 2016, 
no Serviço de Arquivo e faturamento do hospital. Com posse 
das informações, foi realizada uma averiguação nos prontuá-
rios e AIH’s, bem como a inserção e preenchimento destes 
nos sistemas de informação utilizados no hospital. A pesquisa 
cumpre o regramento ético respeitando a Resolução nº 466 
/12, do Conselho Nacional de Saúde, tendo sido autorizado 
pelo Comitê de Ética, com CAAEnº 51838715.9.0000.5537. 
Resultados e Discussão Percebeu-se a produção de má qua-
lidade das informações, não somente do ponto de vista de 
serem incompletas, como também, de fidedignidade duvido-
sa, onde havia inconsistência na comparação de dados entre 
os sistemas, como por exemplo: nome do paciente, idade e 
diagnósticos. Ao SIH foi possível observar o preenchimento 
de cada variável no sistema vem se dando de forma inade-
quada, principalmente no que tange a execução do próprio 
preenchimento obrigatório de diagnósticos secundários ou 
motivo de internação, por exemplo. Corroborando com a limi-
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para a integração entre os pontos de atenção. Tem-se como 
perspectivas futuras o cálculo e apresentação dos indicadores 
validados, possibilitando a sua aplicação prática e validação 
da metodologia realizada. Espera-se que os resultados orien-
tem a avaliação da estrutura operacional da RAS e identifique 
pontos crítico, bem como pontos positivos que favoreçam o 
atendimento em saúde integral. A presente proposta meto-
dológica vai além do foco avaliativo dos aspectos normativos 
e de governança, preenchendo uma lacuna ao contemplar as-
pectos relacionados à atenção no que diz respeito à resolução 
dos problemas de saúde da população. Referências Mendes 
EV. As redes de atenção à saúde. Ciênc. Saúde Coletiva. 2010 
ago;15(5):2297-2305. Mendes EV. As redes de atenção à saúde. 
Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde; 2011. Viacava 
F, Ugá MAD, Porto S, Laguardia J, Moreira, RS. Avaliação de 
desempenho de sistemas de saúde: um modelo de análise. 
Ciênc.Saúde Coletiva, 2012;17(4):921-34. Panitz L. Registro 
eletrônico de saúde e produção de informações da atenção 
à saúde no SUS [Dissertação]. Rio de Janeiro: Escola Nacio-
nal de Saúde Pública Sergio Arouca; 2014. Fundação Oswaldo 
Cruz, Instituto de Comunicação e Informação em Ciência e 
Tecnologia. PROADESS: avaliação de desempenho do sistema 
de saúde brasileiro: indicadores para monitoramento:relató-
rio final.Rio de Janeiro, 2011. Rede interagencial de informa-
ção para a saúde indicadores básicos para a saúde no Brasil: 
conceitos e aplicações. 2nd ed. Brasília (DF): Organização Pan-
-Americana da Saúde, 2008.
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15288 CONFIABILIDADE E USABILIDADE: DATASUS NA 
PERCEPÇÃO DE USUÁRIOS

Introdução Os conhecimentos gerados pela pesquisa em 
políticas públicas vêm sendo amplamente empregados por 
pesquisadores, políticos e gestores públicos em diversos 
setores de intervenção (SECCHI, 2011). O significado de ator 
para as ciências políticas está na interpretação de papéis e 
como indivíduos, grupos, organizações influenciam o proces-
so político, tonando-o dinâmico (OLSON, 1999). No caso do 
Sistema Único de Saúde - SUS, verifica-se o constante esforço 
em gerar dados que apoiam a tomada de decisão dos atores 
locais de saúde, inseridos dinamicamente na base de dados 
do Governo Federal, o DATASUS. Mas, é importante indagar 
como esses mesmos dados gerados pelos atores são ou não 
utilizados em suas decisões. Esse estudo considera que as 
tecnologias digitais formaram uma importante infraestrutu-
ra para a compreensão de fenômenos produzidos nas mais 
diversas dimensões, sejam elas culturais, sociais, políticas e 
econômicas. É na dimensão das políticas públicas de gestão 
de saúde que essas novas formas de mediação digital têm al-
terado os meios tradicionais e convencionais de organização 
de tempo, espaço e da administração dos recursos. Objetivos 
Essa pesquisa teve o objetivo geral avaliar a autopercepção 
dos usuários do DATASUS, oriundos de 30 Unidades Estraté-
gicas de Saúde do Município de Bragança Paulista – SP du-
rante o uso dessa plataforma. Além disso, foram avaliadas a 
efetividade (os usuários conseguem completar seus objeti-

vos?), a eficiência (quanto esforço e recursos são necessários 
para isso?), a satisfação (a experiência foi satisfatória?), e as 
decisões tomadas com base nos dados obtidos. Metodologia 
A pesquisa foi do tipo Survey com questionário estrutura-
do com intenção fechada podendo o respondente escolher 
várias alternativas na mesma questão, que combinadas de-
monstram melhor compreensão ou não do elemento pesqui-
sado partindo da percepção que o ator público tem do uso 
da Plataforma DATASUS, considerando a infraestrutura de 
dados oferecida. As questões foram adaptadas do System 
Usability Scale, considerando relevante como os trabalhado-
res se relacionam com a inserção e recuperação de dados, 
o significado atribuído aos dados disponibilizados, principal-
mente nos aspectos da usabilidade da base e confiabilidade 
dos dados. Na pesquisa de campo foi obtida uma amostra de 
33 atores, oriundos das 30 Unidades de Saúde do município. 
Após a tabulação das informações foi utilizada estatística 
descritiva para análise dos dados. A pesquisa de campo foi 
realizada entre 2015 e 2016, o questionário foi respondido 
na presença do pesquisador. Resultados e Discussão Todos 
os respondentes exercem funções na área de saúde do mu-
nicípio. Com relação à usabilidade do DATASUS os entrevis-
tados disseram: 85% saber se tratar de uma política pública 
nacional, mas não demonstraram ter proficiência quanto à 
maneira como o conteúdo está disponibilizado no sistema, 
70% não compreende o conteúdo da plataforma, 80% reco-
nhece utilizar a base de forma precária, 75% têm dificuldades 
em como usar os dados. Durante a operação do sistema, 90% 
dos entrevistados disseram estarem mais atentos na inserção 
de dados, principalmente nos agravos que são obrigados a 
registrar. Quanto a confiabilidade dos dados, 95% não con-
fiam na base, dizem ainda que não há verificação ou auditoria 
dos dados inseridos. É significativo notar que 50% dos respon-
dentes disseram não realizar pesquisa na base por não enten-
der como realizá-las. Isto indica dois aspectos importantes, 
o primeiro relacionado ao usário, na falta de treinamento ou 
formação que os habilite plenamente ao uso do sistema e o 
segundo, com relação ao sistema, uma vez é notório a falta 
de elementos intuitivos que facilitem a experiência mais rele-
vante durante o uso, ou seja, a interação entre o usuário e o 
serviço prestado. Conclusões/Considerações Finais O DATA-
SUS é um importante recurso para apoiar a formulação de 
políticas públicas municipais, principalmente ao se considerar 
as dificuldades dos gestores em lidar com recursos cada vez 
mais escassos. Levantar dados entre atores públicos da área 
da saúde se demonstrou uma atividade bastante complexa, 
considerando a excessiva carga de trabalho nas unidades 
de saúde. Com relação ao conhecimento dos pesquisados 
sobre o DATASUS, pode-se considerar que é insuficiente, 
compromentendo o potencial de utilização na orientação 
e compreensão dos problemas de saúde pública. A falta de 
conhecimento e a baixa motivação demonstrada pelos tra-
balhadores durante o uso da plataforma pode ser atribuída 
à falta de elementos suficientes da intereção dos usuários e 
sistemas, tais como a baixa intuitividade, tutoriais complexos 
e pouco explicativos, distribuição adequada de informações, 
o que aponta para a necessidade de reformulação da área 
de trabalho do usuário da plataforma. Referências BOBBIO, 

possibilitou colocar o tema de Suape em pauta de uma forma 
praticamente não abordada. Os relatos produziram reflexões 
e possibilitam despertar uma nova compreensão da situação 
de Suape. Conclusões/Considerações Finais Pôde-se concluir 
que o documentário, constituído dos discursos e concepções 
apresentadas no território de estudo, configurou-se como 
uma estratégia de comunicação adequada para a população 
vulnerada evidenciada nas sessões de cine debate, na qual vá-
rios sujeitos das comunidades e lideranças expressam concei-
tos trabalhados no documentário. Observa-se, tanto pelos re-
latos no documentário como nas discussões promovidas nos 
cine debates, que o desenvolvimento econômico promovido 
no território de abrangência de Suape não tem garantido uma 
melhoria na qualidade de vida das populações que nele vivem 
e trabalham, ao contrário, tem gerado processos de conflitos, 
injustiças e vulneração na saúde e no ambiente. Ficou eviden-
te a necessidade de utilização de métodos de comunicação 
capazes de atuar como estratégia pedagógica e didática, de 
interesse público, mantendo a qualidade do conteúdo, cons-
truindo com a diversidade de atores a real situação de saú-
de e ambiente e suas implicações. Referências Gurgel AM et 
al. Framework dos cenários de risco no contexto da implan-
tação de uma refinaria de petróleo em Pernambuco. Ciênc 
Saúde Coletiva. 2009;14(6) Santos MOS et al. Análise crítica 
do discurso da mídia impressa sobre a saúde e o ambiente 
no contexto da instalação da refinaria de petróleo em Suape, 
PE. Reciis. 2013;6(4 Suppl). Domingues RC, Santos MOS, Gur-
guel IGD. A vulneração socioambiental advinda do complexo 
industrial portuário de Suape: a perspectiva dos moradores 
da Ilha de Tatuoca – Ipojuca/PE. Tempus Acta Saúde Coletiva. 
2014;8(2):69-91 Weihs M, Mertens F. Os desafios da geração 
do conhecimento em saúde ambiental: uma perspectiva ecos-
sistêmica. Ciênc Saúde Coletiva. 2013;18(5). Araújo IS, Cardoso 
JM, Murtinho R. A comunicação no Sistema Único de Saúde: 
cenários e tendências. Rev ALAIC. 2010;10(6) Costa EA, Ran-
gel-S ML. Comunicação em vigilância sanitária: princípios e di-
retrizes para uma política. Salvador: EDUFBA; 2007.
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15038 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS REDES DE 
ATENÇÃO À SAÚDE: UMA PROPOSTA DE INDICADORES

Introdução As Redes de Atenção à Saúde (RAS) surgem, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), como uma alterna-
tiva ao modelo assistencial fragmentado, que resulta em um 
conjunto de pontos de atenção à saúde isolados e sem comu-
nicação entre si, incapazes de prestar uma atenção contínua e 
integral à população. Para avaliação de desempenho de siste-
mas de saúde, Viacava e colaboradores apresentaram, como 
resultado do Projeto de Avaliação de Desempenho do Sistema 
de Saúde (Proadess), uma proposta de Matriz das dimensões 
de avaliação, na qual os indicadores estão estruturados em 
quatro dimensões: determinantes da saúde, condições de 
saúde da população, sistema de saúde e desempenho dos 
serviços de saúde. A literatura a respeito de estudos sobre 
avaliação de desempenho das RAS no Brasil é escassa, com 
uma lacuna nas normativas acerca da definição de mecanis-

mos de monitoramento e avaliação de desempenho. Com o 
propósito de identificar uma ferramenta que permita a ava-
liação do desempenho das RAS apoiada por informações de 
qualidade provindas de SIS confiáveis, os autores partiram do 
marco conceitual das RAS proposto por Mendes associado à 
aplicação de indicadores de desempenho do Proadess. Obje-
tivos Objetiva a elaboração de uma proposta de avaliação de 
desempenho mediante a identificação de um agravo de saúde 
que perpasse, na sua linha de cuidado, os níveis de comple-
xidade da atenção. Tal agravo funcionaria, numa perspectiva 
sistêmica, como um evento sentinela que permitiria a avalia-
ção da rede por meio de indicadores que deverão atentar à 
necessidade de funcionamento integrado dos elementos das 
redes com o objetivo de agregar valor à população em termos 
de melhores resultados de saúde. Metodologia Com o intuito 
de selecionar o agravo e os respectivos indicadores de desem-
penho a serem abordados no estudo descritivo de processo 
metodológico de natureza operacional foram realizadas três 
oficinas de trabalho. A oficina I teve o objetivo de selecionar 
agravo de saúde que atendesse critérios definidos previamen-
te para análise de desempenho das RAS no SUS por meio da 
utilização de uma metodologia participativa geradora de con-
senso, a Técnica de Grupo Nominal (TGN). Com o propósito 
de atender à atividade de identificação dos indicadores de de-
sempenho para o agravo de saúde priorizado na Oficina I fo-
ram realizadas as Oficinas II e III. O resultado esperado era um 
elenco de indicadores de desempenho selecionados e valida-
dos para o agravo, de acordo com os componentes da estru-
tura operacional das RAS definida por Mendes e classificados 
segundo as seguintes subdimensões de desempenho propos-
tas no modelo de avaliação de Viacava e colaboradores. Resul-
tados e Discussão Na Oficina I fez-se a identificação de agravo 
de saúde pública que permitisse a análise de desempenho das 
RAS em todos os seus níveis de atenção. O câncer do colo do 
útero obteve a maior pontuação. A seleção dos principais in-
dicadores para monitoramento e avaliação do desempenho 
das RAS foi iniciada por meio da Oficina II, sendo sugeridos 18 
indicadores para a prevenção, diagnóstico e manejo do cân-
cer do colo do útero. Na oficina III partiu-se para a etapa de 
aplicação dos critérios para a validação qualitativa, chegando 
a uma composição final de 10 indicadores validados. Os indica-
dores foram: razão de exames citopatológicos do colo do úte-
ro na população-alvo; cobertura de exames citopatológicos 
do colo do útero na população-alvo; percentual de amostras 
rejeitadas; percentual de amostras insatisfatórias; proporção 
de exames citopatológicos do colo do útero liberados em até 
30 dias; índice de positividade; razão entre lesão de alto grau 
e carcinoma epidermoide invasivo; razão entre exames histo-
patológicos do colo do útero com diagnóstico NIC III e car-
cinoma invasor; proporção de tratamentos iniciados em até 
60 dias após o diagnóstico; e Taxa de mortalidade por câncer 
do colo do útero. Conclusões/Considerações Finais O conjun-
to de indicadores selecionados, segundo a linha de cuidado 
por técnica de consenso, é um aspecto positivo por permitir 
uma análise sob a perspectiva da continuidade do cuidado. A 
limitação, contudo, decorre da disponibilidade dos dados com 
a qualidade e atualização necessárias. A tecnologia da infor-
mação e a utilização de indicadores são elementos de apoio 
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mação e Comunicação em Serviços de Saúde: a (re)evolução 
da educação permanente no SUS da cidade do Rio de Janeiro. 
Rio de Janeiro, 2015. 279 p.

Patrícia Estrella Liporace Barcelos; Tarcísio Valente Lima;

15717 CIBERATIVISMO, SAÚDE E AMBIENTE: 
MOVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL E NA ESPANHA

Introdução Nas últimas duas décadas, é inquestionável a 
emergência das Tecnologias de Informação e Comunica-
ção (TIC), principalmente com o advento da internet e a 
sua incorporação nas atividades diárias, o que tem levado 
a movimentos profundos de construção e reconstrução das 
relações sociais e políticas nos níveis local e global. A inser-
ção no universo do chamado ciberespaço está ajudando a 
configurar novas sociabilidades, relacionamentos e valores 
culturais. No âmbito político, as tecnologias interativas se 
consolidam como elementos favoráveis à regulação popular 
de políticas públicas, tal fato aproxima a sociedade civil das 
ações de gestão e aumentam significativamente o seu pro-
tagonismo (ARAÚJO et al, 2015). Nesse contexto, emergem 
movimentos socioambientais que se organizam e utilizam a 
internet para ampliar o debate, num cenário de desenvol-
vimento desenfreado e crescimento econômico a qualquer 
custo. Tais movimentos têm o intuito de conquistar a adesão 
e a participação de mais sujeitos e o aumento da sua capaci-
dade de agir sobre fontes de poder, apresentando suas ne-
cessidades e reivindicações através de uma perspectiva co-
letiva (PERUZZO, 2010). Objetivos O objetivo deste trabalho 
é evidenciar o universo de dois movimentos socioambientais 
ligados ao ciberativismo (ativismo com uso da internet): a 
Plataforma Ciudadana “Refinería No”, da Espanha e o Fórum 
Suape, no Brasil. Movimentos relacionados à resistência po-
pular frente às nocividades ambientais e sociais decorrentes 
da construção de refinarias de petróleo e sua busca por es-
paço e legitimação institucional e social. Metodologia Foram 
eleitos dois movimentos em contextos sociocultural e eco-
nômico distintos: (1) a Plataforma Ciudadana “Refinería No”, 
da região de Extremadura, Espanha, por ser um movimento 
que conseguiu impedir a construção de uma refinaria nes-
te território; e (2) o Fórum Suape: espaço socioambiental, 
em Pernambuco, Brasil, que se estruturou após o início da 
construção da refinaria RNEST, com a finalidade de buscar 
soluções às injustiças socioambientais presentes no territó-
rio. Foram utilizadas algumas das categorias propostas por 
Araújo, Penteado e Santos (2015) para a construção do Ín-
dice de Participação Política e Influência (IPPI), que procura 
identificar o grau de influência exercido pelas organizações 
da sociedade civil sobre o ciclo de políticas públicas e as ex-
periências de ciberativismo. Foram eleitas três categorias: 
(1) Atores e Capital Social; (2) Estratégias de Mobilização; e 
(3) Uso dos Recursos da Internet. Resultados e Discussão O 
Fórum Suape: espaço socioambiental é uma organização da 
sociedade civil articulada em um fórum permanente, instituí-
do em 2013, que tem como objetivo discutir questões que es-
tão sendo vivenciadas pelos povos residentes no entorno do 
Complexo Industrial Portuário de Suape (CIPS). Diante das 
iniquidades decorrentes da instalação do CIPS e da constru-
ção da refinaria RNEST, o Fórum instituiu como missão “in-

centivar e promover processos de equidade social, direitos 
humanos e justiça ambiental na região afetada pelas rápidas 
transformações territoriais, sociais e ambientais decorren-
tes dos empreendimentos” (FÓRUM SUAPE, 2015). A Plata-
forma Ciudadana Refinería No (PCRN), por sua vez, começou 
a se instituir como um movimento ambiental em 2005, por 
iniciativa dos moradores de Extremadura, região autônoma 
da Espanha. A Plataforma se formou após o Conselho de 
Extremadura aprovar a instalação de uma refinaria de pe-
tróleo em seu território – Refinaria Balboa, sem discussão 
democrática com os (PLATAFORMA CIUDADANA REFINERIA 
NO, 2013b). Em julho de 2012, com amplo apoio popular, o 
movimento conseguiu impedir a construção da refinaria Bal-
boa. Conclusões/Considerações Finais O ciberespaço amplia 
as possibilidades de organização de práticas sociais parti-
cipativas na construção de processos coletivos e efetiva a 
comunicação em rede de caráter direto e descentralizado. O 
uso das tecnologias de comunicação e informação, como os 
computadores portáteis, tablets e smartphones, tem possi-
bilitado caminhos alternativos, participativos e emancipató-
rios. Os dois movimentos analisados tecem seus argumentos 
apoiando-se em conceitos de justiça ambiental e de desen-
volvimento sustentável, ressaltando o pertencimento terri-
torial e cultural de cada contexto e conseguindo, dessa for-
ma, construir seu espaço ação na sociedade, tanto utilizando 
o ciberespaço – online – quanto estratégias de mobilização 
no território – off-line –, favorecendo a constituição de mo-
vimentos e sujeitos coletivos na construção de modelos de-
mocráticos e alternativos. Referências ARAÚJO, R. D. E P. A; 
PENTEADO, C. L. C; SANTOS, M. B. P. DOS. [Digital democra-
cy and experiences in e-participation: Internet activism and 
public policy]. História, ciências, saúde--Manguinhos, v. 22 
Suppl, p. 1597–619, 2015. Casa de Oswaldo Cruz. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0104-59702015001001597&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. 
Acesso em: 10/02/2017. FÓRUM SUAPE. FÓRUM SUAPE. 
Disponível em: <http://forumsuape.ning.com>. Acesso em: 
10/02/2017. PERUZZO, C. M. K. A Comunicação nos Movimen-
tos Sociais: exercício de um direito. Diálogo de la comuni-
cación, v. 82, n. V, p. 1–7, 2010. PLATAFORMA CIUDADANA 
REFINERIA NO. El imperador estaba desnudo- crônica de la 
lucha ciudadana contra uma refinería de petróleo em Extre-
madura. 1 ed. ed. Villafranca de los Barros-España: Imprenta 
Raeygo, 2013b.
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15771 PAINEL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMO FERRAMENTA DEGESTÃO 
EM SAÚDE NO CEARÁ: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução Como parte do processo de gestão, o plane-
jamento em saúde consiste em estabelecer indicadores e 
metas a curto, médio e longo prazo com base em aspectos 
socioeconômicos e epidemiológicos de determinado terri-
tório. Diversos instrumentos de monitoramento e avaliação 
são utilizados como ferramenta de gestão em saúde. Espe-

Noberto. Política. In: BOBBIO, N; MATEUCCI, N; PASQUINO, 
G. Dicionário de Política. 12 ed. Brasília: Editora UNB, 2002. v. 
2. BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de 
Atenção Básica. Brasília: MS, 2012. COSTA, F.L.; CASTANHAR, 
J.C. Avaliação de programas públicos: desafios, conceituais e 
metodológicos. Revista de Administração Pública, v. 37, n.5, 
set-out, 2003. FARIA, Rivaldo. A territorialização como po-
lítica e como tecnologia de gestão dos serviços de atenção 
primária à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde: aná-
lise de uma prática geográfica da saúde. In Bortolozzi, Arlêu-
de. Cidades Reivindicadas, Territórios das lutas urbanas, das 
utopias e do prazer. São Paulo: Editora Olha D’ Agua, 2011. 
SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas: conceitos, esquemas de 
análise, casos práticos. São Paulo: Cengange Learning, 2010.

Orlando Leonardo Berenguel;

15490 NOVAS REDES DE COMUNICAÇÃO EM SAÚDE: 
QUE MUDANÇAS PROMOVEM NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
DA FAMÍLIA?

Introdução As tecnologias da informação e da comunicação 
têm modificado a forma como pessoas e instituições se rela-
cionam. Na atenção primária seu uso e monitoramento, de 
forma oficial ou através do interesse particular de suas equi-
pes, tem sido ampliado nas últimas décadas, sendo muitas 
vezes relacionados à melhoria na comunicação com as po-
pulações atendidas devido a seu potencial de interatividade 
e de uma maior participação da população nos serviços. No 
entanto, podem reproduzir uma comunicação instrumental 
com característica de difusão de informações, dependendo 
do contexto em que são utilizados e dos indivíduos que os 
utilizam. No Rio de Janeiro, foi criado, em 2010, o Portal Otics-
-Rio (Observatório de Tecnologia de Informação e Comunica-
ção em Sistemas e Serviços de Saúde) que desenvolveu uma 
rede de Blogs para unidades de saúde vinculadas a atenção 
primária, que passaram também construir páginas e perfis 
de Facebook, além de participar de outras redes sociais on 
line. Esta investigação pretende ser uma aproximação destes 
novos ambientes na internet vinculados ao ensino e a assis-
tência à saúde da família na cidade do Rio de Janeiro. Obje-
tivos Objetivo Geral: Compreender como se dá a utilização 
de tecnologias de informação e comunicação via Internet 
entre equipe de comunicação/ equipe de saúde e população 
atendida e seu possível uso como ferramenta de transforma-
ção nas relações de ensino e assistência à saúde da família. 
Objetivos Específicos: Entender o processo de implantação 
das Otics; mapear os blogs e páginas e perfis do Facebook 
das Otics e unidades de saúde; analisar Netnograficamente 
amostras de posts. Metodologia Iniciamos com uma busca 
dados históricos das OTICS, seguida de mapeamento da rede 
e unidades vinculadas, que incluiu todos os blogs das Otics, 
além de suas páginas e perfis no Facebook, com a seleção 
de algumas Otics e unidades para análises comparativas uti-
lizando exemplos ilustrativos. Para a análise dos blogs foram 
considerados os dados da contagem de visitantes e atualiza-
ção conforme consultas realizadas entre 1º e 7 de fevereiro de 
2017. No caso das páginas do Facebook, foram considerados 
todos os posts, comentários e interações realizadas ao longo 

do ano de 2016, com o auxílio das aplicações Netvizz e Ge-
phi. Em relação aos perfis do Facebook a coleta de dados foi 
realizada manualmente e os posts analisados considerando 
as características elencadas por Machado e Palácios (2003): 
Multimidialidade/Convergência, Interatividade, Hipertextua-
lidade, Personalização, Memória, Instantaneidade do Acesso 
e Atualização Constante. Resultados e Discussão Nos blogs 
observou-se uma grande variação em relação ao número de 
acessos e na atualização constante. Há padronização gráfica 
na página inicial e no modo de apresentação das informa-
ções, sendo a Personalização pouco considerada. Todos os 
blogs possuem uma área com links para outros blogs da rede 
e para outras redes sociais on line, utilizando-se ainda de re-
cursos para associação de textos, fotos e vídeos, o que carac-
teriza Hipertextualidade, Multimidialidade e Convergência. 
As postagens trazem registros das atividades gerando Me-
mória. No caso das páginas e perfis de Facebook, a mesma 
variação pode ser observada, seja no número de curtidas da 
página ou de amigos vinculados ao perfil. É possível observar 
a Personificação em características individuais de cada Otics 
ou unidade, passíveis de gerar identificação e proximidade 
com os usuários. Em geral há poucos comentários nas pos-
tagens, baixo nível de Interatividade, mas é maior que nos 
blogs. Há unidades em que a própria equipe responde aos 
comentários, podendo esta comunicação trazer ganhos mais 
significativos. Há ainda a utilização de links e hashtags, espe-
cialmente no Facebook, caracterizando Hipertextualidade. 
Conclusões/Considerações Finais Como resultados podemos 
ressaltar que algumas características dos ambientes virtuais 
estão presentes tanto nos blogs quanto nas páginas e perfis 
de Facebook. A padronização dos blogs e o pouco envolvi-
mento de equipes de saúde e usuários como produtores de 
conteúdo parecem diminuir seu potencial interativo, tendo 
uma tendência mais difusionista na comunicação. Os perfis 
de Facebook, apesar de guardarem semelhança, apresentam 
maior possibilidade de participação ativa na produção de 
conteúdos e trocas. Pretendemos dar continuidade as estas 
análises no Programa de Pós-Graduação em Informação e 
Comunicação em Saúde no ICICT-Fiocruz, investigando se es-
tes novos ambientes na atenção primária constituem-se em 
redes sociais em que se verifique uma diminuição de barrei-
ras nas relações entre professor-aluno e equipe-usuário, um 
posicionamento mais participativo, informado e crítico ou se 
tendem a uma comunicação instrumental com característica 
de difusão de informações. Referências AGUIAR, A ; KALLIL,I 
; SILVEIRA,M; BORGES, W ; MARTINS, P ; BORGES,G. O Ensi-
no da Comunicação na Formação Profissional em Saúde no 
Brasil: Análise da Literatura Especializada Posterior à Homo-
logação das Diretrizes Curriculares Nacionais. Rev. Brasileira 
de Educação Médica, 2015. V10.p 69-77 MACHADO, E. ; PA-
LACIOS, M. (Orgs). Modelos do Jornalismo Digital. Salvador: 
Editora Calandra, 2003. PINTO, LF; ROCHA, CMF. Inovações 
na atenção Primária em Saúde: o uso de ferramentas de 
tecnologia de comunicação e informação para apoio à ges-
tão local. Ciência & Saúde Coletiva, 2016.21(5), p.1433-1448. 
RECUERO, R. Redes Sociais na Internet. Porto Alegre: Sulina, 
2009. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEI-
RO. Rede de Estações Observatório de Tecnologias de Infor-
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gurança das tecnologias, que os danos ou riscos não superem 
os seus benefícios e que, beneficiando a todos os que delas 
necessitem, não causem prejuízo para o atendimento de ou-
tros segmentos da população. A avaliação de tecnologias em 
saúde é um processo sistemático contínuo de análise de políti-
cas e evidências científicas, que estuda as implicações clínicas, 
sociais, éticas e econômicas do desenvolvimento, difusão e 
uso das tecnologias. Tem como objetivo subsidiar as decisões 
políticas quanto ao impacto da tecnologia, considerando: 
eficácia, efetividade, segurança, riscos, custos, custo-efetivi-
dade, equidade, ética, implicações econômicas e ambientais. 
Objetivos Este trabalho busca descrever o processo de incor-
poração de tecnologias em saúde no âmbito da Comissão Na-
cional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), sob 
a perspectiva de atuação do Departamento de Gestão e Incor-
poração de Tecnologias em Saúde (DGITS), destacando suas 
contribuições, limites e potencialidades. Metodologia Com 
base na Lei 12.401/2011 e no processo de trabalho realizado 
pelo Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias 
em Saúde e Comissão Nacional de Incorporação de Tecnolo-
gias no SUS, buscou-se identificar as mudanças ocorridas no 
processo de incorporação de tecnologias no SUS no período 
de 2012 a 2016. Para a identificação de pontos importantes, 
consideraram-se os seguintes aspectos: a criação da Comissão 
de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec); o papel e 
importância da Conitec para o SUS; a adoção de um fluxo para 
incorporação de tecnologias no SUS, em 2006; o processo de 
recomendação das propostas; e o papel do Departamento de 
Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde. Foi realiza-
da uma avaliação quantitativa para caracterizar as demandas 
recebidas, no período de 2012 a 2016, descrevendo: o total de 
demandas, à natureza do demandante, o tipo de tecnologia 
demandada e à decisão final de incorporação. Resultados e 
Discussão Mudanças importantes foram identificadas: nova 
composição do plenário, prazo de 180 dias para análise/reco-
mendação de incorporação da tecnologia, obrigatoriedade de 
consulta pública das propostas; e a possibilidade de indeferi-
mento do pedido por insuficiência de documentos. A Conitec 
assessora o Ministério da Saúde nas atribuições relativas à 
incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saú-
de pelo SUS, e na constituição ou alteração de Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas e atualização da Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais. No processo de reco-
mendação considera-se não apenas as evidências científicas 
(eficácia, acurácia, efetividade, segurança da tecnologia), mas 
também a avaliação econômica, as necessidades de saúde 
da população e aspectos relacionados à sustentabilidade do 
sistema. O DGITS, composto por uma equipe multidisciplinar, 
é responsável pela gestão e coordenação das atividades da 
Conitec. Das 461 demandas realizadas, mais de 50% são de 
medicamentos, sendo os oncológicos os mais demandados; 
ocorreu uma redução do percentual de demandas não con-
forme, de 43% em 2013 para 14% em 2015; e das 241 deman-
das conformes, 70% foram incorporadas ao SUS. Conclusões/
Considerações Finais As bases legais de gestão e incorpora-
ção de tecnologias em saúde no âmbito do SUS consolidam a 
avaliação de tecnologias em saúde como política de Estado. A 
Comissão de Incorporação de Tecnologias no SUS e o Depar-
tamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde 

do Ministério da Saúde representam marcos de transforma-
ção na institucionalização da incorporação de tecnologias no 
SUS, garantindo ao cidadão o direito às tecnologias benéficas 
à saúde, considerando as dimensões individuais e de organi-
zação eficiente do SUS. O processo de gestão e incorporação 
de tecnologias no SUS tornou-se mais técnico, democrático 
e transparente para a sociedade a partir da Lei 12.401/2011. 
Referências BRASIL, Ministério da Saúde. Diretrizes Meto-
dológicas: estudos de avaliação econômica de tecnologias 
em saúde. Brasília - DF, Editora do Ministério da Saúde, 2009. 
145p. BRASIL, Ministério da Saúde. Diretrizes Metodológicas: 
análise de impacto orçamentário: manual para o Sistema de 
Saúde do Brasil. Brasília - DF, Editora do Ministério da Saúde, 
2012. 76p BRASIL, LEI Nº 12.401, DE 28 DE ABRIL DE 2011. Altera 
a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre 
a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em 
saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS BRASIL, LEI 
Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990. Dispõe sobre as con-
dições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços corresponden-
tes e dá outras providências.

Fabiana Raynal Floriano; Carla de Agostino Biella; Flávia Cristina 
Ribeiro Salomon; Vania Cristina Canuto Santos; Clarice Alegre 
Petramale;

14115 O USO DO SMARTPHONE NA ARMAZENAGEM DE 
DADOS DE PACIENTE EM ATENDIMENTOS DOMICILIARES 
DE SAÚDE

Introdução A saúde e as Tecnologias de Informação e Comuni-
cação (TICs) tornaram-se duas áreas fortemente interligadas 
capazes de oferecer opções de atuação para os profissionais 
proporcionando maior qualidade no exercício do cuidado em 
saúde. A OMS vem trabalhando com o conceito de e-health, a 
TIC para a saúde. A computação móvel permite ao profissional 
da saúde exerça a prática do cuidado com mobilidade. Obje-
tivos Utilizou-se um prontuário eletrônico OdontoPlay em um 
dispositivo de computação móvel tipo smartphone no proces-
so de informatização do registro e armazenamento de dados 
da população da ESF Vila Augusta Meneguine, Viamão,RS 
Metodologia A amostra foi composta por 240 usuários cadas-
trados na ESF Augusta Meneguine do município de Viamão, 
RS. Os dados foram coletados durante visitas domiciliares e 
os exames foram realizados por acadêmicos treinados, se-
gundo os critérios de saúde geral e bucal pré-estabelecidos. 
Estes exames foram realizados mediante luz artificial nos 
ambientes mais claros das residências. As informações foram 
catalogadas pelo software OdontoPlay, por meio de telefone 
celular smartphone. Na reunião final de cada dia de trabalho, 
realizava-se uma entrevista com os acadêmicos para discutir 
a respeito das facilidades e/ou dificuldades na utilização do 
mesmo. Resultados e Discussão Com relação à utilização do 
prontuário eletrônico pelos acadêmicos, o OdontoPlay, foi re-
latada a agilidade para computar os dados dos pacientes, com 
ganho de rapidez no registro das informações, se comparado 
com o preenchimento dessas em formulário de papel. Verifi-
cou-se que 42,91% recebiam até 1 salário mínimo. No que diz 
respeito aos dados de saúde bucal da população da amostra: 
19,58% escovavam até 1 vez ; 65,41% da população apresenta-

cificamente na área da vigilância em saúde inúmeras formas 
de pactuação são utilizadas como meio de acompanhamen-
to dos principais indicadores de saúde. A Coordenadoria de 
Promoção e Proteção à Saúde – COPROM, responsável pelas 
ações de vigilância em saúde do Estado do Ceará, implantou 
a partir do ano de 2016 o Painel de Indicadores Estratégicos 
de Vigilância em Saúde com vistas a consolidar a rotina de 
monitoramento e avaliação entre as equipes de vigilância 
em saúde do Estado, regiões e municípios. O referido Painel 
traduz-se num valioso instrumento de gestão da vigilância 
em saúde do Ceará, através do qual é possível direcionar a 
tomada de decisões e o planejamento de ações por profis-
sionais e gestores de saúde. Objetivos O presente relato de 
experiência tem como objetivo apresentar o Painel de Indi-
cadores Estratégicos de Vigilância em Saúde do Ceará e sua 
utilização pelas equipes técnicas de vigilância em saúde do 
Estado, regiões de saúde e municípios ao longo do ano de 
2016. Pretende-se ainda explicitar o impacto da ferramenta 
neste primeiro ano de utilização na melhoria das ações de 
vigilância em saúde através do monitoramento e avaliação 
do desempenho dos indicadores. Metodologia O Painel de 
Indicadores Estratégicos de Vigilância em Saúde do Ceará 
é composto por 30 indicadores que contemplam informa-
ções acerca de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, 
vigilância ambiental, informação e análise em saúde, imu-
nizações e controle de vetores. O processo de seleção dos 
indicadores levou em consideração os critérios de represen-
tatividade, oportunidade e reprodutibilidade nos âmbitos re-
gional e municipal.A periodicidade estabelecida para o moni-
toramento dos indicadores foi quadrimestral, pois permite 
a avaliação da execução de ações desenvolvidas por municí-
pios e regiões de saúde possibilitando intervenção oportuna 
diante dos problemas identificados. Para sinalizar o desem-
penho dos indicadores do painel foram utilizadas as cores 
verde (meta atingida), amarelo (meta próxima a ser atingi-
da) e vermelho (meta não atingida). Foi elaborado ainda um 
manual instrutivo contendo fichas de qualificação de cada 
um dos indicadores. Resultados e Discussão Ao longo do ano 
de 2016 foram realizadas três etapas de monitoramento do 
Painel de Indicadores Estratégicos de Vigilância em Saúde do 
Ceará, todas estas através de eventos presenciais com a par-
ticipação expressiva de coordenadores e técnicos de vigilân-
cia em saúde das esferas estaduais e regionais, além de seto-
res afins.Seguindo a mesma estratégia de monitoramento, o 
painel foi replicado por todos as regiões de saúde, tanto nas 
ocasiões das reuniões das Comissões Intergestores Regional 

– CIR como nas avaliações dos planos de ação das equipes 
de vigilância em saúde regionais. Os municípios foram tam-
bém estimulados a utilizar esta ferramenta no planejamento 
de ações de vigilância em saúde locais. Analisando a evolu-
ção do desempenho das 22 regiões de saúde na 3ª etapa de 
monitoramento em relação a 1ª,verificou-se que 19 regiões 
elevaram o número de indicadores sinalizados em verde ao 
mesmo tempo em que reduziram o número de indicadores 
em vermelho. Conclusões/Considerações Finais Através da 
análise das etapas de monitoramento do painel no ano de 
2016 podemos perceber quais as regiões de saúde necessi-
tam de maior suporte técnico para o desenvolvimento de 
ações de vigilância em saúde, bem como quais as áreas téc-
nicas necessitam de maior investimento, seja para intensifi-
cação das ações desenvolvidas ou para o planejamento de 
novas estratégias de atuação. Ao mesmo tempo é possível 
avaliar a sensibilidade e oportunidade dos indicadores mo-
nitorados e, assim, realizar ajustes na composição do painel 
de modo a torná-lo um instrumento cada vez mais eficiente 
para a gestão da vigilância em saúde. Por fim, conclui-se que 
o Painel de Indicadores Estratégicos de Vigilância em Saúde 
do Ceará representa um marco para o aperfeiçoamento do 
monitoramento e avaliação de indicadores no Estado, con-
solidando-se como uma importante ferramenta de gestão e 
informação para a saúde sempre com o enfoque na melhoria 
das condições de vida da população cearense. Referências 
Carvalho A.L.B., Souza M.F., Shimizu H.E., Senra I.M.V.B., Oli-
veira K.C. A gestão do SUS e as práticas de monitoramen-
to e avaliação: possibilidades e desafios para a construção 
de uma agenda estratégicas. Ciência & Saúde Coletiva 2012; 
17(4): 901-911. Tamaki E.M., Tanaka O.Y., Felisberto E., Alves 
C.K.A., Junior M.D., Bezerra L.C.A., Calvo M.C.M., Miranda 
A.S. Metodologia de construção de um painel de indicado-
res para o monitoramento e a avaliação da gestão do SUS. 
Ciência & Saúde Coletiva, 2012; 17(4): 839-849. Facchini L.A., 
Desafios e potencialidades do monitoramento da gestão da 
vigilância em saúde no SUS. Ciência & Saúde Coletiva, 2013, 
18(5): 1217-1224. Costa J.M.B.S., Felisberto E., Bezerra L.C.A., 
Cesse E.A.P., Samico I.C. Monitoramento do desempenho da 
gestão da vigilância em saúde: instrumento e estratégias de 
uso. Ciência & Saúde Coletiva, 2013, 18(5): 1201-1216.

Sheila Maria Santiago Borges; Thaís Nogueira Facó de Paula 
Pessoa; Márcio Henrique de Oliveira Garcia; Daniele Rocha 
Queiroz Lemos; Ana Vilma Leite Braga; Roberta de Paula 
Oliveira; Maria Dolores Duarte Fernandes; Edenilo Baltazar 
Barreira Filho;

11. CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE

13989 ATUAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO 
E INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE NO 
ÂMBITO DA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO  
DE TECNOLOGIAS NO SUS

Introdução O desenvolvimento e incorporação de novas tec-
nologias nos sistemas de saúde constitui um dos determinan-

tes do aumento do gasto em saúde no mundo. No Brasil, con-
forme a Lei 8.080/90, o SUS deve garantir a universalidade e a 
integralidade à saúde, possibilitando maior acesso da popula-
ção às redes de atenção. No entanto, os recursos nem sempre 
são utilizados da forma mais efetiva e equitativa. O processo 
de incorporação de tecnologias no SUS, que reflita a equidade 
e a garantia da integralidade, deve considerar a eficácia e se-
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e movimento, deslocamento interno e externo. Os trabalha-
dores corremos o risco de encontrarmos zonas de conforto 
frente à insuportabilidade que a loucura nos apresenta. Sair 
do lugar central requer ultrapassar o poder do ato médico. 
Um outro resultado foi a construção da Ergopsiquiatria Clíni-
ca. Conclusões/Considerações Finais Compreendemos que é 
tempo de nos instabilizarmos frente ao insuportável.... É tem-
po de inovar em Psiquiatria e permitir o usuário opinar sobre 
a criação de instituições para o seu tratamento...?! É tempo 
de trazermos de volta em debates a Antipsiquiatria (COO-
PER, 1967)? Mobilizar saberes em Psiquiatria e engendrar 
gestos profissionais em situações reais foi o desafio maior 
da tese para se promover o desenvolvimento desse métier. 
Os gestos profissionais em Psiquiatria que pesquisamos são 
aqueles que caminham na direção da Reforma Psiquiátrica, 
mas há outros direcionamentos possíveis. Há gestos que re-
forçam o modelo cientificista, tradicional e hospitalocêntrico 
da Psiquiatria. E isso vai depender do contexto sociocultural 
e político, das histórias de vida dos trabalhadores, de seus 
processos de formação, etc. Em outro sentido, não existem 
gestos profissionais somente positivos, mas também aqueles 
de ordem negativa em estilo e função. Um outro grande de-
safio desta tese, é fazê-la chegar às cidades! Referências BEN-
DASSOLLI, P. F.; SOBOLL, L. A. (Org.) Clínicas do trabalho. São 
Paulo: Atlas, 2011. CANGUILHEM, G. O normal e o patológico. 
4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995. COOPER, 
D. Psiquiatria e antipsiquiatria. São Paulo: Perspectiva, 1967. 
GAULEJAC, V. Histoires de vie et choix théoriques. Tradução 
de Vanessa Andrade de Barros. Paris: Université de Paris VXII, 
1996. (Les Caschiers du Laboratoire de chamgement Social, 
n. 1). GUÉRIN, M. Philosophie du geste: essai philosophique. 
Paris: Actes Sud, 2011. SCHWARTZ, I.; DURRIVE, L. (Org.). Tra-
balho e ergologia: conversas sobre a atividade humana. Rio 
de Janeiro: EDUFF, 2007. SILVA, E. R. A atividade de trabalho 
do psiquiatra no CAPS – Centro de Atenção Psicossocial: pois 
é José... 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal 
de Minas Gerais, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 
Belo Horizonte, 2010.

Rodrigues da silva; Daisy Moreira Cunha;

15330 DA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS E 
INTERFACES NA POLÍTICA DE SAÚDE: O QUE PENSAM OS 
PESQUISADORES

Introdução Estudos sobre translação de conhecimentos en-
tre pesquisa e política tendem a colocar a necessidade de se 
superar barreiras e gerar condições favoráveis para tornar 
efetiva a ação entre pesquisadores e formuladores da políti-
ca de saúde. Essas condições permitiriam a identificação de 
lacunas de conhecimento por usuários da pesquisa; a garantia 
da qualidade dos resultados; a capacitação de profissionais 
de saúde para a investigação; a experiência de envolvimen-
to dos pesquisadores em níveis políticos e de ação decisória 
na política; a melhoria de mecanismos de disseminação dos 
resultados; a capacidade institucional para a utilização crítica 
por públicos diferentes. Porém, as implicações práticas do 
trabalho dos pesquisadores revelam dinâmicas de interação 
complexas que remetem a novos arranjos organizacionais e 
interorganizacionais da investigação nas universidades e ins-

tituições de pesquisa, ao ambiente sociopolítico, e a novos 
padrões de processos interativos, não lineares, influencia-
dos por valores, expectativas e interesses dos atores sociais 
que constituem o contexto das aplicações do conhecimento 
para informar políticas e, consequentemente a produção de 
impactos da pesquisa. Objetivos Compreender os significa-
dos e as perspectivas de pesquisadores sobre o impacto da 
pesquisa na política e a forma em que avaliam os processos 
e dinâmicas de interação entre cientistas, decisores e profis-
sionais que influenciam a utilização de resultados da pesquisa 
na política de saúde no Brasil. Metodologia Abordagem qua-
litativa de análise de conteúdo para identificar os núcleos de 
sentido atribuídos pelos entrevistados segundo as dimensões 
do programa Research and Policy in Development, da Over-
seas Development Institute (ODI-RAPID). O estudo foi apro-
vado pelo CEP, da Faculdade de Ciências da Saúde-UnB (2013). 
Analisaram-se 14 entrevistas com coordenadores de pesquisa 
financiados em chamada sobre mortalidade materna e morbi-
mortalidade neonatal (2004). As entrevistas foram realizadas 
pelo software Skype (setembro e outubro de 2014), gravadas 
com o software Pamela para Skype 4.9 e transcritas para aná-
lise. Os temas foram: 1) opinião sobre os impactos da pesquisa 
em saúde, 2) processos que favorecem ou não os impactos 
da pesquisa na tomada de decisão informada, 3) estratégias 
para promover a utilização dos resultados por formuladores 
de políticas e programas de saúde, 4) papel dos pesquisado-
res e da universidade nos impactos da pesquisa na política. 
Resultados e Discussão Os entrevistados reconheceram a 
relevância social dos impactos da pesquisa na política com 
possíveis benefícios sociais e econômicos na sociedade. As 
suas atividades orientaram-se à produção de conhecimentos, 
ao fortalecimento de capacidades e habilidades de pesquisa 
institucionais e à divulgação dos resultados em artigos cien-
tíficos e eventos acadêmicos. Valorizaram e participaram nos 
espaços de tradução de conhecimentos para formuladores e 
tomadores de decisão da política de saúde e de ciência e tec-
nologia em nível nacional e estadual, e contribuíram com es-
tratégias para o cuidado clínico, e organização e desempenho 
do sistema de saúde, inclusive na gestão municipal. As moti-
vações e interesses dos entrevistados para a interação direta 
com outros atores sociais coexistem com a perspectiva de se 
lidar com ambiente permeado por tensões nos processos de 
utilização da pesquisa. Neste ambiente, a evidência constitui-
se um dos elementos do processo de tomada de decisão. As 
tensões dizem respeito aos contextos políticos, econômicos 
e sociais complexos; à natureza das mudanças institucionais 
e organizacionais no setor saúde e às implicações do sistema 
de avaliação dos pesquisadores. Conclusões/Considerações 
Finais Os achados são consistentes com outros estudos sobre 
a tradução de conhecimentos e o papel de agencias de fomen-
to, produtores e usuários da pesquisa; a avaliação de impactos 
da pesquisa, fundamentalmente nas dimensões avanços no 
conhecimento e construção de capacidades de pesquisa; e os 
processos da interação direta entre investigadores e política 
de saúde. Mudanças políticas, culturais e ideológicas são ne-
cessárias no sistema de pesquisa em saúde a fim de construir 
e fortalecer espaços formais e informais de diálogo e inter-
cambio entre academia e tomadores de decisão dos diferen-
tes níveis de gestão para a identificação e implementação de 

vam pelo menos um dente cariado; 45,83% da população re-
lataram consumir mais de 3 vezes ao dia e 70% da população 
estudada apresentava placa visível, demonstrando ser uma 
situação complexa Conclusões/Considerações Finais A realiza-
ção do levantamento, mediante o uso do OdontoPlay tornou 
possível traçar um perfil da população da ESF Augusta Mene-
guine, região carente no que diz respeito ao nível socioeco-
nômico de seus cidadãos e em situação de precariedade com 
relação à saúde geral e bucal. O OdontoPlay foi mais ágil no 
preenchimento dos registros dos pacientes

Márcia Cançado Figueiredo; Katia Valenca Correia Leandro 
da Silva; Andressa Haas; rossana rocha; Aline Maciel da Silva; 
Taiane Correa Furtado; Cassia Mendes;

14268 PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO 
PRODUTIVO COMO INSTRUMENTO DE CAPACITAÇÃO 
PRODUTIVA E INOVAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: 
O CASO DE BIO-MANGUINHOS

Introdução As Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo 
(PDP) são acordos de transferência de tecnologia visando a 
capacitação tecnológica e produtiva em produtos estratégi-
cos para o SUS. Tendo em vista as dificuldades de internaliza-
ção de tecnologias em sistemas de inovação não-maduros, é 
relevante analisar as PDP numa das principais instituições pú-
blicas fornecedoras de produtos biofarmacêuticos. Objetivos 
Este trabalho busca descrever o histórico de atuação do Ins-
tituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) 
no cenário de políticas de inovação, capacitação tecnológica 
e desenvolvimento industrial. Metodologia Realizou-se um es-
tudo de caso sobre a participação do Instituto na política de 
PDP. Realizou-se um levantamento bibliográfico e documen-
tal. As fontes primárias e secundárias (documentos oficiais, 
livros, editais, artigos e teses) foram analisadas e organizadas 
para descrever a trajetória histórica de Bio-Manguinhos e sua 
atuação no abastecimento do SUS, em projetos de capacita-
ção tecnológica e inovação. As informações públicas sobre as 
PDP foram coletadas, tabuladas e interpretadas frente aos 
referenciais teóricos. Resultados e Discussão Os documentos 
e estudos revisados indicaram uma estratégia institucional 
histórica pautada nos acordos de transferência de tecnologia 
como promotores de capacitação tecnológica. Apesar das 
dificuldades encontradas ao longo da trajetória, verifica-se a 
relevância do Instituto para fornecimento de imunobiológicos 
para o SUS. O perfil de PDP do Instituto é majoritariamente 
associado a produtos do segmento farmacêutico produzidos 
por rotas biotecnológicas (biofármacos). A análise das par-
cerias sob a perspectiva do acesso indicou a adequação das 
mesmas a algumas das dimensões relacionadas ao acesso, 
necessitando-se a aplicação de modelo mais específico para 
uma melhor avaliação deste parâmetro. Conclusões/Consi-
derações Finais A análise conduzida demonstrou que as PDP 
institucionais exploram estratégias imitativas de inovação e 
concentram esforços na capacitação produtiva, enquanto 
que a capacitação tecnológica inovativa não é promovida na 
mesma medida.

Felipe Rodrigues Semcovici Ramos; Thiago Botelho Azeredo;

14661 O GESTO PROFISSIONAL EM PSIQUIATRIA - 
TEORIA E FUNÇÃO

Introdução Trata-se de uma tese que teve construída a partir 
do levantamento de diversos desconfortos intelectuais e reais 
(SILVA, 2010), que contribuíram sobremaneira para a constru-
ção deste objeto de pesquisa em doutorado na UFMG/FAE en-
tre 2013 e 2016. Partimos da hipótese de que até o momento, 
a Psiquiatria tem respondido de forma confortável a questões 
insuportáveis e impossíveis. Há nela dois momentos. O primei-
ro, a construção do conceito genérico de gesto profissional e 
do objeto - o processo de engendramento do gesto profissio-
nal em psiquiatria. Um objeto encontrado, seguindo a filoso-
fia da vida de Canguilhem (1995) - de abertura de questões, 
problemas (matérias estrangeiras), aparentemente, estáveis 
em determinado campo do conhecimento. Um debate de 
normas em múltiplas dimensões: corpo, técnica, clínica, movi-
mento, intuição, intencionalidade, inconsciente, projeto-ação, 
projeto-herança, saberes, política, validação e atividade. O se-
gundo, a singularização da informação genérica no campo da 
Psiquiatria, a partir a partir do CAPS III Betim Central. Objeti-
vos Em termos gerais, visamos compreender o processo de 
engendramento de gestos profissionais na atividade de tra-
balhado em Psiquiatria neste CAPS III. Especificamente, visa-
mos caracterizar, historicamente, a clientela e o processo de 
trabalho desse serviço. Em seguida, analisá-lo como situação 
de trabalho, observar o trabalho real, aproximar e analisar as 
atividades de trabalho dos trabalhadores em geral, visando 
compreender o processo de engendramento de gestos pro-
fissionais em Psiquiatria. Metodologia Inicialmente, uma pes-
quisa qualitativa participante. Partimos da construção de um 
método pelos viés ergológico da APST – Análise Pluridiscipli-
nar da situação de Trabalho. Assim, convidamos a Ergonomia 
e a Análise Ergonômica do Trabalho (AET) (GUÉRIN, 2001). 
Promovemos um longo processo de observação das ativida-
des; em seguida, realizamos entrevistas em profundidade e 
de confrontação. Valemo-nos de importantes aspectos da Me-
todologia de Pesquisa em Histórias de Vida (GAULEJAC 1996), 
inclusive uma análise crítica de minha atividade profissional. 
Finalmente, realizamos um Groupe de Rencontres de Travail 
(GRT) aos moldes da Ergologia, ampliando a nossa lupa de 
investigação dos saberes constituídos e investidos dos tra-
balhadores. Resultados e Discussão O resultado foi sendo in-
formado ao longo da tese. Podemos informar que gesto pro-
fissional é atividade debatida em múltiplas dimensões. Nossa 
discussão é decorrente do encontro com a atividade profis-
sional, com as Clínicas do Trabalho (BENDASSOLI e SOBOLL, 
2011) e da criação de Dispositivos Dinâmicos a Três Polos 
(DD3P) (Ergopsiquiátricos) da Ergologia (SCHWARTZ; DUR-
RIVE, 2007). Em seguida, podemos dizer que o CAPS alarga 
as possibilidades e profissionalidades. Os gestos profissionais 
que espreitamos e analisamos são aqueles na direção da Re-
forma Psiquiátrica, engendrados no impossível encontro com 
o real e com usuários que desafiam as instituições (fechadas 
e abertas) e os saberes sobre a loucura. Seu engendramen-
to pode ser praticado em diversos meios profissionais, que 
não somente da Psiquiatria. A dimensão corporal foi a mais 
evidente na maioria dos gestos. Não existe gesto sem clínica 
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soluções na governança e organização do sistema de saúde. 
Referências Crichton J, Theobald S. Strategies and tensions in 
communicating research on sexual and reproductive health, 
HIV and AIDS: a qualitative study of the experiences of resear-
chers and communications staff. Health Res Policy Syst 2011; 
9(Supl. 1):s4. Lemay M, Sá C. The use of academic research in 
public health policy and practice. Res Evaluat 2014; 23:79-88. 
Poliakoff E, Webb TL. What factors predict scientists’ inten-
tions to participate in public engagement of science activities? 

Sci Communication 2007; 29:242. Van der Weijden I, Verbree 
M, van den Besselaar P. From bench to bedside: the societal 
orientation of research leaders: the case of biomedical and 
health research in the Netherlands. Sci Public Policy 2012; 
39:285-303. Young J. et al. Rapid Outcome Mapping Approa-
ch-A guide to policy engagement and influence. London: 
Overseas Development Institute; 2014.
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1. ESTADO, POLÍTICAS SOCIAIS E DE SAÚDE

13129 A PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE A AGÊNCIA 
NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR: UM OLHAR A 
PARTIR DA BIBLIOTECA DIGITAL BRASILEIRA DE TESES E 
DISSERTAÇÕES

Introdução A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
é a agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde que é 
responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil. Embora 
tenha sido criada no ano de 2000 já existe uma considerável 
produção de estudos sobre a Agência, sendo pertinente co-
nhecer o que abordam estas pesquisas. Objetivos Este estudo 
de revisão teve como objetivo principal analisar a produção 
acadêmica sobre a ANS. Já os objetivos específicos foram: 
identificar os principais temas na produção acadêmica bra-
sileira e discutir as variadas compreensões sobre a Agência. 
Metodologia A abordagem adotada foi qualitativa, com a uti-
lização da técnica de análise de conteúdo temática. A busca, 
realizada em julho de 2016, incluiu todas as teses e disserta-
ções que apresentaram a expressão “Agência Nacional de 
Saúde Suplementar” em quaisquer dos campos de busca da 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Não foi 
realizado recorte temporal, porque interessou conhecer a 
evolução da produção de estudos sobre o tema. A escolha 
por analisar estes estudos justifica-se porque tal análise pode 
ser útil ao proporcionar visibilidade aos múltiplos olhares das 
diversas áreas do conhecimento sobre um determinado tema. 
Resultados e Discussão Foram encontrados sessenta estudos 
abordando a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Três 
grandes temas emergiram destas dissertações e teses: as-
pectos econômicos da regulação, aspectos político-jurídicos 
da regulação e aspectos relacionados à saúde da regulação. 
Em relação ao primeiro tema observou-se que a maioria dos 
estudos considerou a atividade regulatória como mecanis-
mo de equilíbrio entre oferta e demanda. No segundo tema 
foi bastante relevante a ênfase na conciliação regulatória e 
na judicialização da saúde suplementar e no último tema as 
estratégias de promoção à saúde e prevenção de doenças e 
de estímulo à melhoria da qualidade em saúde adotadas pela 
ANS foram ressaltadas. Conclusões/Considerações Finais A 
análise da produção acadêmica permitiu revelar diferenças de 
compreensão em relação à Agência, ora vista como instância 
de conciliação, ora considerada órgão burocrático e lento e 
também vista como instituição que incentiva práticas de pro-
moção à saúde e prevenção de doenças e melhoria da quali-
dade em saúde.

Tatiana Pereira das Neves Gamarra;

13130 O USO DO CONHECIMENTO TÉCNICO-
CIENTÍFICO NA CÂMARA DE SAÚDE SUPLEMENTAR: 
DIVERGÊNCIAS E CONVERGÊNCIAS

Introdução A Câmara de Saúde Suplementar é uma instância 
formal de participação social da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS). Tal instância possui representantes de 
operadoras de planos de saúde, instituições de defesa dos 

consumidores e órgãos governamentais. Embora seja for-
malmente um fórum político, o uso do conhecimento técni-
co-científico desempenha papel fundamental nas reuniões da 
Câmara. Na atividade regulatória o conhecimento científico 
desempenha função relevante, pois, há forte ênfase que esta 
atividade deve ser baseada em análises técnicas que sejam 
consideradas isentas de influências políticas (Schrefler, 2010). 
O conhecimento científico pode ser utilizado de diferentes 
modos na regulação: na interpretação dos dados, na escolha 
de quais dados devem ser usados e na seleção de que teorias 
considerar. Tais escolhas, entretanto, incorporam preferên-
cias políticas e de valores (Lougheed, 2009), os quais influen-
ciam as perguntas formuladas, os referenciais teóricos e os 
métodos selecionados. Além disso, é importante considerar 
que as evidências científicas são necessárias, mas, não são 
suficientes para a tomada decisão política (Moodie, 2009). 
Objetivos O objetivo principal do estudo é analisar o uso do 
conhecimento científico nas reuniões da Câmara de Saúde 
Suplementar a partir da ciência pós-normal (discussão das in-
certezas, peso dos valores, complexidade, paradoxos, plurali-
dade de perspectivas legítimas e qualidade da base do conhe-
cimento que subsidia a atividade regulatória). Já os objetivos 
específicos são: identificar os temas relacionados ao uso do 
conhecimento científico na Câmara e discutir os núcleos de 
sentido presentes nestes temas. Metodologia Baseado em 
tese de doutorado, este estudo adotou a abordagem qualita-
tiva com a utilização da técnica análise de conteúdo temática 
para a análise das atas das reuniões da Câmara no período de 
1998 até 2011, totalizando sessenta e nove reuniões. A Análise 
de Conteúdo fixa-se no conteúdo do texto e pretende com-
preender os sentidos através do conteúdo expresso no texto. 
Optou-se por realizar a análise documental das atas porque 
além da facilidade de acesso ao material, disponível no sítio 
da ANS, foi observado, após leitura criteriosa de todos os 
textos das reuniões, a existência de informações relevantes, 
essenciais e suficientes para subsidiar a discussão proposta 
pelos objetivos do estudo. Neste estudo foram escolhidos 
os seguintes descritores para direcionar a análise do uso do 
conhecimento técnico-científico nas reuniões da Câmara: 
conhecimento, ciência, cálculo, parecer, análise, técnico (a), 
científico (a), evidência, estudo, pesquisa, dado, método, me-
todologia. Resultados e Discussão Dois grandes temas emer-
giram da análise: uso instrumental e utilização estratégica do 
conhecimento técnico-científico. O primeiro tema traduziu-se 
em dois núcleos de sentido: uso técnico-restrito e uso técnico 
ampliado, enquanto o segundo tema foi desdobrado em três 
núcleos de sentido: estratégia legitimadora, estratégia coerci-
tiva e desconsideração da evidência. Estes núcleos funcionam 
como estruturadores para facilitar a análise, não se excluin-
do mutuamente e podendo algumas vezes se sobrepor como 
foi o caso da agenda regulatória da ANS que foi considerada 
simultaneamente uso técnico ampliado e estratégia legiti-
madora de utilização do conhecimento técnico-científico nas 
reuniões da Câmara. A estratégia coercitiva, isto é, o conheci-

PÔSTERES EM RODAS DE CONVERSA



AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde210 211Seção II - PÔSTeReS eM RoDAS De CoNVeRSA

setor. Referências BAHIA, L. As contradições entre o SUS uni-
versal e as transferências de recursos públicos para os planos 
e seguros privados de saúde. Ciência & saúde coletiva, v. 13, n. 
5, p. 1385-1397, 2008. BRAGA, J. C. S. Temporalidade da rique-
za: teoria da dinâmica e financeirização do capitalismo. 1985. 
Tese (Doutorado) – Instituto de Economia da Universidade Es-
tadual de Campinas. Campinas, 1985. EIBENSCHUTZ, C. (org.). 
Política de saúde: o público e o privado. Rio de Janeiro: Fio-
cruz, 1996. 312 p. SESTELO, J. A. F.; SOUZA, L. E. P. F.; BAHIA, L. 
Saúde suplementar no Brasil: abordagens sobre a articulação 
público/privada na assistência à saúde. Caderno Saúde Públi-
ca, Rio de Janeiro, v.29, n.5, p.851-866, maio/2013. VAN DER 
ZWAN, N. Making sense of financialization. Sócio-Economic 
Review, v. 12, n. 1, p. 99-129, 2014.

José Antonio de Freitas Sestelo;

13185 VIOLÊNCIA COMUNITÁRIA E VITIMIZAÇÃO 
INDIRETA: IMPACTOS SOBRE ALTERAÇÕES 
COMPORTAMENTAIS EM ADOLESCENTES DE SALVADOR-BA

Introdução A violência é o uso da força física ou do poder, 
real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, 
grupo ou comunidade, que potencialmente resulte em lesão, 
morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou 
privação. A exposição à violência comunitária está associada 
a prejuízos ao desenvolvimento e é fator de risco para proble-
mas de saúde mental em crianças e adolescentes. Objetivos 
Analisar o papel da vitimização indireta (testemunho) no de-
senvolvimento de alterações comportamentais entre adoles-
centes de Salvador, identificando a prevalência de exposição 
à violência comunitária e de alterações de comportamento. 
Metodologia Trata-se de um estudo envolvendo instituições 
de pesquisa no Brasil e no Equador. A população total do pre-
sente projeto é composta por 3423 crianças e adolescentes. 
No Brasil, os participantes do projeto SCAALA constituem a 
coorte de adolescentes acompanhada desde a fase pré-es-
colar na cidade de Salvador. No Equador, tem-se uma coor-
te de nascimento com crianças entre 4 e 6 anos, residentes 
no município de Quinindé, na província de Esmeraldas, inte-
grantes do projeto ECUAVIDA. Resultados e Discussão As 
formas de violência comunitária mais percebidas são o uso 
de álcool ou drogas em espaços públicos, tiroteios e roubo a 
propriedades. A vitimização direta foi baixa, enquanto que a 
vitimização indireta foi mais frequente, destacando-se o co-
nhecimento de atos que resultaram em ferimento por arma/
faca e assassinatos. Identificou-se que quanto maior o nível 
de vitimização indireta, mais alta a frequência de problemas 
de comportamento, sendo os mais frequentemente relatados 
a violação de regras, problemas de externalização e proble-
mas com o pensamento. Conclusões/Considerações Finais Os 
resultados apontam para a necessidade de desenvolvimento 
de um modelo integral de atenção e cuidado em saúde, com 
vistas a promover uma atuação precoce que garanta o desen-
volvimento saudável dos indivíduos, evitando consequências 
desencadeadas por problemas de saúde mental nas diversas 
etapas do desenvolvimento humano.

Thalita Madeira de Almeida; Letícia Marques dos Santos; Darci 
Neves dos Santos; Maurício L. Barreto;

13220 AS CONDIÇÕES DE INFRAESTRUTURA DAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE AVALIADAS PELO PMAQ 
AB

Introdução O presente estudo analisa as principais caracterís-
ticas da Ambiência das Unidades Básica de Saúde do estado do 
Acre, no período de 2014. Foram avaliadas 154 UBS, seleciona-
das 34 variáveis que foram analisadas. Os resultados demons-
traram que o PMAQ-AB obteve variáveis que contribuíram 
para avaliar as condições de ambiência das UBS, e aponta para 
problemas antigos e a falta de investimentos na rede de aten-
ção básica. Objetivos O objetivo do presente estudo era anali-
sar os dados das condições de infraestrutura das Unidades Bá-
sicas de Saúde obtidos a partir da Avaliação Externa do PMAQ 
AB realizada em 2014 no Estado do Acre. Metodologia Foi uti-
lizado o Banco de Dados do PMAQ do Estado do Acre, estudo 
de delineamento transversal. A coleta foi por amostragem das 
UBS. As variáveis coletadas e selecionadas foram: consultório 
médico, enfermagem, odontológico com sanitário, sala mul-
tiprofissional de acolhimento à demanda espontânea sala de 
administração e gerência e sala de atividades coletivas para os 
profissionais, recepção, local para arquivos e registros, sala de 
procedimentos; sala de vacinas, área de dispensação de medi-
camentos e sala de armazenagem de medicamentos, sala de 
inalação coletiva, sala de procedimentos, sala de coleta, sala 
de curativos, sala de observação. Resultados e Discussão Os 
resultados demonstram que 70% das UBS dispõem ventilação 
adequada. Apenas 31,9% não possuem climatização adequada. 
Ambientes iluminados adequadamente foram 78%. A variável 
Sala de reuniões/Atividades coletivas demonstra que uma das 
atividades fim da equipe de Saúde da Família fica prejudica em 
função de 75,8% das UBS não possuem espaço adequado para 
as atividades coletivas. Em relação a privacidade dos usuários 
nos consultórios, 85% permitem privacidade. As condições de 
uso dos banheiros apenas 58,2% foram positivas. O espaço 
para o trabalho do agente comunitário de saúde, ficou de-
monstrado que 72% das UBS não possuem uma sala específica 
para os ACS. Conclusões/Considerações Finais Os resultados 
demonstram a necessidade de investir na ambiência das UBS. 
Os espaços de socialização e de educação em saúde ainda são 
espaços não valorizados. Concluímos que a avaliação que o 
PMAQ realizou possibilita ter um retrato das condições de in-
fraestrutura, e a necessidade de investimentos.

Valeria; Daniela Rodrigues da Silva; Mayara da Silva Souza; 
Cristiano Lucas de Menezes Alves; Cleber Ronald Inácio dos 
Santos;

13222 A PRÁTICA DAS AÇÕES COLETIVA EM 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE REALIZADAS PELAS EQUIPES DE 
SAÚDE

Introdução Avaliar as ações coletivas de educação em saúde 
realizadas pelas equipes de saúde que aderiram ao PMAQ-AB 
no Acre é fundamental para a analise das ações na atenção bá-
sica, e subsidiar a reflexão entre o quadripé da educação per-
manente em saúde, ou seja, unidades formadoras, gestores, 
trabalhadores e usuários, e uma abordagem que possibilite a 
qualificação da ações de promoção de saúde. Objetivos Ana-
lisar as ações coletivas de educação em saúde desenvolvidas 
pelas equipes de saúde do Acre que aderiram ao PMAQ-AB 
no 1º Ciclo de Avaliação. Metodologia Trata-se de um estudo 

mento técnico-científico atuando como “obstáculo” ao deba-
te democrático foi considerada a forma mais problemática de 
uso de conhecimento na Câmara, pois, as contribuições cien-
tíficas são fundamentais para a política, porém, raramente 
são suficientes. Tomadores de decisão devem considerar uma 
gama de subsídios que inclui aspectos econômicos, sociais 
e políticos e em algumas situações tais aspectos podem ser 
até mais decisivos que as evidências científicas. Conclusões/
Considerações Finais O uso do conhecimento científico esteve 
presente em todas as reuniões da Câmara analisadas, embora 
tal instância não seja considerada um espaço para discussões 
técnicas. A utilização do conhecimento científico, contudo, 
faz parte da atuação das agências reguladoras em geral, desse 
modo, tal utilização pode ser proveitosa caso exista explicita-
ção das incertezas e valores presentes nas evidências científi-
cas, o que não foi observado neste estudo. O uso do conhe-
cimento técnico-científico em instâncias participativas pode 
muitas vezes despolemizar e despolitizar questões inerente-
mente valorativas, como ressalta Busfield (2010), e limitar, 
assim, o diálogo necessário ao processo democrático amplo 
e a análise das reuniões da Câmara apontou nesse sentido. Tal 
restrição às discussões democráticas ocorre, principalmen-
te, quando a utilização ocorre de maneira coercitiva, isto é, 
funcionando como obstáculo e até mesmo freio ao debate 
democrático foi bastante frequente nas citadas reuniões,. 
Referências BUSFIELD, J. Medicalização. In SCOTT, J (org) 
Sociologia: conceitos-chave. Rio de Janeiro: Zahar; 2010, p. 
119-123. LOUGHEED, T. Outside looking in: understanding the 
role of science in regulation. Environmental Health Perspec-
tives, v.117, n.3, p. A104-A110, 2009. MOODIE, R. Where Diffe-
rent Worlds Collide: Expanding the Influence of Research and 
Researchers on Policy. Journal of Public Health Policy, v. 30, 
Sup. 1, p. S33–S37, 2009. SCHREFLER, L. The usage of scientific 
knowledge by independent regulatory agencies. Governance, 
v. 23, n. 2, p. 309-330, 2010.

Tatiana Pereira das Neves Gamarra; Marcelo Firpo de Souza 
Porto;

13176 PLANOS DE SAÚDE NO BRASIL NOS ANOS 2000 
E A DOMINÂNCIA FINANCEIRA

Introdução O padrão de articulação público/privada dos gru-
pos econômicos de planos e seguros de saúde no Brasil pas-
sou, a partir dos anos 2000, de um modelo de regulação Esta-
tal restrito a políticas fiscais e subsídios à demanda pontuais 
para um regime onde se configura uma matriz de legislação 
específica operada por um aparato burocrático especializado. 
Se, por um lado, a ação fiscalizatória dessa nova burocracia 
potencialmente ascende a um patamar superior ao explicitar 
e dar maior visibilidade ao segmento fiscalizado, por outro, 
confere extraordinária legitimidade institucional a uma ativi-
dade comercial e financeira que, não limitada em sua expan-
são, subverte a lógica organizativa e os princípios constitucio-
nais sobre os quais foi concebido o Sistema Único de Saúde. A 
dominância financeira é um fenômeno global consolidado nos 
anos 2000, com expressão regional e também sobre variados 
aspectos da vida social, inclusive na assistência à saúde. Esse 
novo modo de ser do capital modela políticas sociais e deter-

mina mudanças na estrutura corporativa de grupos econômi-
cos de intermediação comercial da assistência com reflexos 
sobre o conjunto do sistema de saúde. Objetivos Analisar o 
esquema de comércio de planos e seguros de saúde no Brasil 
dos anos 2000 e identificar evidências empíricas da expressão 
setorial da dominância financeira como novo modo de ser da 
riqueza global, destacando seu impacto sobre o padrão de 
articulação público/privada na assistência e no conjunto do 
sistema de saúde do Brasil. Metodologia Investigação explo-
ratória sobre o esquema de comércio de planos e seguros de 
saúde no Brasil nos anos 2000 baseada em análise de conteú-
do de entrevistas semiestruturadas com representantes dos 
principais grupos econômicos setoriais, análise documental 
de registros das empresas em Juntas Comerciais e de seus res-
pectivos balanços patrimoniais, bem como de documentos de 
domínio público arquivados em órgão de governo, cotejados 
com publicações de veículos de imprensa e material publicado 
pelas empresas. Os conceitos de articulação público/privada e 
de dominância financeira como novo modo de ser da riqueza 
global são utilizados como referências teóricas para análise 
dos dados coligidos. Resultados e Discussão A reconstituição 
da trajetória de formação histórica das empresas e as falas dos 
empresários entrevistados revelam a existência de contradi-
ções e convergências entre suas estratégias corporativas e no 
seu padrão de articulação com a dimensão pública, demons-
trando que não se pode tomar o conjunto dos grupos econô-
micos como um todo homogêneo. A análise da estrutura so-
cietária e de capital das empresas comerciais revela aspectos 
característicos do espalhamento da dominância financeira no 
setor estudado como a progressiva concentração do controle 
proprietário em grandes grupos de investidores internacio-
nais e a hipertrofia dos departamentos financeiros das com-
panhias. Por outro lado, é possível identificar uma modulação 
desse processo de por elementos característicos da formação 
social brasileira permitindo afirmar que o modo de ser da do-
minância financeira também não é homogêneo em escala glo-
bal. A chegada de novos agentes econômicos de peso com 
interesses comerciais e financeiros sobre a intermediação da 
assistência no Brasil se dá a partir da base de articulação pú-
blico/privada estabelecida historicamente com o orçamento 
público pelas empresas nacionais pioneiras. Conclusões/Con-
siderações Finais A instituição do Sistema Único de Saúde no 
Brasil na década de 1990 não foi capaz de deter a expansão do 
esquema comercial de intermediação assistencial controlado 
pelas empresas de planos e seguros de saúde. Ao contrário, 
a partir dos anos 2000, com o advento de um novo regime 
de regulação estatal novas iniciativas setoriais prosperam em 
articulação com o orçamento público. A análise exploratória 
de dados empíricos das empresas permite identificar pecu-
liaridades do caso brasileiro e qualificar a expressão regional 
da dominância financeira como novo modo de ser da riqueza 
global. Dado o padrão de articulação público/privada estabe-
lecido na assistência à saúde no Brasil e o espalhamento da 
dominância financeira em todos os recessos da vida social, 
inclusive nas políticas sociais e no orçamento público, resta 
evidente que as análises dos prognósticos sobre o conjunto 
do sistema de saúde serão prejudicadas se não considerarem 
os dados empíricos dos grupos econômicos dominantes no 
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2014). Reeves et al. (2014) destacam que as decisões sobre as 
políticas de acesso à saúde foram muito diferentes nos países 
europeus e EUA. Alguns destes permitiram que a despesa to-
tal subisse frente às crescentes necessidades da população, 
apesar das pressões sobre o aumento dos déficits e dívidas 
públicas, como Estados Unidos da América, Holanda e Alema-
nha. Outro grupo, influenciados por um consenso entre as ins-
tituições internacionais (FMI, etc) de que a consolidação fiscal 
iria promover o crescimento econômico futuro, reduziram, 
substancialmente, os gastos do governo com saúde, como Ir-
landa, Espanha, Reino Unido, Eslováquia e Grécia. Conclusões/
Considerações Finais De fato, o capitalismo não se desenvolve 
em uma linha reta ascendente. O seu movimento é sujeito a ci-
clos recorrentes de “crescimentos e recessões” que destrói e 
desperdiça grande parte do valor criado anteriormente (CAR-
CHEDI & ROBERTS, 2013). As crises do capitalismo, portanto, 
tem ocorrido e tenderão a se tornar frequentes e, nesse pro-
cesso, tem gerado efeitos importantes sobre as medidas so-
ciais protetivas. Vieira (2016) descreve “lições” que podemos 
aprender sobre os efeitos das crises, como o efeito primário 
da queda na capacidade da economia em garantir o emprego 
(perda ou insegurança). Dada esta situação o efeito imedia-
to é o empobrecimento da população (queda dos salários e 
renda) com a respectiva redução na capacidade de pagamen-
to do bolso ou de planos privados de saúde, o que gera um 
aumento sobre os serviços públicos de saúde. Entretanto a 
agenda das medidas de austeridade fiscal também pressiona 
os gastos públicos, reduzindo-os, especialmente as políticas 
de proteção social. Referências CARCHEDI, Guglielmo; RO-
BERTS, Michael. THE LONG ROOTS OF THE PRESENT CRISIS: 
KEYNESIANS, AUSTERIANS, AND MARX’S LAW. World Review 
of Political Economy Vol. 4 N° 1 Spring 2013. KALECKI, Michal. 
Teoria da Dinâmica Econômica. São Paulo: Editora Nova Cultu-
ral Ltda., 1977. Coleção Os Economistas. ________. Crescimen-
to e ciclo das economias capitalistas. Org.: Jorge Miglioli. São 
Paulo: Hucitec, 1977. PANIAGO, Maria Cristina Soares. A crise 
estrutural e a centralidade das classes sociais. Katál., Florianó-
polis, v. 17, n. 1, p. 41-49, jan./jun. 2014 VIEIRA, Fabiola Sulpino. 
CRISE ECONÔMICA, AUSTERIDADE FISCAL E SAÚDE: QUE LI-
ÇÕES PODEM SER APRENDIDAS? NOTA TÉCNICA – IPEA – Bra-
sília, agosto de 2016. REEVES, Aaron; MCKEE, Martin; BASU, 
Sanjay; STUCKLER, David. The political economy of austerity 
and healthcare: Cross-national analysis of expenditure chan-
ges in 27 European nations 1995–2011. Health Policy 115 (2014)

José Alexandre Buso Weiller; Áquilas Nogueira Mendes;

13353 CENÁRIOS DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NO 
COTIDIANO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE: A PARTIR DE UMA 
REVISÃO INTEGRATIVA

Introdução As raízes da violência encontram-se nas estrutu-
ras sociais, econômicas, políticas e culturais, contudo, não se 
trata de um fenômeno recente exclusivo do mundo moderno. 
A violência contra a mulher representa socialmente um dos 
problemas mais complexos que os profissionais de saúde en-
frentam na abordagem a mulher vítima de violência, devido 
o despreparo profissional. Objetivos Identificar na produção 
cientifica ações que os profissionais de saúde utilizam frente 
à violência contra a mulher. Metodologia Trata-se de revisão 
integrativa de literatura cujos dados foram obtidos a par-

tir de artigos coletados no período do mês de abril de 2016, 
nas Bases de Dados Scielo e Lilacs, tendo como critérios de 
inclusão artigos publicados no período entre 2005 a 2015, em 
idioma português, que abordassem aspectos da assistência a 
mulheres vítimas de violência. Foram utilizados os seguintes 
descritores: “Violência contra a mulher”, “Saúde da Mulher”, 
“Assistência à Saúde”, “Violência e Saúde”, “Violência de gê-
nero”. Resultados e Discussão Foram selecionados 13 artigos 
cujos resultados retrataram a deficiência que os profissionais 
de saúde têm na abordagem das mulheres vítimas de violên-
cia que chegam às unidades de saúde. Os estudos destacam 
que ainda há uma grande resistência por parte das vítimas em 
expor as agressões sofridas por medo de represálias e julga-
mento, além que elas buscam encontrar justificativas para a 
agressão, reduzindo a responsabilidade do agressor o que di-
ficulta ou retarda a tomada de decisão, que permite romper o 
ciclo de violência. Conclusões/Considerações Finais É impor-
tante incluir cursos de formações continuadas voltados para 
abordagem de mulheres vítimas de violência, tendo em vista 
a necessidade de oferecer atendimento integral que, além da 
profilaxia, consiga acolher e respeitar a cada mulher, possibili-
tando o início da reconstrução do impacto vivido e a sua rein-
tegração a vida social.

Daniela Amorim dos Santos; Gilnária Gomes Jacó; Daniely 
Trindade Paes; Brenda do Socorro Gomes da Cunha; Patricia 
Dolis Malatesta;

13361 HOMICÍDIOS EM HOMENS NOS ESTADOS DA 
REGIÃO NORDESTE: UM ALARMANTE PROBLEMA DE 
SAÚDE PÚBLICA

Introdução Na última década observou-se aumento da mor-
talidade por homicídios na região Nordeste. Representando 
a principal causa de morte em adultos jovens, do sexo mascu-
lino, da raça cor preta/parda e residentes de localidades com 
alta vulnerabilidade social. Esse processo tem sido denomina-
do por alguns autores como “genocídio da juventude negra”. 
Tal realidade justifica a realização do presente trabalho. Ob-
jetivos Analisar a tendência de mortalidade por homicídio no 
sexo masculino nos estados da região nordeste do Brasil, no 
período de 1996 a 2012. Metodologia Trata-se de um estudo 
ecológico de tendência temporal da mortalidade por homicí-
dios (X85-Y09) e evento cuja intenção é indeterminada (Y10 
a Y34), em homens, na faixa etária de 10-14 a 80 e mais anos, 
no período de 1996 a 2012. Os registros de óbito e dados po-
pulacionais foram extraídos do Sistema de Informação sobre 
Mortalidade (SIM/DATASUS). Calcularam-se taxas brutas e 
por faixa etária e analisaram-se a tendência de mortalidade 
por meio da regressão binomial negativa. Todas as análises 
foram realizadas no programa R versão 3.2.1, e consideraram-
se estatisticamente significativos, valores de p ≤0,05. Resul-
tados e Discussão No período em estudo, as maiores taxas 
médias de mortalidade, por 100.000 homens, foram eviden-
ciadas nos estados de Pernambuco (112,84 óbitos), e Alagoas 
(104,08 óbitos). Enquanto que, as menores taxas médias para 
o período foram observadas nos estados do Maranhão (35,43 
óbitos) e no Rio Grande do Norte (38,66 óbitos). Em conso-
nância com outros estudos, a maior proporção de óbitos foi 
observada em solteiros, não brancos e ocorreram na via públi-
ca. Salienta-se que a tendência de mortalidade foi ascendente 

de corte transversal, descritivo, que utilizou o dados secun-
dários oriundos da pesquisa avaliativa do PMAQ-AB, e foram 
utilizadas variáveis constantes no modulo II do instrumento 
de avaliação externa do PMAQ-AB que estavam diretamente 
relacionadas as ações coletivas de educação em saúde. As va-
riáveis escolhidas para análise neste estudo fazem parte do 
instrumento de avaliação externa do PMAQ-AB do módulo II 
- entrevista estruturada com profissional de nível superior. Fo-
ram selecionadas apenas as ações diretamente relacionadas 
às atividades de educação em saúde. Resultados e Discussão 
Os resultados obtidos foram: 16% das equipes comprovaram a 
existência de uma agenda de atividades educativas, 91% afir-
maram que são ofertadas ações de educação em saúde, 34% 
realizam atividades relacionadas à saúde sexual e reprodutiva, 
78% ofertam ações no Programa Saúde na Escola, 84% reali-
zam ações voltadas ao planejamento familiar, 84% realizam 
ações para gestantes e puérperas, 31% realizam ações sobre 
câncer de mama e colo uterino, 34% abordaram saúde do ho-
mem,81% realizam atividades aos idosos, 87% ofertam ações 
de prevenção e tratamento a diabetes, 81% sobre hipertensão 
arterial, 65,6% realizam atividades sobre alimentação saudá-
vel, 3% realizam ações de prática corporal. Conclusões/Consi-
derações Finais A avaliação do PMAQ-AB demonstrou ser uma 
ferramenta eficaz para qualificar a atenção básica em relação 
as ações de educação em saúde no Estado do Acre. Pôde-se 
identificar que um problema que corrobora contra a concreti-
zação da educação em saúde é a falta da construção coletiva 
de uma agenda de atividades educativas pela equipe

Adriel Lima Guimarães; Valeria Rodrigues da Silva; Cleber 
Ronald Inácio dos Santos; Álex Augusto Ribeiro Brandão;

13247 PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PULMÃO: 
CONTRIBUIÇÕES DO GRUPO TERAPÊUTICO PARA A 
PROMOÇÃO DA SAÚDE

Introdução O câncer é um processo patológico que se inicia 
quando uma célula anormal é transformada por mutação ge-
nética do DNA celular (BRUNNER; SUDDATTH, 2005). Dentre 
os diversos tipos de neoplasias, o Câncer de Pulmão é o de 
maior incidência, considerado uma das principais causas de 
morte por câncer (LOPES et al, 2013), sendo o cigarro respon-
sável por 85% dos pacientes diagnosticados (MALORRI et al, 
2013). Objetivos Objetivo Geral: Descrever a percepção dos 
pacientes sobre a importância do grupo terapêutico para a re-
dução e o controle do tabagismo. Metodologia Estudo do tipo 
exploratório com abordagem qualitativa, realizado na Estraté-
gia Saúde da família Sede I, com 17 tabagistas, onde os dados 
foram coletados no período de agosto a outubro de 2015 em 
forma de entrevista, logo os dados foram transcritos e anali-
sados e os aspectos éticos foram respeitados. Resultados e 
Discussão Através do estudo obtivemos como dado essencial 
as mudanças relatadas pelos entrevistados após a participa-
ção no grupo de combate ao tabagismo. Onde, houve aban-
dono do tabaco, diminuição do número de cigarros tragados 
e melhoria no estilo de vida. Conclusões/Considerações Finais 
Diante da experiência com atuação em terapia em grupo fica 
evidente a importância do trabalhar as experiências pessoais, 
envolvendo a pessoa de uma forma diferenciada, através de 
atividades individuais e coletivas.

Katylla Gleyce de Oliveira Queiroz; Lívia Moreira Barros; 
Yohanna Nobre Alves; Braulio Costa Teixeira; Brenna Carneiro 
Lemos; Cristiane Sales Leitão; Ana Carolina Barjud Marques 
Máximo; Mirena Maria de Norona Viana;

13348 A CRISE DO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO 
E SEUS EFEITOS SOBRE AS POLÍTICAS DE SAÚDE NOS 
PAÍSES EUROPEUS E EUA

Introdução Em nenhum momento histórico, como o de hoje, 
constata-se uma unanimidade quanto ao reconhecimento de 
que vivemos uma crise do sistema capitalista geral sem prece-
dentes na história. Esta constatação e sensação tem levado 
a população à incorporação do vocábulo “crise” no linguajar 
cotidiano em todas suas classes e gerações, ainda que seu sig-
nificado seja apreendido das maneiras mais distintas, varian-
do sob o ponto de vista de classe, da posição em que cada 
país ocupa na divisão social do trabalho, das experiências ge-
racionais etc. Assim o efeito primário das crises econômicas 
recai sobre a capacidade da economia em garantir o emprego 
(perda ou insegurança). Dada esta situação o efeito imedia-
to é o empobrecimento da população (queda dos salários e 
renda) com a respectiva redução na capacidade de pagamen-
to do bolso ou de planos privados de saúde, o que gera um 
aumento sobre os serviços públicos de saúde. Entretanto, a 
agenda das medidas de austeridade fiscal também impulsiona 
a redução dos gastos públicos, especialmente as políticas de 
proteção social. Objetivos Este trabalho mantém sua análise 
sobre as crises e sua existência dentro dos ciclos econômicos 
a partir de conceitos formulados por Keynes e Kalecki. É neste 
cenário da crise global de capitalismo que se busca entender 
os efeitos sobre as políticas de saúde em alguns países euro-
peus e os Estados Unidos da América, considerando a política 
de austeridade como veículo de ajuste que reduz o acesso da 
população à uma saúde pública universal, tendendo à uma mi-
gração para uma privatização do seu acesso. Metodologia A 
pesquisa em questão é de caráter bibliográfico já que utiliza 
artigos científicos que abordem a temática estudada, sendo 
um estudo sistematizado, desenvolvido com base em mate-
rial publicado acessível ao público em geral. É também uma 
pesquisa de caráter documental, à medida que os meios da 
pesquisa consistem em utilização de dados secundários. O 
período de análise compreende 2005 a 2016, considerando os 
resultados de várias pesquisas utilizadas como referências. Os 
países europeus e os Estados Unidos da América foram o foco 
da análise deste trabalho. Utiliza-se o conceito de ciclos eco-
nômicos e suas crises a partir da produção de Kalecki, analisan-
do os seus efeitos por meio das políticas de austeridade (cor-
tes nos gastos sociais) que ocorreram nos países estudados 
no período em estudo. Resultados e Discussão A volatilidade 
das medidas saneadoras da crise propostas pelos gestores do 
capitalismo mundial tem provocado a substituição contínua 
por políticas econômicas que resultam em ajustes de conduta 
política na condução dos interesses do capital nos países de-
senvolvidos, no aprofundamento da centralização do capital 
no ranking mundial das grandes empresas, na redefinição das 
relações de dependência econômica entre o hemisfério norte 
e o sul, e na redução da possibilidade de existência social de 
grandes contingentes humanos em todo o planeta (PANIAGO, 
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suicídio foi nenhuma. Quanto a ocupação no mercado de tra-
balho, identificados pelos Grandes Grupos da CBO observa-se 
maior incidência no grupo de Trabalhadores Agropecuários, 
Florestais e da Pesca com 24,48%. Conclusões/Considerações 
Finais A grande incidência de trabalhadores/produtores agro-
pecuários que cometem suicídio podem indicar que as dificul-
dades de acessibilidade de serviços sociais, crises econômicas, 
aumento e uso indiscriminado de agrotóxicos na região, que 
tem como maior fonte de renda a produção agroindustrial po-
dem desencadear quadros depressivos que elevam o risco de 
suicídio na área rural. Há estudos que apontam as influencias 
sobre o uso de agrotóxicos na produção rural, como indicado-
res do aumento de suicídios, outros, porém, como Gonçalves 
apud Middleton et al. (2003) abordam como possibilidades 
o difícil acesso à rede de saúde e de serviços em geral, bem 
como, o declínio econômico, o aumento do desemprego e o 
êxodo rural. Cabe, por fim, o desenvolvimento de ações por 
meio de políticas sociais, e em especial de saúde, quanto à re-
lação existente entre o trabalho neste setor e a preservação 
da saúde destes trabalhadores o mais próximo possível de 
suas residências. Referências BRASIL. Classificação Brasileira 
de Ocupações: CBO – 2010 –3ª ed. Brasília: MTE, SPPE, 2010.v. 
2 592 p. Disponível em: http://wp.ufpel.edu.br/observatorio-
social/files/2014/09/CBO-Livro-2.pdf. Acesso em: 06 de abril de 
2016. ________. Sistema de Informações sobre Mortalidade. 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
- SIM/DATASUS. Disponível em:aplicação.saude.gov.br/sim. 
Acesso em: 06 de abril de 2016. DURKHEIM, Emile, 1982. O Sui-
cídio ¬ Um Estudo Sociológico. Rio de Janeiro: Zahar Editores. 
GONÇALVES, Ludmilla R. C. GONÇALVES, Eduardo; OLIVEIRA 
JÚNIOR, Lourival Batista. Determinantes espaciais e socioe-
conômicos do suicídio no Brasil: uma abordagem regional. 
In: ECONOMIA E SOCIEDADE BRASILEIRAS. Nova econ. vol.21 
no.2 Belo Horizonte May/Aug. 2011. Disponível em: http://dx.
doi.org/10.1590/S0103-63512011000200005. Acesso em:06 de 
abril de 2016

Vania Frigotto; Manoela de Carvalho; Kelli Cristina de Oliveira 
Martinelli; Wanderleia Pereira Gomes Gaidarji; Monica Pereira;

13419 AGENDA JOVEM FIOCRUZ: FORTALECENDO 
INTERAÇÕES ENTRE SAÚDE E POLÍTICAS DE JUVENTUDE

Introdução No Brasil, já se passam duas décadas desde que 
demandas juvenis de um novo tipo influenciaram a agenda 
pública e passaram a incidir na esfera governamental por uma 
nova configuração de políticas públicas de juventude. A cria-
ção de uma Secretaria Nacional e de um Conselho de Juventu-
de no âmbito do governo federal em 2005, e mais adiante, a 
sanção ao Estatuto da Juventude em 2013 são os legados ins-
titucionais mais ilustrativos. Tais demandas vem explicitando 
uma contemporânea condição juvenil, exigindo das políticas 
setoriais, universais e focalizadas, reposicionamentos quanto 
às suas diretrizes, programas e ações para esse segmento. 
Para o setor saúde apresentam-se inúmeros desafios: desde 
a descrição de um perfil epidemiológico alinhado a situação 
mais próxima da realidade e das condições de vida dos jovens 
brasileiros, até os serviços de atenção à saúde na compreen-
são dos aspectos socioculturais implicados nos fatores de 
risco à juventude. Nesse cenário, a presidência da Fundação 

Oswaldo Cruz, por meio da “Agenda Jovem Fiocruz” busca 
debater institucionalmente a categoria juventude, conside-
rando os eixos de atuação: Pesquisa, Educação, Serviços e 
Projetos Territorializados. Objetivos 1. Produzir insumos con-
ceituais e metodológicos para qualificar as práticas das Unida-
des Fiocruz no desenvolvimento de iniciativas com o público 
jovem; 2. Fomentar debates e ações articuladas entre os pro-
jetos desenvolvidos; 3.Desenvolver diretrizes políticas para 
atuação da Fiocruz com o segmento juvenil; 4. Aproximar os 
campos de conhecimento e de práticas da saúde e da juventu-
de, com vistas a uma atuação mais eficaz no espaço público na 
perspectiva da Promoção da Saúde. Metodologia A metodo-
logia da Agenda é baseada na dialogicidade, na adesão volun-
tária, na gestão participativa e democrática. Algumas ações 
que dão operacionalidade à Agenda: 1. Elaboração de docu-
mentos de referência conceitual e política; 2. Mapeamento de 
práticas desenvolvidas na Fundação direcionadas ao público 
jovem; 3. Realização de encontros que reúnem atores juvenis 
organizados e autoridades públicas; 4. Processos formativos 
que tratam do tema das políticas públicas de juventude para 
profissionais da instituição; 5. Articulação com atores públi-
cos, organismos de cooperação internacional e movimentos 
sociais; 6. Introdução da Agenda em projetos institucionais 
colaborativos entre as unidades Técnico-Científicas da Fio-
cruz. Resultados e Discussão Levantamento preliminar sobre 
a pauta da saúde em documentos de organismos de formula-
ção e gestão de políticas públicas de juventude, revela uma 
circunscrição do tema em três aspectos: nas questões de saú-
de sexual e direitos reprodutivos (com enfoque nas meninas e 
na população LGBTI), no âmbito do debate sobre drogas e re-
dução de danos, e no de esporte, lazer e qualidade de vida. A 
Agenda Jovem Fiocruz, por outro lado, vem buscando ampliar 
esse enfoque, sendo um dos resultados de sua intervenção o 
acúmulo no debate interno sobre a associação entre jovens 
e saúde por uma ótica menos estigmatizante e mais proposi-
tiva nas práticas de saúde. Dois outros resultados podem ser 
apontados até o momento: 1. A produção de um Termo de 
Referência que embasa a atuação da Agenda Jovem junto as 
unidades Técnico-Científicas da Fiocruz; 2. A celebração do Dia 
Internacional da Juventude em 2016, em parceria com o Sis-
tema ONU- Brasil, que reuniu jovens lideranças de todo país, 
de diferentes perfis sociais e ativismo, para um diálogo com 
as autoridades públicas nacionais e internacionais. Tal even-
to serviu como marco político de reforço à Agenda Jovem na 
instituição. Conclusões/Considerações Finais As demandas ju-
venis contemporâneas traz a necessidade de uma abordagem 
intersetorial às políticas de juventude, sendo este também um 
componente caro ao setor saúde. Isso se torna mais evidente, 
quando se faz uma escolha teórico-política e metodológica 
de ampliar o olhar em torno deste público além da associa-
ção entre comportamentos jovens, risco e vulnerabilidades; 
ao invés, privilegia a garantia de direitos com enfoque na de-
terminação social da saúde. É por esse caminho que o tema 
Juventude tem ganhado espaço na agenda institucional da 
Fiocruz e isso se deve ao papel das atividades propostas pela 
Agenda Jovem que contribuem na sensibilização dos dirigen-
tes e profissionais das Técnico-Científicas da Fundação. Sendo 
a Fiocruz uma instituição estratégica de Estado e de relevân-
cia no campo da Saúde, os resultados até aqui apontam que 

para todos os estados da região Nordeste. Com exceção do 
estado de Pernambuco, que apresentou redução das taxas de 
mortalidade ao longo do período analisado. Conclusões/Con-
siderações Finais Os achados desse estudo apontam para a 
necessidade de identificação dos fatores que têm contribuído 
para essa situação na região Nordeste do país, e o desenvol-
vimento de políticas públicas voltadas para a redução da vio-
lência e a manutenção da cultura da paz, especialmente nas 
localidades de maior vulnerabilidade social.

Cícera Romana do Norte; Claudia Letícia Araújo da Silva; 
Taynãna César Simões; Karina Cardoso Meira;

13362 FEMICÍDIO NO BRASIL NAS ÚLTIMAS TRÊS 
DÉCADAS: ANÁLISE DO EFEITO DA IDADE-PERÍODO E 
COORTE DE NASCIMENTO

Introdução Femicídio são decorrentes de conflitos de gêne-
ro, sendo perpetrados por homens, sobretudo, parceiros ou 
ex-parceiros, decorrentes de situações de abuso e ameaças. 
Manifestando-se cotidianamente em localidades onde a cul-
tura patriarcal ainda se perpetua. Neste contexto, na última 
década, mais de 40 mil mulheres foram assassinadas no Brasil, 
ocupando a quinta colocação entre os países do mundo. Obje-
tivos Objetiva-se, analisar o efeito idade, período e coorte na 
tendência das taxas de homicídio em mulheres no Brasil, nos 
períodos de 1980 a 2014. Metodologia Trata-se de um estudo 
ecológico de tendência temporal da mortalidade por homicí-
dios no Brasil, no sexo feminino, no período de 1980 a 2014, nas 
faixas etárias a partir de 15 a 19 anos a 70 e mais. Os registros 
de óbitos foram coletados no Sistema de Informação sobre 
Mortalidade (SIM/DATASUS) e as populações por faixa etária 
no DATASUS. Destaca-se que os períodos e as faixas etárias 
foram analisados em intervalos de cinco anos, totalizando 12 
faixas etárias, 7 períodos e 17 coortes de nascimento. As análi-
ses estatísticas foram realizadas por meio da biblioteca Epi do 
programa R versão 3.2.1 Resultados e Discussão Nos últimos 
35 anos evidenciou-se tendência ascendente de mortalidade 
por homicídios em mulheres (Y=0.0793x+3.5398 R² = 0.8301, 
p= 0,0001) com taxa média de 5,01 óbitos por 100.000 mulhe-
res, sendo as maiores vítimas, mulheres na segunda e terceira 
década da vida, havendo perdas importantes nos anos poten-
ciais de vida e socieoeconômicos. Ainda, observou-se aumen-
to progressivo do risco de morte por homicídio em mulheres 
nascidas após a coorte de nascimento de 1950 a 1954, sendo 
o maior valor apresentado por mulheres nascidas na coorte 
de nascimento de 1995 a 1999 (RR= 2,36; IC 95%= 2,25-2,46). 
Conclusões/Considerações Finais Os resultados desse estudo 
evidenciam uma realidade na qual a violência contra a mulher 
é cotidiana, culminando com o evento de maior gravidade, o 
assassinato por desigualdade de gênero. Nesse sentido, é ur-
gente a discussão e o combate ao machismo em nosso País, 
bem como, a ampliação da rede de proteção às mulheres em 
situação de violência.

Claúdia Letícia Araújo da Silva; Lidiane Caridade Sousa; Laiane 
Felix Borges; Auzenda Conceição Parreira de Assis; Maria das 
Vitórias Silva; Karina Cardoso Meira; Taynãna César Simões; 
Raphael Mendonça Guimarães;

13398 SUICÍDIO:UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA

Introdução Segundo o Ministério da Saúde, os acidentes de 
trânsito, os homicídios e os suicídios respondem, em conjun-
to, por cerca de dois terços dos óbitos por causas externas 
no Brasil. As taxas são consideravelmente mais altas na po-
pulação de adultos jovens, principalmente do sexo masculino. 
Para (Durkheim, 1982:16) “Chama-se suicídio todo o caso de 
morte que resulte direta ou indiretamente de um ato positivo 
ou negativo, praticado pela própria vítima, sabedora de que 
devia produzir esse resultado”. De acordo com este, o suicídio 
é um evento multicausal, onde não apenas as questões psico-
lógicas e emocionais devem ser consideradas, mas também 
os aspectos de determinadas sociedades em dados períodos 
históricos. Nesta perspectiva identifica-se que na 20ª Região 
de Saúde do Estado do Paraná, polo econômico na atividade 
agrícola, que no período de 2008 a 2015 houve grande inci-
dência de lesões autoprovocadas intencionalmente com óbi-
tos, sendo que a predominância foi entre os trabalhadores e 
produtores rurais, correlacionando a ocupação funcional na 
área rural com a alta incidência de suicídios. Objetivos Descre-
ver a incidência de suicídios e as características dos casos se-
gundo a ocupação funcional, abordando faixa etária, gênero 
e escolaridade dos óbitos por suicídio em dezoito municípios 
de abrangência da 20ª Regional de Saúde no Estado do Para-
ná, no período de 2008 a 2015. Metodologia As informações 
sobre suicídio foram identificadas na Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 
10ª Revisão – CID 10 no grupo X60 a X84, extraídas do Siste-
ma de Informações sobre Mortalidade do Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde - SIM/DATASUS, bem 
como, seus dados demográficos clássicos como faixa etária, 
gênero, escolaridade, com local de residência nos dezoito mu-
nicípios de abrangência da 20ª Regional de Saúde no Estado 
do Paraná totalizando 385.916 habitantes, no período de 2008 
a 2015. O levantamento das ocupações no mercado de traba-
lho foi realizado no programa Tab para Windows, e no site 
do Ministério do Trabalho e Emprego, para identificação das 
diversas ocupações na Classificação Brasileira de Ocupações 
– CBO. As correlações entre suicídios e a ocupação no merca-
do de trabalho foram analisadas pelas categorias de Grande 
Grupo da CBO e Subgrupos Principais configurando as gran-
des linhas do mercado de trabalho. Resultados e Discussão De 
2008 a 2015 ocorreram no Estado do Paraná um total de 5030 
óbitos por suicídio, destes 5,7% (ou seja, 290) tiveram como 
local de residência a 20ª Região de Saúde do Paraná, ficando 
em quarto lugar no Estado. Ressalta-se que a taxa de morta-
lidade por suicídios teve variação de 5,5 até 6,2 por 100 mil 
habitantes no período no Paraná, já para a área da 20 ª Região 
as taxas tiveram variação entre 8,12 a 13,73, superiores tam-
bém ao Brasil que em 2012 registrou a taxa de 6,0. Esses dados 
são mais elevados em indivíduos do sexo masculino 83,1%, se 
comparado com os indivíduos do sexo feminino apenas 16,9%. 
Nesta região os homens cometem suicídio seis vezes mais do 
que as mulheres. Observa-se que as faixas etárias economi-
camente ativas são mais expostas com 19,31% entre 35 e 44 
anos. Em relação aos anos de escolaridade, 41% dos indivíduos 
cursaram de 4 a 7 anos de estudo e ainda 25% com 8 a 11 anos. 
O nível de escolaridade com menor incidência de óbitos por 
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Programa de Incentivo Fiscal à Alimentação do Trabalhador 
(PIFAT/PAT). Universidade Federal da Bahia; 2013.

Igor da Costa Borysow;

13432 PPSUS REDE: CONTRIBUIÇÕES PARA GESTÃO 
DO SUS

Introdução O Programa de Pesquisa para o SUS - PPSUS do Mi-
nistério da Saúde, coordenado pelo Departamento de Ciência 
e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos (Decit/SCTIE/MS), foi criado em 2004 com objeti-
vo de descentralizar o fomento à pesquisa em Saúde para as 
UF, sua execução conta com a parceria do CNPq, Fundações 
Estaduais de Amparo/Apoio à Pesquisa - FAP e Secretarias Es-
taduais de Saúde - SES. De 2004 a 2016 executou 5 edições, 
125 chamadas públicas e 3.044 projetos de pesquisa em todos 
os estados, de acordo com as prioridades loco-regionais, e o 
aporte de R$ 274 milhões. Nesse contexto, considerando os 
desafios do SUS na implementação/qualificação das redes de 
assistência, no processo de Regionalização e implementação 
do Decreto 7.508 de 2011, foi lançada a Edição PPSUS Rede, 
visando produzir conhecimento e subsidiar gestores, profis-
sionais e pesquisadores do SUS em diferentes dimensões de 
organização do Sistema de Saúde, nas três esferas de gover-
no. Participaram dessa edição as UF previstas no Projeto de 
Formação e Melhoria da Qualidade de Rede de Atenção à Saú-
de – QualiSUS-Rede, que foram: AM, CE, MG, MS, SC, SP, PA, 
PE, PR e o DF. Objetivos Objetivo Geral: Analisar a contribui-
ção do Programa de Pesquisa para o SUS - Edição PPSUS Rede 
para aperfeiçoar as politicas do SUS. Objetivos específicos: 
Caracterizar os projetos selecionados, a adesão das UF e das 
instituições; e identificar os eixos temáticos/linhas prioritárias. 
Metodologia Para alcançar os objetivos deste trabalho, o per-
curso metodológico consistiu na análise da Edição do PPSUS 
Rede, desde o lançamento do edital até o final do processo 
de julgamento e contratação dos projetos aprovados. Diante 
da natureza do objeto, delineou-se uma pesquisa documental, 
portanto foram utilizadas as seguintes fontes de dados: o Ter-
mo de Referência, os Editais e o Relatório PPSUS Rede. Tam-
bém foi realizado um levantamento dos projetos dessa edição 
no Sistema de Informação Pesquisa Saúde. Os dados foram 
consolidados no Software Excel, com base nestes foram iden-
tificadas as principais categorias de análise: 1. Linhas Prioritá-
rias (Edital); 2. Aporte financeiro e participação dos parceiros 
(Relatório); 3. Características dos projetos selecionados (natu-
reza e subagenda da Agenda Nacional de Prioridades de Pes-
quisa - ANPPS), perfil das instituições participantes e aplicação 
dos resultados (Sistema de Informação Pesquisa Saúde). Re-
sultados e Discussão Na Edição do PPSUS Rede concorreram 
837 propostas, dessas 295 foram aprovadas, com investimen-
to total de 50 milhões de reais, provenientes do Decit/SCTIE/
MS e das FAP/SES. Os recursos e número de projetos apro-
vados foram vinculados à capacidade técnica/científica e de 
infraestrutura de cada UF, assim distribuídos: SP (17%-42), MG 
(17%-50), PA (12%-47), PE (12%-42), CE (10%-31), SC (10%-12), PR 
(7%-19), DF (6%-27), AM (6%-11) e MS (2%-23). Quanto à natu-
reza da pesquisa, predominaram as aplicadas e estratégicas, 
confirmando a vocação do PPSUS de fomentar investigações 
úteis para qualificar a gestão e seus processos. As cinco suba-

gendas mais concorridas foram: Sistemas e Políticas de Saúde, 
Doenças não transmissíveis, Gestão do Trabalho e Educação 
em Saúde, Promoção da Saúde, e Avaliação de Tecnologias 
e Economia da Saúde. Sobre as instituições participantes, a 
maior adesão veio das Universidades Federais (167) seguidas 
das universidades estaduais (42), instituições de Pesquisa e 
Hospitais de Ensino (24), Fiocruz (30) e outros 32). Pesquisas 
sobre o processo saúde-doença aparece em primeiro lugar, 
seguido de avaliação de políticas, recursos humanos, e gestão 
e planejamento em saúde. Conclusões/Considerações Finais A 
Edição PPSUS REDES resultou em relevante contribuição para 
qualificar políticas de saúde nos temas da regionalização, re-
des e planejamento, assistência, recursos humanos, monito-
ramento/avaliação, financiamento. Demonstrou a vocação 
do PPSUS de financiar pesquisas em temas prioritários para a 
saúde da população brasileira, contribuir para aprimoramento 
do SUS, promover o desenvolvimento científico e tecnológico 
em saúde em todas as UF e promover a utilização/incorpora-
ção dos resultados/produtos das pesquisas financiadas para 
embasar os processos de tomada de decisão na gestão do 
SUS. Os dados demonstram a importância dos resultados das 
pesquisas para qualificação, implementação de políticas de 
saúde e os achados reafirmam a pertinência e oportunidade 
dessa edição do PPSUS para aperfeiçoamento das políticas 
de saúde. Referências 1. PEREIRA, A. M. M. et al. Descentra-
lização e regionalização em saúde - trajetórias, características 
e condicionantes. Saúde em Debate, v. 39, p. 11-27, 2015. 2. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes Técnicas / Ministério 
da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estra-
tégicos, Departamento de Ciência e Tecnologia. 5. ed. Brasí-
lia: Ministério da Saúde, 2014. 3. Brasil. Ministério da Saúde. 
Agenda nacional de prioridades de pesquisa em saúde. 2. ed. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 4. Brasil. Ministério da Saú-
de. Relatório PPSUS REDES 2013. Brasília: DECIT/SCTIE/MS, s/d 
(documento interno). 5. http://pesquisasaude.saude.gov.br/
pesquisas.xhtm - captura novembro de 2016.

Maria Cristina Costa de Arrochela Lobo; Giliana Betini; 
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13447 COOPERAÇÕES ENTRE BRASIL, CUBA E ANGOLA 
PARA POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROVISÃO E FORMAÇÃO 
DE MÉDICOS

Introdução Um dos componentes críticos para garantir um 
sistema de saúde em padrões de excelência é o de recursos 
humanos em saúde (RHS). Há um descompasso observado ao 
se constatar a concentração do médico em grandes centros 
urbanos e tecnológicos, ao passo que metade da população 
mundial habita áreas rurais, sendo atendida por menos de ¼ 
do número total de profissionais médicos. Para modificar esse 
quadro, a cooperação internacional se apresenta como impor-
tante ferramenta ao enfrentamento da escassez de médicos, 
pelo desenvolvimento de capacidades que possam fomentar 
o protagonismo e a autonomia, fortalecendo assim as diver-
sas estruturas que compõe os sistemas de saúde dos países. 
Os países situados no Hemisfério Sul e que apresentam dificul-
dades semelhantes, podem compartilhar as estratégias para 
seu enfrentamento, sem que esse apoio signifique subordi-

o desenvolvimento da Agenda Jovem pode contribuir no for-
talecimento da saúde como um tema central nas políticas de 
juventude. Referências ABRAMO, Helena W. Considerações 
sobre a tematização social da juventude no Brasil. In: Revista 
Brasileira de Educação. N° 6. São Paulo, ANPED, 1997 BRASIL. 
Secretaria Nacional de Juventude. Estação juventude: concei-
tos fundamentais – ponto de partida para uma reflexão so-
bre políticas públicas de juventude – Brasília, 2014. CONJUVE. 
Reflexões sobre a Política Nacional de Juventude (2003-2010). 
Brasília, 2011. DUQUEVIZ, Beatriz Camila (org.). Diálogos sobre 
Saúde e Protagonismo infanto-juvenil: ações e desafios para a 
FIOCRUZ– Rio de Janeiro: Cooperação Social / FIOCRUZ, 2014. 
HORTA, Natália de Cássia. SENA, Roseni Rosângela de. Abor-
dagem ao adolescente e ao jovem nas políticas públicas de 
saúde no Brasil: um estudo de revisão. Physis [online]. 2010, 
vol.20, n.2, pp.475-495 LYRA, Jorge; SOBRINHO, André. Polí-
ticas Públicas de Juventude: Saúde em Pauta? In: Juventude 
em Pauta: políticas públicas no Brasil – São Paulo, Editora Pei-
rópolis, 2012

Andre Luiz da Silva Sobrinho; José Leonídio Madureira; Luciane 
Ferrareto;

13420 ANÁLISE SOCIOGENÉTICA DO CONSULTÓRIO NA 
RUA

Introdução Os sistemas públicos de saúde enfrentam o desa-
fio de favorecer o acesso ao cuidado em saúde para sujeitos 
em vulnerabilidade social, o que envolve a mediação entre as 
políticas e as características das populações. No que se refere 
às pessoas em situação de rua (PSR), identificam-se especifi-
cidades que as diferem do público comumente acolhido pelo 
setor saúde, e dificuldades dos trabalhadores da rede em se 
adaptar a tais especificidades. O SUS não havia preconizado 
ações específicas às PSR até o ano de 2003, mas a partir da 
constatação de que poucos municípios implantaram estas 
ações, ocasionando a continuidade dos problemas de acesso 
da PSR aos serviços de saúde, diante das reivindicações de 
movimentos populares e com base nas experiências inovado-
ras desenvolvidas em algumas cidades, o governo federal de-
senvolveu o serviço de atenção básica “Consultório na Rua”, 
em 2012. Considerando que houve antecessores ao modelo 
hoje estabelecido, questionamos como se processaram os 
conflitos e os acordos ocorridos no Ministério da Saúde (MS) 
para se chegar ao programa criado. Que influencias tiveram 
os serviços anteriormente desenvolvidos, quais valores foram 
excluídos e quais permaneceram no modelo atual? Objetivos 
Investigar a sociogênese da modalidade assistencial “Consul-
tório na Rua” do SUS. Especificamente, buscamos analisar as 
condições de possibilidades relacionadas ao surgimento des-
sa modalidade assistencial, as disputas ocorridas no processo, 
e os valores que permaneceram e os que foram excluídos na 
portaria final do serviço referido. Metodologia Pierre Bour-
dieu reconheceu a possibilidade de analisar as estruturas so-
ciais que influenciaram as origens de um campo e de políticas. 
Chamado de sociogênese, este seria o meio de entender os 
processos sócio-históricos pelos quais as ideias dos agentes 
são produzidas e reproduzem valores. Reconstruímos a tra-
jetória do reconhecimento das necessidades de saúde da PSR 
pelo Estado brasileiro, até a última portaria relativa ao Consul-

tório na Rua, em 2014. Realizamos investigação bibliográfica 
utilizando artigos científicos e de jornais, diários oficiais e do-
cumentos do Ministério da Saúde. Realizamos entrevista em 
profundidade, analisamos as trajetórias de vida de 13 agentes, 
e exploramos as posições ocupadas por eles nos campos bu-
rocrático e da saúde. Para compreender o peso de suas contri-
buições sobre o tema, classificamos seus acúmulos de recur-
sos sociais: capitais cultural, burocrático, político e militante. 
Resultados e Discussão Organizações religiosas atuaram junto 
às PSR desde a época da colonização, e se mantiveram na ges-
tão dos programas voltados às PSR durante grande parte do 
século XX, oferecendo apoio social e de saúde. Houve municí-
pios que criaram estratégias para lidar com as PSR a partir de 
1985, alguns pela atenção básica, outros pelo cuidado itineran-
te aos usuários de drogas inspirados em equipes móveis fran-
cesas, estratégia incentivada posteriormente pelo MS. Após 
a criação da Política Nacional para Inclusão Social das PSR, o 
MS organizou comitê técnico em 2010 para elaborar uma pro-
posta de cuidado às PSR, demanda reforçada pelo programa 
Crack é Possível Vencer, em 2011. Verificamos a condução da 
elaboração da proposta por agentes com altos acúmulos de 
capitais político e burocrático ligados à atenção básica, e a 
intervenção de poucos agentes, com menor acúmulo de ca-
pitais, que defendiam o modelo voltado ao cuidado sobre o 
uso de drogas, apesar deste ter sido reconhecido como a base 
para a portaria final. A maioria dos entrevistados teve envolvi-
mento anterior com ações religiosas, e verificamos a presença 
de agentes vinculados às iniciativas francesas durante todo o 
processo. Conclusões/Considerações Finais Concluímos que 
a versão final da portaria que implementou o Consultório na 
Rua teve como bases: a busca ativa das instituições religiosas 
caritativas; as propostas de atendimento humanitário france-
sas; e o trabalho itinerante de redução de danos no uso de 
drogas desenvolvidos em Santos e Salvador. A proposta rece-
beu contribuições de representantes dos movimentos sociais 
e sofreu maiores influências de agentes vinculados à atenção 
básica, seja pelo investimento de trabalhadores de programas 
municipais na defesa de suas propostas, seja pelo interesse 
e condução de agentes ligados à atenção básica com alto ca-
pital burocrático e político. Além disso, programas federais 
estimularam o desenvolvimento da proposta em questão. Os 
valores da atenção básica e do campo burocrático se articula-
ram e se sobrepuseram aos demais nessa produção de políti-
ca. O jogo entre os agentes envolvidos confirmou a relevância 
do posicionamento destes no espaço social e de seus capitais. 
Referências Borysow IC, Furtado JP. Access, equity and social 
cohesion: evaluation of intersectoral strategies for people 
experiencing homelessness. Rev da Esc Enferm da USP. 2014 
Dec;48(6):1069–76. Bourdieu P. Sobre o Estado. Trad. Rosa. 
São Paulo: Companhia das Letras; 2014. Brasil. Saúde Mental e 
Atenção Básica: O vínculo e o diálogo necessários. Brasil: Bole-
tim do no 01/03 da Coordenação de Saúde Mental e Coordena-
ção de Gestão da Atenção Básica; 2003. Brasil. Manual sobre o 
cuidado à saúde junto a população em situação de rua. Brasí-
lia; 2012. Conill EM. Sistemas Comparados de Saúde. In: Trata-
do de Saúde Coletiva. Rio de Janeiro: Hucitec, Fiocruz; 2006. 
p. 563–614. Pinell P. Análise sociológica das políticas de saúde. 
FIOCRUZ, editor. Rio de Janeiro; 2010. Souza JC. A gênese do 
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prazo para início do tratamento oncológico. Conclusões/Con-
siderações Finais É essencial ressaltar o conhecimento de polí-
ticas públicas destinadas aos pacientes com câncer, tendo em 
vista que torna possível o planejamento e alocação correta de 
recursos, com foco na prevenção, na promoção da saúde e no 
controle da doença em regiões mais críticas e em grupos mais 
vulneráveis.

Camila Alves dos Santos Siqueira; Dyego Leandro Bezerra 
Souza;

13474 REFORMA SANITÁRIA NO CEARÁ: DILEMAS 
ENTRE INSTITUÍDO E INSTITUINTE

Introdução O presente trabalho tem por objetivo analisar 
o Movimento da Reforma Sanitária Brasileira no Estado do 
Ceará (MRSC). Esta pesquisa emerge do encontro entre o 
acadêmico e o político na medida em que os pesquisadores 
possuem uma profunda relação com a militância no campo 
da Reforma Sanitária Brasileira (RSB) (PAIM, 2008; ESCOREL, 
1999; BARRETO et al, 2011).A RSB foi um movimento político e 
ideológico que buscou a construção de um outro sistema de 
saúde mais justo e igualitário orientado pelo campo da deter-
minação social da saúde. O desenvolvimento deste trabalho 
recebeu influência da pesquisa desenvolvida pelo Núcleo do 
Centro de Estudos Brasileiro em Saúde Ceará (CEBES CE) sobre 
história da Reforma Sanitária no Ceará e possui influência do 
Projeto Memória do CEBES Nacional. Tendo como justificativa 
a importância de aprofundar o campo teórico de Política Pla-
nejamento & Gestão com ênfase na RS, compreender os avan-
ços históricos das políticas de saúde no Brasil, articular teoria, 
prática e militância social. Desta forma, iremos apresentar os 
objetivos, metodologia, análise e discussões dos resultados e 
conclusões. Objetivos O objetivo desta pesquisa é compreen-
der o processo do MRSC, o processo histórico do MRSC, os 
atores sociais do MRSC e as bases políticas do MRSC. Metodo-
logia Esta pesquisa se fundamenta na abordagem qualitativa 
buscando interrogar processos históricos, culturais e subjeti-
vos da vida e da luta social (MINAYO 2012; DENZIN, 2011). A 
estratégia metodológica trabalha com história oral que busca 
compreender as narrativas dos sujeitos em seus contextos 
históricos. O tratamento dos dados ocorreu através da trans-
crição de entrevistas, rodas de conversa e diário de campo dos 
pesquisadores que foram objeto da coleta de dados. O pro-
cesso de análise dos dados com uma leitura densa e profunda 
dos materiais tratados através de análise hermenêutica. A dis-
cussão dos dados foi desenhada no formato de uma mandala 
aprofundando as categorias teóricas e empíricas que emergi-
ram no discurso dos sujeitos. As questões éticas de pesquisa 
foram seguidas pela Resolução 506 de 03 de fevereiro de 2016 
do Conselho Nacional de Saúde que regulamenta as questões 
éticas em pesquisa. Resultados e Discussão Considerando o 
processo de análise e discussão dos resultados emergiram as 
seguintes questões. Quanto ao processo histórico o MRSC 
emerge nos anos de 1970 e 1980 no contexto dos Regimes 
Autoritários Burocráticos. No Ceará emerge uma leitura crítica 
da saúde e a construção da luta pelo direito a saúde integra-
da com a luta de direitos sociais mais amplos como educação, 
moradia, saneamento básico. Outra dimensão foi a inserção 
dos atores no processo institucional atuando na implantação 

do Sistema Único de Saúde como também sujeitos que atuam 
no fortalecimento dos movimentos sociais e na participação 
popular. O pensamento sanitário compreendia a saúde a par-
tir da determinação social, importância de luta pela ampliação 
do sistema e serviços de saúde, criação do Sistema Único de 
Saúde. Os atores sociais do MRS foram: movimento sindical, 
partidos políticos, movimento estudantil, movimento de mé-
dicos residentes, trabalhadores de saúde, academia, igreja ca-
tólica, CEBES e associações de bairros. Compreendemos que 
o MRSC foi um ator protagonista na construção de um novo 
sistema de saúde e na defesa da saúde como uma questão de 
cidadania. Conclusões/Considerações Finais Compreendemos 
o MRS um ideia, movimento, proposta, projeto e processo 
(PAIM,2008) esta pesquisa apresentou o processo histórico 
como devir, em permanente construção. O Ceará foi palco de 
um movimento sanitário vivo de atores sociais que tinham a 
característica do que foi denominado na literatura como parti-
do sanitário: um conjunto de sujeitos, instituições e processos 
sociais heterógenos do ponto vista político que tinham como 
unidade a defesa do direito à saúde. Compreendemos que o 
MRSC permanece em construção e sua sistematização é uma 
tarefa política e acadêmica na medida em que existem avan-
ços e recursos permanentes na luta pelo direito a saúde no 
Brasil. Referências BARRETO, I. C. H. C. et al. Reforma Sanitá-
ria no Ceará: dilemas e conquistas no cenário adverso. Revis-
ta Saúde em Debate. v.35.n.90.jul/set.2011. DENZIN, Norman; 
LINCOLN, Yvonna. The sage handbook of Qualitative Resear-
ch..London: SAGE Publications, 2011. ESCOREL, Sarah. Revira-
volta na saúde: origem e articulação do movimento sanitário. 
Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1999. MINAYO, M.C.S. Análi-
se qualitativa: teoria, passos e fidedignidade. Ciência & Saúde 
Coletiva. v. 17, n.3, p. 621-626, março 2012. PAIM, J. S. Reforma 
Sanitária Brasileira: contribuição para compreensão e crítica. 
Salvador: EDUFBA, 2008.

Mayara de Oliveira Rocha; Ana Ester Maria Moreira Melo; 
Marcelo de Lima Sampaio Júnior; Marluce Eduardo da Silva; 
Francisco Jander de Sousa Nogueira; Erico Dias Costa;

13560 POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E 
POLÍTICAS DE SAÚDE: UMA INCLUSÃO POSSÍVEL?

Introdução Historicamente as políticas de saúde, assim como 
as demais políticas públicas, pouco atuaram junto à Popula-
ção em Situação de Rua (PSR), relegando este público a As-
sistência Social ou a Polícia (MACERATA, 2013). No Brasil, a 
partir da Constituição de 1998, e da criação do SUS, busca-se 
uma perspectiva universalista de promoção de direitos à saú-
de, à moradia, ao emprego, ao bem-estar social para todos 
os cidadãos, que parecia descortinar novas possibilidades 
para a PSR, entretanto, essa busca vai de encontro ao con-
texto neoliberal, sendo as políticas sociais capturadas pelo 
trinômio do neoliberalismo – privatização, focalização/sele-
tividade e descentralização (BEHRING, 2006). Reconhece-se 
que algumas conquistas, devidas, principalmente, a atuação 
dos movimentos organizados da PSR, têm trazido ressignifi-
cações positivas para esse grupo de pessoas, dentre elas: a 
publicação da Política Nacional para População em Situação 
de Rua (PNPSR) e a criação das equipes de consultório na rua 
(eCR). A partir do embate entre às perspectivas de inclusão/

nação. Esse novo paradigma se contrapõe à imposição verti-
cal de prioridades e objetivos de cooperação definidos pelos 
países doadores de recursos desconsiderando as especificida-
des e os projetos/estratégias já realizados pelos países bene-
ficiários, traz como consequências a sobreposição de ações e 
perda de recursos devido a descoordenação na sua aplicação. 
Objetivos O objetivo da pesquisa foi identificar a disponibilida-
de de médicos nos sistemas de saúde de Angola, Brasil e Cuba 
e com casos de cooperação internacional estabelecida entre 
esses países para a atração e retenção em áreas remotas. Des-
tacamos três iniciativas: entre Brasil e Angola a capacitação e 
promoção da saúde; entre Brasil e Cuba, o Programa Mais Mé-
dicos; entre Cuba e Angola, o Programa de Assistência Técnica 
Compensada para criação de cursos de medicina no interior 
de Angola. Metodologia Estudo de caso exploratório, de abor-
dagem qualitativa, partindo das estratégias de cooperação 
adotadas entre os países, principalmente de Cooperação Sul-
Sul para o fortalecimento do provimento e retenção de médi-
cos e diminuição das desigualdades. Foi realizada revisão não 
sistemática de literatura nas bases de dados Scielo e PubMed, 
com recorte temporal de jan/2010 a ago/2016. A busca foi rea-
lizada empregando, de forma associada, os termos “country” 
e “medical education”; “public health” “health cooperation” 
“human resource for health” e suas traduções para português 
e espanhol. Foram selecionados artigos que possuíam relação 
direta com o objetivo da pesquisa, e que abordavam expe-
riências de cooperação em saúde nesses países no âmbito do 
provimento e formação médica, bem como documentos ofi-
ciais dos três países. Os resultados da leitura e análise foram 
estruturados para permitir uma comparação de característi-
cas que apontavam para ações de enfrentamento do tema 
da escassez de médicos. Resultados e Discussão Cuba atua 
de forma contundente na colaboração internacional, através 
de ajuda médica e formação em recursos humanos. Na coo-
peração desenvolvida pelo governo cubano há preocupação 
com o desenvolvimento local, com planejamento integrado 
de redes de apoio (Akerman, 2014). O incremento de escolas 
médicas angolanas nos anos 2000 só foi possível por coope-
ração. Entre Brasil e Angola há cooperação estruturante em 
saúde, onde o desenvolvimento de capacidades é a pedra 
fundamental (Almeida et al, 2010). Esse modelo envolve o 
aproveitamento de capacidades e recursos endógenos exis-
tentes do país, com intervenções concretas para fomentar o 
protagonismo e a autonomia. Na cooperação Brasil e Cuba, 
no Programa Mais Médicos, a dimensão da regulação se faz 
evidente quando se condiciona o exercício profissional de mé-
dicos estrangeiros em áreas de maior vulnerabilidade, obri-
gando a atuação dos profissionais efetivamente nos locais 
onde não havia assistência médica (Oliveira et al , 2015). Um 
marco importante nessa área é o Código de Recrutamento de 
Profissionais (OMS, 2010). As cooperações envolvendo Brasil, 
Angola e Cuba observam o Código, pois não implicam na saída 
de profissionais em países com comprovada escassez. Conclu-
sões/Considerações Finais O tema da escassez de médicos é 
sensível e precisa de uma orquestração de medidas e ações, 
nos planos nacional e internacional, para seu enfretamento. 
Nesse sentido, a cooperação Sul-Sul se apresenta como um 
caminho possível, especialmente porque é estabelecida den-
tro de uma perspectiva de não dependência internacional e 

de fortalecimento da capacidade interna para gerenciamento 
de problemas domésticos. Ações de curto, médio e longo pra-
zo precisam ser estabelecidas e constantemente avaliadas, no 
sentido de observar a consolidação das mudanças, e não se 
perder de vista o horizonte que se pretende estabelecer. São 
fundamentais as iniciativas que se propõem a transformar a 
educação médica, no sentido de que a formação seja basea-
da no sistema de saúde e contribua para o desenvolvimento 
local. As interações entre os três países foram profícuas e po-
tencialmente vantajosas para a saúde da população dos paí-
ses analisados. Referências Dolea C, Stormont L, Braichet J. 
Evaluated strategies to increase attraction and retention of 
health workers in remote and rural areas. Bull World Health 
Organ 2010; 88 (5): 379 - 85. Sánchez YM et al. Cuba y la coope-
ración solidaria en la formación de médicos del mundo. Educ 
Med Super 2010; 24(1): 76-84. Oliveira FP et al. Mais Médicos: 
um programa brasileiro em uma perspectiva internacional. 
Interface (Botucatu) 2015; 19( 54 ): 623-634. Akerman M. Saú-
de e Desenvolvimento Local: princípios, conceitos, práticas e 
cooperação técnica. São Paulo: Hucitec; 2014. Almeida C, Cam-
pos RP, Buss P, Ferreira JR, Fonseca LE. A concepção brasileira 
de “cooperação Sul-Sul estruturante em saúde”. RECIIS – R. 
Eletr. de Com. Inf. Inov. Saúde 2010; 4(1):25-35. Organização 
Mundial da Saúde. Código de prácticas mundial de la OMS 
sobre contratación internacional de personal de salud 2010. 
[acessado 2015 nov 20].

Felipe Proenço de Oliveira; Sandra Mara Campos Alves; Mateus 
Falcão Martins Matos; Leonor Maria Pacheco Santos; Maria 
Célia Delduque;

13452 POLÍTICAS DE SAÚDE EM ONCOLOGIA NO 
BRASIL

Introdução No contexto da atenção ao paciente com câncer, 
um dos pilares essenciais no campo da saúde coletiva é cons-
tituído pelas políticas de saúde. Estas resultam de conferên-
cias, discussões, estudos e análises do perfil epidemiológico, e 
representam mecanismos primordiais para garantir ações em 
proteção e prevenção da saúde, além do tratamento universal 
e equitativo àqueles que sofrem com a doença. Objetivos O 
objetivo é analisar as principais políticas na atenção em on-
cologia no Brasil. Metodologia Revisão de literatura de legis-
lações e políticas em bases de pesquisa como medline, lilacs 
e google acadêmico. Leis e portarias também foram obtidas 
a partir de outras leis, em portais como o portal da saúde, do 
Ministério da Saúde, e o portal do Instituto Nacional do Cân-
cer. A partir da coleta das legislações, selecionou-se as que es-
tavam vigentes, visto que algumas já haviam sido revogadas. 
Resultados e Discussão No Brasil, ações em oncologia tiveram 
base legal na Consolidação das Leis Trabalhistas. Após esse 
período, a transição na saúde pública resultou a criação do 
Sistema Único de Saúde, com bases na Constituição de 1988. 
Desde então, várias legislações em oncologia foram criadas. 
Destacam-se as portarias do Ministério da Saúde: 1339/99, 
com inclusão de neoplasias na lista de doenças relacionadas 
ao trabalho; 2.439/05, com a Política Nacional de Atenção On-
cológica, revogada pela portaria 874/13; 931/12, com a expan-
são dessa assistência; 483/14, que redefiniu a rede de atenção 
à saúde de doentes crônicos, além da lei Nº 12.732/12, com o 
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Carlos Feitosa Luna; Antonio da Cruz Gouveia Mendes; Carolina 
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13678 CONTRIBUIÇÃO PARA AS AÇÕES DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE DELEGADOS DA 5ª 
CONFERÊNCIA ESTADUAL NO CEARÁ

Introdução A questão social da fome esteve sempre presente 
nos diferentes momentos históricos do Brasil. Em resposta a 
isto, foi instituído o Sistema de Segurança Alimentar e Nutri-
cional, pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, 
Lei 11.346/2006, com o objetivo de assegurar o direito humano 
à alimentação adequada (DHAA) no Brasil (BRASIL,2010). Esse 
direito pode ser garantido através de várias ações de Segu-
rança Alimentar e Nutricional: Programa Bolsa Família, Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar, Programa de Recur-
sos Pesqueiros Saudáveis, Programa de Agricultura Familiar, 
Restaurantes Populares, instalação de cisternas, bancos de 
alimentos, hortas e cozinhas comunitárias, dentre outros. No 
contexto da Segurança Alimentar e Nutricional, a participação 
social é considerada um elemento essencial na construção da 
política, pois apresenta um papel relevante no que diz respei-
to ao exercício de democracia participativa e na condução da 
política, em todas as etapas. Um dos espaços em que essa par-
ticipação se dá é nas Conferências, onde representantes da 
sociedade civil e do poder público discutem e decidem sobre 
diretrizes e prioridades para as políticas de SAN (COSTA,2012). 
Objetivos O desafio de consolidar o Sistema de Segurança 
Alimentar e Nutricional (SISAN) e implementar a Política Na-
cional com capacidade de promover a Segurança Alimentar e 
Nutricional (SAN) e garantir a Soberania Alimentar e o DHAA, 
pressupõe como condição fundamental a formação de sujei-
tos sociais com capacidades de intervir de forma crítica, com 
autonomia e comprometimento político. Identificar como os 
delegados da 5ª CESAN no Ceará contribuem para a imple-
mentação de ações de SAN. Metodologia O estudo realizou-se 
durante a 5ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e 
Nutricional (CESAN) do Ceará no período de 25 a 27 de agos-
to de 2015, por meio de abordagem qualitativa. A seleção da 
amostra foi realizada de forma aleatória e constou de 41 dele-
gados assim distribuídos: três representantes de cada territó-
rio e, nesta representação territorial, um de cada segmento 
(sociedade civil geral, cotas e poder público); dois represen-
tantes da delegação estadual (um da sociedade civil e um do 
poder público); eleitos nas treze conferências territoriais que 
antecederam a estadual e representantes do conselho de se-
gurança alimentar do estado, tanto do poder público como 
da sociedade civil. Os dados foram coletados por meio de 
entrevista semiestruturada, gravada. A pergunta norteadora 
foi: “Como você acha que contribui para as medidas/ações de 
segurança alimentar e nutricional?”, além de dados referentes 
à formação na área de SAN. Os dados foram analisados utili-
zando análise temática. Resultados e Discussão A maioria dos 
entrevistados foi da sociedade civil (65,9%). Como uma forma 
de contribuição para as ações de SAN, os delegados se perce-
beram como alguém que tem conhecimento sobre o tema, ca-
pazes de contribuir para a construção da política. Foi bastante 
significativo nas falas que a construção desse conhecimento 
é realizada mediante o compartilhamento de informações na 

sua comunidade, comumente adquiridos nas conferências de 
SAN. Esse compartilhamento se fez sempre com orientações 
à comunidade, relacionadas à alimentação saudável e segura, 
à agroecologia, à valorização da cultura alimentar, e também 
pelo repasse de informações obtidas nos espaços de partici-
pação, principalmente nas conferências. Relacionando esse 
aspecto com a formação em SAN, 46,3% dos entrevistados re-
lataram ter participado de algum espaço de formação, porém 
foi observado que apesar de alguns não terem feito nenhuma 
formação específica, obtiveram esse conhecimento através 
da experiência e vivência profissional ou da participação em 
movimentos sociais. Além disso, foi analisado que a maioria 
dos entrevistados com formação em SAN se percebiam atuan-
do ativamente nas instâncias institucionalizadas de partici-
pação. Conclusões/Considerações Finais A contribuição dos 
delegados tem relação com a diretriz 3 da Política Nacional 
de SAN , “instituição de processos permanentes de educação 
alimentar e nutricional, pesquisa e formação nas áreas de SAN 
e do DHAA”, sendo os delegados agentes de construção do 
conhecimento em SAN em seu meio, mesmo que a maioria 
nunca tenha participado de formações específicas sobre o 
tema. O conceito de SAN está em constante construção, dado 
que a questão alimentar e nutricional está ligada a diversas 
motivações e características sociais, culturais, políticas e eco-
nômicas. Esse conceito se amplia ao passo que a sociedade e 
suas organizações sociais e relações de poder avançam, sen-
do a troca de vivências e experiências percebida como muito 
rica e necessária. Consideramos essencial o estímulo a forma-
ções e discussões nesse campo de atuação, pois quando os 
sujeitos compreendem o conceito de SAN, se percebem como 
atores sociais capazes de contribuir para a concretização das 
diversas ações no Ceará. Referências BRASIL. Decreto No. 
7.272, de 25 de agosto de 2010. Regulamenta a Lei no 11.346, 
de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional com vistas a assegurar o 
direito humano à alimentação adequada, institui a Política Na-
cional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), estabe-
lece os parâmetros para a elaboração do Plano Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional, e dá outras providências. 
COSTA,C.A.;BÓGUS, C.M. Significados e Apropriações da No-
ção de Segurança Alimentar e Nutricional pelo Segmento da 
Sociedade Civil do Conselho Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional. Saúde Soc. São Paulo,v.21, n.1, p103-114, 2012. 
DAGNINO, E. Sociedade civil, participação e cidadania: de que 
estamos falando? In: MATO,D. (coord). Políticas de cidadania 
y sociedade civil em tempos globalización. Caracas: FACES, 
Universidade Central Venezuela, p95-110,2004.

Maria Cecilia Oliveira da Costa; Anna Érika Ferreira Lima; Eliana 
Campello Ferreira da Rocha; Márcia Andréia Barros Moura Fé; 
Francisca Malvinier Macedo; Ercilia Ferreira Lima Neta; Évila 
Araújo da Silva; Letícia de Albuquerque Araújo; Maria Marlene 
Marques Ávila; Elizangela Assunção Nunes; Victoria Feitosa 
Oliveira Teófilo;

13685 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE APOIO A 
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exclusão, universalização/focalização, questionamos se as 
respostas produzidas pelas políticas de saúde vêm assegu-
rando a inclusão social da PSR? Objetivos Identificar como 
as políticas de saúde têm trabalhado a inclusão social da Po-
pulação em Situação de Rua. Metodologia Consiste em uma 
revisão integrativa nas bases de dados SCIELO e LILACS rea-
lizada em janeiro de 2017. A revisão integrativa compreende 
ampla abordagem metodológica referente às revisões, uma 
vez que permite a inclusão de estudos experimentais e não-
-experimentais (SOUZA; FILHO; CARVALHO, 2010). A busca 
deu-se com os descritores “População em Situação de Rua”, 
“Políticas públicas de saúde” com o operador booleano AND. 
Utilizou-se como critérios de inclusão: artigos publicados 
entre 2006-2016, com texto completo disponível em portu-
guês, inglês ou espanhol. Como critérios de exclusão: artigos 
repetidos na busca e com abordagens biologicistas. Identifi-
cou-se inicialmente 27 artigos, após refinar a busca mediante 
critérios supracitados resultaram 14 artigos (6 no SCIELO e 
8 na LILACS). A análise adotou a proposta de análise temá-
tica de Minayo (2014) com a formulação de duas categorias: 
1) Necessidades da PSR ou respostas padronizadas dos servi-
ços? E, 2) Inclusão social ou inserção às avessas? Resultados e 
Discussão Nos 14 artigos destacaram-se duas temáticas: uso 
de Substâncias Psicoativas (SPA) (4 artigos) e consultório 
na rua (3 artigos). Ao se discutir as necessidades da PSR ou 
respostas padronizadas dos serviços apontamos a existên-
cia de uma lacuna entre as necessidades desses grupos e os 
serviços de saúde disponíveis, esses últimos têm se concen-
trado nos problemas do uso e abuso de SPA em detrimento 
de outras necessidades dessa população. Reconhece-se que 
o uso de drogas lícitas e ilícitas é uma realidade entre a PSR, 
no entanto, é preciso atentar para a complexidade que en-
volve a vida nas ruas, evitando respostas padronizadas dos 
serviços que levam a uma reprodução acrítica de “cardápios” 
de necessidades. Refletindo sobre inclusão social ou inserção 
às avessas, lembramos que a construção de políticas públicas 
voltadas para a PSR é algo recente e, na realidade a PSR ge-
ralmente não acessa o SUS. Na perspectiva de inclusão social 
ganha destaque o trabalho das eCR (KAMI et al., 2016). É pre-
ciso destacar que as eCR não são panaceia para todos os pro-
blemas da PSR, e, uma abordagem coordenada, intersetorial 
em rede, tem sido negligenciada (LIMA; SEIDL, 2015). Conclu-
sões/Considerações Finais A construção de políticas sociais, 
em especial de saúde, para a PSR tem encontrado barreiras 
quanto a articulação intra e intersetorial. As ações mostram-
se setorizadas, fragmentadas e insuficientes incorrendo no 
risco de uma discriminação negativa por meio da guetização 
dos serviços. Estratégias de enfrentamento da problemática 
da exclusão desse segmento populacional requer uma intera-
ção de todos os setores da sociedade em prol da diminuição 
das desigualdades sociais e do estigma. Deve-se ainda aproxi-
mar-se da cotidianidade, no sentido Certeauniano (2014), da 
vida nas ruas, entendendo suas táticas e estratégias de so-
brevivência, dialogando com suas necessidades, respeitando 
suas histórias e memórias, caso contrário, será uma inserção 
às avessas. Referências BEHRING, E.R. Política social: funda-
mentos e história. São Paulo: cortez, 2006. CERTEAU, M. A 
invenção do cotidiano: Artes de fazer. Trad. Ephraim Ferreira 

Alves 22 ed. Petrópolis: Vozes, 2014. KAMI, M.T.M. et al. Sabe-
res ideológicos e instrumentais no processo de trabalho no 
Consultório na Rua. Rev Esc Enferm USP, v.50, n.3, p.442-449, 
2016. LIMA, H.S.; SEIDL, E.M.F. Consultório na rua: atenção 
a pessoas em uso de Substâncias Psicoativas. Psicologia em 
Estudo, Maringá, v. 20, n. 1 p. 57-69, 2015. MACERATA, I.M. 
Experiência POP RUA: Implementação do “Saúde em Movi-
mento nas Ruas” no Rio de Janeiro, um Dispositivo Clínico/
Político na Rede de Saúde do Rio de Janeiro. Rev. Polis e Psi-
que, v.3, n.2, p.2017-219, 2013. MINAYO, M.C.S. O desafio do 
conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14 ed. São Pau-
lo: Hucitec, 2014. 407f. SOUZA, M.T.; SILVA, M.D.; CARVALHO, 
R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. einstein, v.8, n. 
1, p.102-106, 2010.
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13667 COORDENAÇÃO DO CUIDADO SEGUNDO 
USUÁRIOS COM DIABETES ENTREVISTADOS NO PMAQ-AB

Introdução Em 2011, o Ministério da Saúde-MS lançou o Pro-
grama Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica (PMAQ-AB), buscando induzir a ampliação do 
acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica. Na ava-
liação das equipes, estão incluídas questões relacionadas ao 
diabetes, doença considerada prioritária pelo Ministério da 
Saúde em razão de sua prevalência e de suas possíveis com-
plicações. Objetivos Analisar em que medida as equipes que 
aderiram ao PMAQ exercem a coordenação do cuidado aos 
pacientes com diabetes mellitus - DM. Metodologia Trata-se 
de um estudo transversal, com abordagem quantitativa, que 
utilizou os dados do 1º ciclo do PMAQ-AB, agregados por esta-
dos e por capitais, exceto Maceió, São Luiz, Teresina e Macapá 
que não aderiram ao ciclo e seus estados correspondentes. 
Período de estudo: 2012. Sujeitos da pesquisa: diabéticos ca-
dastrados nas equipes. Para a avaliação da coordenação do 
cuidado, buscou-se explorar as questões relativas à atenção 
a pessoas com diabetes. A análise estatística descritiva foi 
realizada no SPSS, versão 8.0, destacando a média e as fre-
qüências relativas. Resultados e Discussão Entre os mais de 
65 mil usuários entrevistados, 15,3% afirmaram ter diabetes. 
Destes, 90% realizaram consulta nos últimos seis meses, sen-
do unidade de saúde da família utilizada por 87,3%. O uso de 
prontuários e fichas foi observado por mais de 90% dos en-
trevistados, exceto em Mato Grosso (74,60%). Em todos os 
estados, mais de 80% dos usuários referiram exame de glicose 
em jejum nos últimos seis meses. Já o exame de pé diabético 
nos últimos seis meses e a orientação quanto aos cuidados 
com o pé foram referidos por apenas 30,5% e 45,9% dos en-
trevistados, respectivamente (médias nacionais), destacando 
Roraima com menores percentuais (0% e 16,7%). Conclusões/
Considerações Finais Os dados sugerem a priorização de exa-
mes complementares em detrimento de consultas mais deta-
lhadas, subestimando a importância das orientações quanto à 
prevenção de complicações e exames físicos mais acurados, 
o que fragiliza o exercício da coordenação do cuidado a es-
ses pacientes, com conseqüente diminuição da resolutividade 
dessas equipes.
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a equipe usou pesquisa bibliográfica e documental que será 
explicado na metodologia Objetivos Objetivo Geral Analisar e 
compreender como se deu a trajetória do Serviço Social na 
Política de Saúde Mental Objetivos específicos • Entender a 
aproximação do Serviço Social com a saúde mental no Brasil • 
Fazer um breve resgate histórico da política de saúde mental 
no Brasil e sua relação com o Serviço Social; • Compreender 
as consequências da Reforma Psiquiátrica para a saúde Men-
tal no Brasil Metodologia O trabalho fez-se uso da pesquisa 
bibliográfica, compreendendo a leitura, análise e interpreta-
ção de questões que envolvem de modo direto nossa proble-
mática de pesquisa (livros, periódicos, manuscritos, artigos 
científicos etc.). Os principais autores que foram utilizados no 
trabalho foram Bisneto, José Paulo Netto e Iamamoto, con-
siderados os autores clássicos do tema pesquisado. Bisneto 
sobre a saúde mental e Netto e Iamamoto sobre a história do 
Serviço Social e o Serviço Social na contemporaneidade res-
pectivamente. O segundo tipo de pesquisa foi a documental, 
aquela realizada a partir de arquivos de jornais, material dis-
ponível na internet e trabalhos resultados de pesquisas aca-
dêmicas e institucionais, contemporâneas ou não. “A análise 
documental constitui uma técnica importante na pesquisa 
qualitativa, seja completando informações obtidas por outras 
técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou pro-
blema” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 24). Resultados e Discussão 
A reforma Sanitária e a Reforma Psiquiátrica ganharam forças 
no Brasil no final da década de 70. Esses movimentos foram 
fundamentais para a construção de uma nova consciência no 
campo da Saúde. A partir desse momento, o campo da saúde 
mental passa a exigir abordagens mais comprometidas teóri-
ca e politicamente, atribuindo ao doente mental à condição 
de sujeito portador de transtorno mental, digno de receber 
uma atenção baseada em direitos sociais (ROSA, 2008). A 
atuação do assistente social na saúde mental precisa está de 
acordo com os princípios do Código de Ética, com Parâmetros 
de Atuação do Assistente Social na Saúde e os demais apa-
ratos legais da nossa profissão como a lei que Regulamenta 
nossa profissão. Faz-se necessário também a articulação com 
a Reforma Psiquiátrica, pois o projeto ético político do Serviço 
Social tem uma relação de proximidade com os pressupostos 
da Reforma Psiquiátrica. Esse campo de discussão não está 
restrito aos muros das instituições hospitalares, ele extrapo-
la as discussões corporativas e ganha espaço nas agendas 
políticas dos governos e da sociedade de modo geral. É hoje 
uma questão em discussão! Conclusões/Considerações Finais 
Com o exposto neste trabalho concluímos que ao longo dos 
últimos 30 anos tanto a prática psiquiátrica quanto a prática 
do Serviço Social na Saúde Mental mudaram de forma quan-
titativa Concluímos também que o atual momento não é fa-
vorável para esses dois setores: Serviço Social e Psiquiatria , 
pois vivemos na fase neoliberal, onde é defendido um estado 
mínimo para as políticas sociais. Se contrapondo aos direitos 
e garantias dos usuários consolidado constitucionalmente. 
É necessário proporcionar ao profissional de Serviço Social 
uma qualificação, uma especialização para se trabalhar com 
pessoas portadoras de transtornos mentais. Ainda existe um 
estigma muito grande em torno da doença mental, do próprio 
doente mental. Os profissionais de Serviço Social precisam 
ter um posicionamento crítico e embasado em nosso projeto 

ético político para combater o pensamento neoliberal e lutar 
por melhorias tanto na saúde mental como nas demais políti-
cas, pois as demandas são muitas. Referências AMARANTE, 
Paulo (org.). Psiquiatria Social e Reforma Psiquiátrica. Rio de 
Janeiro: Fiocruz, 1994. BASTOS, Amanda Suelen Ferreira. A 
Renovação do Serviço Social e Vigência na Contemporanei-
dade. Revista Eletrônica da Faculdade José Augusto. Ano VI 
n° 8, setembro de 2013. BISNETO, José Augusto. Serviço So-
cial e saúde mental: uma análise institucional da prática. 2 ed. 
São Paulo: Cortez, 2009 CAPISTRANO, Davi. Santos: mil dias 
de governo popular. 1991, São Paulo, Editora Brasil Urgente. 
CONFERÊNCIA REGIONAL DE REFORMA DA SAÚDE MENTAL. 
Reforma Psiquiátrica e política de Saúde Mental no Brasil. Bra-
sília, 2005. IAMAMOTO, Marilda. O Serviço Social na contem-
poraneidade. São Paulo: Cortez, 1998. NETTO, José Paulo. Di-
tadura e Serviço Social: Uma análise do serviço social no Brasil 
pós-64. 7ed. São Paulo: Cortez, 2004.
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Introdução O Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Lei 
Orgânica da Assistência Social, integra a Proteção Social Bá-
sica no Sistema Único de Assistência Social, financiado com 
recursos da Seguridade Social gerido pelo Fundo Nacional de 
Assistência Social. O BPC, 1 salário mínimo, é concedido à PCD 
auditiva, visual, física, intelectual, doença mental e crônica e 
ao idoso (65 anos) com renda familiar inferior a ¼ do salário 
mínimo. Garante a manutenção da vida, assegura proteção 
assistencial, garantia constitucional e resgate da cidadania. 
A operacionalização é pelo INSS, composta por habilitação 
(agendamento e entrega da documentação pessoal e formu-
lários); avaliação social e médica e manutenção do benefício. 
É preciso conhecer o que a literatura tem discutido acerca do 
acesso de pessoas com transtornos mentais ao BPC. É rele-
vante a discussão sobre as etapas para a concessão do BPC 
à pessoa com transtorno mental, divulgação das formas de 
acesso, documentos necessários, agendamento, o que apre-
sentar na avaliação social e médica. Essa desinformação pro-
voca idas desnecessárias às agências, agendamentos incorre-
to, documentação incompleta, desconhecimento do direito 
ao recurso administrativo Objetivos Analisar, a partir da lite-
ratura científica, a concessão à pessoa com transtorno mental 
do Benefício de Prestação Continuada (BPC) de transferência 
de renda de um salário mínimo concedido nos termos na Lei 
Orgânica da Assistência Social (LOAS) Metodologia Revisão 
integrativa, analisando concessão do BPC à pessoa com trans-
torno mental, transferência de renda concedida pela Assis-
tência Social. Os artigos da base de dados da SCIELO Online 
utilizou as palavra-chaves Benefício de Prestação Continuada, 
Pessoa com Deficiência, Assistência Social e Reforma Psiquiá-
trica. Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos ar-
tigos foram: acesso ao BPC, Saúde Mental, BPC, Direitos da 
pessoa com transtorno mental, em português, indexados e 
publicados no banco de dados da Scielo no quinquênio 2010 
a 2015. O primeiro critério de inclusão foi a disponibilidade do 
artigo na sua integralidade e na língua portuguesa, em segui-

Introdução No intuito de fortalecer o campo de pesquisa, en-
sino e formulação de políticas públicas sobre substâncias psi-
coativas lícitas e ilícitas, a presidência da Fundação Oswaldo 
Cruz criou, em 2014, o Programa institucional de apoio a pes-
quisas e políticas públicas sobre Álcool, Crack, e outras Drogas 
(PACD/Fiocruz). Em consonância com a Política do Ministério 
da Saúde para a Atenção Integral aos Usuários e Álcool e ou-
tras Drogas (2004), O PACD defende a abordagem de Redu-
ção de Danos, trazendo a perspectiva da saúde coletiva para 
o foco central da questão do uso de substâncias psicoativas. A 
estratégia de redução de danos entende que existem pessoas 
que não querem ou não podem abandonar o uso da droga, 
sem deixar de apoiar aqueles que desejam cessar o uso de de-
terminada substância. No âmbito do Programa foi constituído 
um Grupo de Trabalho envolvendo pesquisadores e outros 
profissionais de diversas unidades da Fiocruz, que tem como 
objetivo apoiar a presidência da Fiocruz no desenvolvimento 
das atividades do PACD, promovendo a sinergia das iniciativas 
relacionadas ao tema dentro da Fundação. Objetivos Os obje-
tivos do PACD são coordenar a realização de estudos; mobili-
zar especialistas; identificar experiências de sucesso; propor 
o estabelecimento de parcerias e apresentar recomendações 
relacionadas ao desenvolvimento da temática; promover 
debates e oficinas no âmbito da Fiocruz, com o objetivo de 
fortalecer, analisar e contribuir com a Política de Atenção In-
tegral aos Usuários e Álcool e outras Drogas (2004); Promo-
ver articulações e cooperações com esferas governamentais 
e não governamentais. Metodologia A metodogia de trabalho 
do Programa Institucional ocorre através de dois processos 
interligados. O primeiro processo está ligado as pactuações 
estratégicas da presidência da Fiocruz, envolvendo a defini-
ção de prioridades e de parcerias com organizações gover-
namentais e não governamentais. O segundo, que funciona 
como processo de mobilização e articulação dos atores das 
diversas unidades da Fiocruz, se dá através de oficinas com o 
grupo de trabalho (GT) e parceiros. O GT está composto por 
mais de vinte pesquisadores de unidades da Fiocruz – Escola 
Nacional de Saúde Pública (ENSP), (ICICT), Escola Politécni-
ca em Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV), Instituto Oswaldo 
Cruz (IOC), Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas 
(INI), Instituto Fernandes Figueira (IFF), Diretoria Regional 
de Brasília (DIREB), Vice-presidência de Ambiente, Atenção 
e Promoção da Saúde (VPAAPS), Centro de Estudos Estra-
tégicos (CEE), Vice-presidência de Pesquisa e Laboratórios 
de Referência (VPPLR). Resultados e Discussão O programa 
construiu parcerias com organizações governamentais e não 
governamentais, dentre elas com a Secretaria Nacional de 
Políticas Sobre Drogas (SENAD-MJ), através do Projeto Redes 
– “Articulação de rede intersetorial de base territorial para 
atenção às pessoas em sofrimento decorrente do uso crack, 
álcool e outras drogas em municípios do programa ‘Crack, é 
possível vencer’”. Seu objetivo é organizar e articular redes 
intersetorias de atenção ao usuário de crack e outras drogas. 
Realizou e apoiou publicações: Pesquisa Nacional sobre o 
uso de Crack e o III Levantamento Nacional sobre o Uso de 
Drogas pela população Brasileira”, o livro “Saberes e Práticas 
na Atenção Primária à Saúde: Cuidado à População de Rua e 
Usuários de Crack e outras Drogas” e o documentário “crack, 
repensar”. Participou do projeto caminhos do cuidado que 

capacitou agentes comunitários de saúde, auxiliares e técni-
cos de enfermagem em saúde mental, crack e outras drogas. 
Realizou eventos nacionais e internacionais: “Maconha: Usos, 
Políticas e interfaces com Saúde e Direitos”, “Álcool, Saúde 
e Sociedade”, Seminário “Crack e Exclusão Social” e o “I En-
contro Nacional de Consultórios na Rua”. Conclusões/Consi-
derações Finais Recentemente, foi divulgado o resultado da 
pesquisa “Perfil dos usuários de crack e/ou similares no Brasil” 
realizada pela FIOCRUZ e SENAD que indicou perfil de vulne-
rabilidade social e exclusão dos usuários de crack no país. Na 
pesquisa foi perguntado às pessoas que fazem uso abusivo 
de crack quais ações devem oferecer os serviços para melhor 
atendê-las. As respostas enfatizaram demandas por ações in-
tersetoriais como oferta de banho, alimentação, apoio para 
completar educação e conseguir trabalho. Assim, pressupõe-
se a necessidade de implementação de políticas intersetoriais, 
que envolvem além das ações e serviços diretamente ligados 
à saúde - assistência social, habitação, educação, trabalho, 
cultura e Justiça. Uma política de Drogas centrada nas pes-
soas e não nas drogas, com ações de garantia de direitos aos 
usuários e baseado nos pressupostos da Redução de Danos. O 
Programa Institucional está em fase de expansão, continuan-
do com ações do escopo da Fiocruz – pesquisa, ensino e ex-
tensão. Referências BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria 
de Atenção à Saúde. SVS/CNDST/AIDS. A Política do Ministério 
da Saúde para Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras 
Drogas/Ministério da Saúde. 2.ed. rev. ampl.– Brasília:Ministé-
rio da Saúde, 2004. Governo Federal. Pesquisa Nacional sobre 
o uso de crack: quem são os usuários de crack e/ou similares 
do Brasil? Quantos são nas capitais brasileira. Disponível em 
http://obid.senad.gov.br/obid/dados-informacoes-sobre-dro-
gas/pesquisa-e-estatisticas/populacoes-em-contextos/crack 
(acesso em 18/11/2016).
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13712 SERVIÇO SOCIAL E SAÚDE MENTAL: 
APONTAMENTOS HISTÓRICOS E ATUAIS DO TRABALHO 
DO ASSISTENTE SOCIAL NA SAÚDE MENTAL.

Introdução A temática sobre a Política de Saúde Mental e a 
reforma psiquiátrica vem ganhando cada vez mais espaço nos 
debates acadêmicos, como também fora dos muros das uni-
versidades. “A reforma psiquiátrica no Brasil é um movimento 
histórico de caráter político, social e econômico influenciado 
pela ideologia de grupos dominantes. A práxis da reforma psi-
quiátrica faz parte do cotidiano de um bom número de profis-
sionais de saúde mental” (SENA, 2001). Dentre esses profis-
sionais está o assistente social que desde a década de 70 vem 
rompendo com o conservadorismo profissional. Desta forma 
o trabalho do assistente social na saúde mental segue os 
pressupostos da Reforma Psiquiátrica. O trabalho está estru-
turado em cinco (5) partes. Na primeira parte está o desenvol-
vimento do trabalho, onde falamos do histórico da reforma 
psiquiátrica no Brasil, como se deu a inserção do assistente 
social na saúde mental, o trabalho contemporâneo destes 
profissionais na saúde mental, principalmente nos CAPS. No 
decorrer do trabalho apresentamos os objetivos, a metodolo-
gia e o resultado da pesquisa. Para estruturação do trabalho 
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saúde que merecem aprofundamentos. Ainda que importan-
tes, as formas de organização ocupam um papel secundário 
na definição do cuidado em AB, quando comparadas as va-
riáveis socioeconômicas. Partindo-se do modelo do campo 
da saúde (CARVALHO e BUSS, 2012), observamos uma forma 
de determinante social em saúde indireta, não mais atuando 
diretamente enquanto ambiente sobre o indivíduo, mas sim 
sobre a organização dos serviços de saúde, que se adapta na 
perspectiva de vulnerabilidade. Verificamos, no entanto, que 
diversas variáveis preconizadas para o bom funcionamento 
da AB se mostram sendo desfavorecidas para usuários com 
as cores amarela, parda/mestiça e preta, com menor escola-
ridade e de sexo feminino, demonstrando que os serviços de 
saúde aprofundam as iniquidades ao invés de combatê-las. O 
estudo resgata a temática de condicionantes de saúde, tra-
zendo à luz desafios inadiáveis para a efetivação do SUS. Re-
ferências CARVALHO, A. I.; BUSS, P. M. Determinantes Sociais 
na Saúde, na Doença e na Intervenção. In: GIOVANELLA, L., 
et al. Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. Rio de Janeiro: 
Editora FIOCRUZ, 2012. COIMBRA JUNIOR, C. E. A.; SANTOS, 
R. V. Saúde, minorias e desigualdade: algumas teias de inter-
-relações, com ênfase nos povos indígenas no Brasil. Ciência & 
Saúde Coletiva, v. 5, n. 1, p. 125-132, 2000.

Eduardo Ponte de Gouveia Vieira; Daniele Pompei Sacardo; 
Celso Stephan;

13753 A INSERÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
NA POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO – RELATO DE 
EXPERIÊNCIA NAS ILPI’S DO DISTRITO SANITÁRIO DE 
ITAPUÃ – SALVADOR/BA.

Introdução A Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa pos-
sui, dentre algumas de suas diretrizes a atenção integral à 
saúde da pessoa idosa e o estímulo às ações intersetoriais, vi-
sando à integralidade da atenção. Isto se traduz no âmbito da 
Vigilância Sanitária em ações de monitoramento e fiscalização 
às Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPI’s ga-
rantindo à população idosa seus direitos. Objetivos Identificar 
as principais ações e contribuições da Vigilância Sanitária na 
Política de Atenção à Pessoa Idosa residente nas Instituições 
de Longa Permanência – ILPI’s pertencentes à área do Distrito 
Sanitário de Itapuã – Salvador/Ba. Metodologia Em maio de 
2015 o DS Itapuã recebeu uma lista enviada pelo Ministério Pú-
blico contendo nomes e endereços de instituições de idosos 
pertencentes à sua área de abrangência solicitando fiscaliza-
ção das mesmas pela Vigilância Sanitária (VISA). A equipe da 
VISA de Itapuã primeiramente realizou palestra sobre a RDC 
283/2005, para os proprietários destas ILPI’s. Posteriormente 
iniciaram-se as inspeções às instituições realizando-se levanta-
mento preliminar das condições de funcionamento. Os dados 
foram coletados a partir dos relatórios técnicos, notificações 
e informações constantes nos roteiros de avaliação destas ins-
tituições - modelo da ANVISA. Resultados e Discussão O Distri-
to Sanitário de Itapuã possui em sua área 19 instituições e 18 
delas foram inspecionadas. Destas 16 foram notificadas e duas 
foram interditadas e tiveram suas atividades encerradas (clan-
destinas e com graves não conformidades). Até o momento 
três instituições tiveram seus alvarás renovados, uma obteve 
licença inicial e quatro tramitam de forma favorável à liberação 

do alvará de saúde. As demais continuam sob monitoramento 
em processo de adequações. Principais não conformidades 
encontradas relacionam-se a: estrutura física, ausência de RT, 
inaplicabilidade da RDC 216/2004, ausência de treinamento de 
funcionários. A estrutura física representa a maior dificuldade 
a ser enfrentada. Conclusões/Considerações Finais A Vigilân-
cia Sanitária cumpre seu papel amparada na RDC 203/2005 e 
Estatuto do Idoso Art 37 parágrafo 3º que obriga as ILPI’s a 
manter padrões de habitação compatíveis com necessidades 
dos idosos, alimentação regular e ambiente em boas condi-
ções. As ILPI’s são estabelecimentos de alta complexidade 
exigindo-se participação ativa de outros órgãos.

Mônica Pondé Fraga Lima de Oliveira;

13761 ANÁLISE DA COBERTURA PÚBLICA EM SAÚDE 
E O ESTADO DE SAÚDE DAS CRIANÇAS MENORES DE 5 
ANOS EM 7 PAÍSES DA AMÉRICA LATINA.

Introdução Em América Latina, varias políticas públicas têm 
sido implementadas para aumentar o acesso aos serviços de 
saúde. Porém, até hoje, na literatura científica não existe uma 
análise das modalidades de cobertura sanitária para crianças 
menores de 5 anos na região, e a congruência com as suas 
necessidades de saúde. O estado de saúde da infância justi-
fica a análise dos alcances da cobertura sanitária. Objetivos 
Analisar a correspondência entre as diversas modalidades de 
cobertura pública em saúde para crianças menores de 5 anos 
em países selecionados de América Latina e as suas necessi-
dades de saúde. Metodologia A través de uma busca sistemá-
tica de literatura, foram identificados os tipos de cobertura 
pública em saúde oferecida para crianças menores de 5 anos 
em Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, México e Peru. Após 
analisar as características e benefícios oferecidos, os países 
foram agrupados em 2 tipos de cobertura: mediante um Pla-
no Explícito de Benefícios ou, pelo Sistema Nacional de Saúde. 
Para determinar o estado de saúde da infância, foi analisada 
uma série histórica de 7 indicadores do ano 2000 a 2015 em 
cada país. Finalmente, foi feita uma correlação entre as ne-
cessidades de saúde identificadas e benefícios cobertos nas 
duas modalidades. Resultados e Discussão Argentina, México 
e Bolívia oferecem cobertura sanitária às crianças median-
te um plano explícito de benefícios, em tanto que no Brasil, 
Costa Rica, Colômbia e Peru é feita pelos sistemas nacionais 
de saúde. Nos dois tipos de cobertura, entre 2000 e 2015, a 
mortalidade neonatal e por doenças diarreicas diminuiu em 
até um 50%. Teve reduções de diferente magnitude nas taxas 
de mortalidade infantil, mortalidade em menores de 5 anos e, 
por infecções respiratórias. Em 2015, mais do 90% dos partos 
foram institucionais. Os benefícios e serviços oferecidos pela 
cobertura pública são congruentes com as necessidades de 
saúde detectadas. Bolívia e Peru, tiveram o maior progresso 
nos indicadores. Conclusões/Considerações Finais A cobertu-
ra sanitária oferecida às crianças menores de 5 anos em sete 
países de América Latina, tanto pelos planos explícitos de 
benefícios quanto pelos sistemas nacionais de saúde, cobre 
as suas necessidades sanitárias. Houve melhora no estado de 
saúde da infância nos 7 países analisados, independente da 
modalidade de cobertura entre 2000 e 2015.

Tania Teresa Marín Macías; Ricardo Pérez Cuevas;

da o seu período de publicação e título relacionado com as 
palavra-chaves. Foram excluídos os artigos que traziam como 
beneficiários pessoas com deficiência física, auditiva, visual, 
doença crônica e benefícios previdenciários: auxílio-doença e 
aposentadoria por invalidez. Resultados e Discussão Amostra 
de 21 artigos científicos, língua portuguesa, classificados pelos 
critérios de inclusão. Observa-se amplos estudos sobre a Po-
lítica de Seguridade e Assistência Social e BPC, trazendo uma 
análise biopsicossocial. Enfatizam a conceituação de deficiên-
cia e os modelos social e médico e o movimento da Reforma 
Psiquiátrica, porém pouca divulgação das etapas necessários 
para o acesso ao BPC/LOAS, e nenhuma avaliação do BPC para 
pessoa com transtorno mental, pois os autores falam de for-
ma geral englobando todas as deficiências. A maioria dos arti-
gos foram publicados nos anos de 2013 (29%) e 2012 (24%), se-
guidos do ano de 2014 ((19%), 2010 (14%), 2011 (9%) e 2015 (5%). 
A abordagem metodológica documental fornece elementos à 
compreensão do presente objeto de estudo com (20%) abor-
dagem bibliográfica, (12%) quanti-qualitivo e (8%) revisão de 
literatura. É inquestionável que o BPC proporciona proteção e 
inclusão social, sendo uma garantia de direitos fundamentais, 
pois gera a segurança de renda, protegendo os beneficiários e 
seus familiares de situações de risco pessoa e social em razão 
da pobreza, desemprego, emprego informal e da necessidade 
de sobreviver da caridade de terceiros. Conclusões/Considera-
ções Finais O BPC assegura relativa autonomia, restringindo 
a inserção do usuário no mercado de trabalho, pois alteração 
na renda per capita, levará à revisão das condições que deferi-
ram o BPC, exceto se o usuário exercer a função de aprendiz. 
Ainda é reduzido o número de requerimentos pelos serviços 
de Saúde Mental, além da dificuldades de comprovação da de-
ficiência junto ao INSS. Usuários desconhecem o BPC e o de-
nominam de aposentadoria; não sabem quais os documentos 
e formulários oficiais necessários, demostrando falta de infor-
mação sobre a política pública de assistência social. Conclui-se 
que a literatura científica não apresenta informações sobre a 
concessão do BPC para pessoa com transtorno mental, mas 
de forma generalizada debate o benefício e sua importância 
para autonomia do cidadão. Faltam produção científica que 
fomente a temática na área da saúde mental, o que espero 
que este trabalho possibilite aos estudiosos e profissionais da 
área da saúde mental. Referências BRASIL, Lei Orgânica da 
Assistência Social, 8742/93. ______Lei 10216/2001 IVO, Anete 
Brito Leal. O hiato do direito dentro do direito: os excluídos 
do BPC.Katál. Florianópolis. v14. n1. 2011 MEDEIROS, Marcelo; 
DINIZ, Debora. Deficiência e Igualdade: o desafio da proteção 
social. In: DINIZ, D; BARBOSA, L (Orgs). Deficiência e Igualda-
de: Letras Livres: UnB, 2010 MEDEIROS, Marcelo; DINIZ, Dé-
bora; SQUINCA, Flávia. Transferência de renda para a popula-
ção com deficiência no Brasil: uma análise do BPC. Ipea, 2006 
SOUZA, José Moreira e CARNEIRO, Ricardo. Universalismo e 
focalização na política de atenção à pessoa com deficiência. 
Saúde e Sociedade. SP. v 16, n 3, 2007 SPOSATI, A; FALÇÃO, 
Maria do Carmo; FLEURY, Sônia Maria Teixeira. Os Direitos 
dos Desassistidos Sociais. SP: Cortes, 1989 WEDERSON, Ru-
fino dos Santos. Deficiência e BPC: o que muda na vida das 
pessoas atendidas? Ciência e Saúde Coletiva. Brasília. v 16. 2011

Ana Cristina Pereira da Costa; Michel Carvalho Barbosa;

13741 FORMAS DE ORGANIZAÇÃO, DETERMINANTES 
E CONDICIONANTES DE SAÚDE E A ATENÇÃO BÁSICA À 
SAÚDE

Introdução A Constituição Federal (CF) de 1988 institui o Sis-
tema Único de Saúde (SUS) em meio a um cenário de crise 
econômica. O Estado teve nesse momento suas atribuições 
modificadas, assumindo papel regulador e atribuindo ativi-
dades públicas a entes não estatais. Inicialmente restrita ao 
campo hospitalar, a atuação de outras formas de organização 
além da administração direta na gestão da atenção básica 
(AB) ainda carece de estudos. Apresentamos nesse trabalho 
uma das facetas da pesquisa sobre as relações entre as for-
mas de organização e a AB, destacando o importante papel 
dos determinantes e condicionantes de saúde na determi-
nação dos indicadores de cuidado quando comparados às 
figuras jurídicas. Inicialmente consideradas apenas como va-
riáveis controle para as análises das relações entre as formas 
de organização e o cuidado em AB, tais determinantes sur-
preenderam os pesquisadores com associações que devem 
ser analisadas e divulgadas. Objetivos Analisar as relações dos 
determinantes e condicionantes de saúde com a atenção à 
saúde no âmbito da AB. Metodologia Identificamos as formas 
de organização mais prevalentes na AB dos municípios bra-
sileiros e analisamos suas relações com indicadores de aces-
so e efetividade relativos à AB do Índice de Desempenho do 
SUS e com variáveis de percepções da qualidade do cuidado 
pelo usuário e de implementação de dispositivos de gestão 
e planejamento segundo os trabalhadores apresentados pela 
Avaliação Externa do primeiro ciclo do Programa de Melhoria 
do Acesso e da Qualidade. Para isso, foram utilizadas como 
variáveis controle determinantes e condicionantes de saúde 
de reconhecida importância. O estudo se valeu apenas de da-
dos secundários, sendo dispensado de análise pelo comitê de 
ética. Seu desenho se caracteriza como estudo transversal, 
tendo contemplado por meio de dados do Cadastro Nacio-
nal de Estabelecimentos de Saúde, 5.560 municípios e, pelo 
PMAQ, 3.944 municípios, totalizando 13.920 unidades (17.202 
equipes). Resultados e Discussão Consideradas apenas como 
variáveis controle inicialmente, os condicionantes de saúde se 
apresentaram como os principais determinantes do cuidado 
em AB. As formas de organização desempenharam um papel 
secundário, porém também relevante, não tendo suas asso-
ciações apresentadas no presente estudo. Encontramos, ao 
analisar as associações apresentadas pelas variáveis socioeco-
nômicas, que a AB vem ajustando suas ofertas segundo a vul-
nerabilidade. No entanto, muitos serviços mantêm-se como 
promotores de iniquidade, sendo, por exemplo, a qualidade 
do cuidado prejudicada para usuários de cores amarela, par-
da ou mestiça, preta e indígena. Dentre as associações, des-
taca-se ainda a participação social, favorecida para usuários 
do sexo masculino e para aqueles com mais anos de estudo, 
sendo desfavorecida para usuários de cores amarela, parda/
mestiça, preta e de maior idade. Tais associações ratificam os 
dados apresentados por Coimbra Junior e Santos (2000), de 
que as características étnico-raciais são variáveis causais do 
processo saúde-doença, mesmo após o controle socioeco-
nômico. Conclusões/Considerações Finais O presente estudo 
traz numerosas questões relacionadas aos determinantes de 
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termos utilizados na busca foram: “Banco Mundial”, “Saúde”, 
“Sistema Único de Saúde”. Além disso, empregou-se a técnica 
da pesquisa documental, a partir dos documentos oficiais pu-
blicados pelo Banco Mundial, como relatórios, notas técnicas 
e livros publicados. Resultados e Discussão Para o Banco Mun-
dial, um sistema de saúde para os países em desenvolvimento, 
deveria abrir mão do tratamento clínico, dos avanços científi-
cos e tecnológicos. Sugere a criação de serviços que se res-
trinjam a assistência básica, com utilização de procedimentos 
simples e de baixo custo, realizados por profissionais pouco 
qualificados. Aponta para a flexibilização de procedimentos, a 
separação entre formulação e implementação e a introdução 
de elementos de mercado na administração pública. Propõem 
também novas formas de provisão dos serviços, baseadas na 
criação de entidades não estatais, na descentralização e na 
privatização, com vistas à redução do tamanho do Estado e 
dos gastos públicos. Conclusões/Considerações Finais As pro-
postas do Banco Mundial para o setor saúde dirigem-se ao Es-
tado, no sentido de limitá-lo em suas funções. Dessa maneira, 
desvirtua a concepção de direito a saúde enquanto conquista 
social, relegando a mesma a condição de mercadoria, ou seja, 
torna-se objeto no jogo espúrio do mercado, orientado pela 
lógica do custo/benefício.

Welington Serra Lazarini; Francis Sodré;

13813 ANÁLISE SITUACIONAL DO PROGRAMA DE 
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NA CIDADE DE 
NATAL – RN NO PERÍODO DE 1999 A 2012

Introdução A Organização Internacional do Trabalho (OIT) es-
tima que haja cerca de 118 milhões de crianças em todo o mun-
do submetidas ao trabalho infantil. No Brasil, há 3,5 milhões 
de trabalhadores entre 5 e 17 anos. Como tentativa de erradi-
car e enfrentar o trabalho infantil, vêm sendo implementadas 
no Brasil políticas empenhadas em reduzir a pobreza e seus 
determinantes sociais em saúde, melhorando assim, os indi-
cadores econômicos e sociais. Emerge neste contexto o Pro-
grama de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, que compõe 
o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e tem três eixos 
básicos: transferência direta de renda a famílias com crianças 
ou adolescentes em situação de trabalho; serviços de convi-
vência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescen-
tes até 16 anos; acompanhamento socioassistencial. A análise 
situacional de determinadas políticas públicas, como o PETI, é 
significante para ampliar o olhar sobre o combate à pobreza, a 
exclusão e as desigualdades no país e possibilita aos gestores 
e aos serviços o planejamento e a avaliação de políticas pú-
blicas eficazes e condizentes com a realidade de cada local, o 
que se torna salutar para a minimização deste problema. Ob-
jetivos Analisar a situação do PETI no município de Natal-RN 
durante o período de 1999 a 2012. Metodologia Para tanto, 
realizou-se uma pesquisa exploratória. Quanto aos meios, a 
pesquisa se caracteriza como análise documental, sendo fei-
to levantamento em relatórios de gestão da Secretaria de 
Assistência Social de Natal-RN. Inicialmente, foram realizadas 
visitas a Secretaria de Assistência Social, mais especificamen-
te ao núcleo do PETI, sendo fornecidos pela coordenação do 
programa relatórios consolidados de gestão do mesmo, des-
de sua fundação até o ano de 2012. A análise dos relatórios 

considerou categorias, tais como: dados sociodemográficos 
do programa, ações realizadas, temas trabalhados, bem como 
foram acrescidas as avaliações dos coordenadores. Resulta-
dos e Discussão No período estudado, o PETI contribuiu com 
o processo de inserção social de crianças e adolescentes, a 
partir de ações socioeducativas desenvolvidas nos Núcleos de 
Ação Social, objetivando melhor desenvolvimento físico, emo-
cional e social de seus beneficiários. As principais dificuldades 
encontradas no período foram: foi cortado o acesso dos pro-
fissionais responsáveis pelo Cadastro Único, ocasionando a 
falta de monitoramento das famílias inseridas no sistema; hou-
ve a desarticulação da rede de assistência social nos Núcleos, 
com a retirada de assistentes sociais, fator que dificultou a 
comunicação com as famílias e gerou acúmulo do benefício 
PetiCaixa, uma vez que, para recebê-lo a família deveria ser 
informada pelo Núcleo, através de oficio encaminhado pela 
coordenação do PETI; com o reordenamento dos serviços, a 
equipe técnica do PETI perdeu o contato com as famílias que 
foram transferidas para os núcleos dos serviços de convivên-
cia e fortalecimento de vínculos; observou-se falta de controle 
sobre a lista de famílias que recebiam benefícios, pela falta de 
informação de quem eram as mesmas, o que dificultou o reco-
nhecimento desta demanda em relação ao recebimento dos 
benefícios. Conclusões/Considerações Finais Considera-se que 
o PETI apresentou-se como uma importante política de inser-
ção social de crianças e adolescentes, que se encontravam em 
situação de trabalho infantil, desencadeando um impacto sig-
nificativo na redução dessa forma de exploração. Nesse sen-
tido, esse reafirma-se como estratégico, não apenas para en-
frentar situações de vulnerabilidade, mas de enfrentamento 
da pobreza e da desigualdade. Entretanto, no atual contexto 
da cidade de Natal-RN, esse programa precisa ser reativado, 
por ter ocorrido uma desativação gradativa de seus núcleos. 
Compreende-se também que a questão do trabalho infantil é 
complexa, sendo necessário um redesenho de sua principal 
política de erradicação (PETI), de forma que não se busque 
apenas a retirada de crianças e adolescentes do trabalho, mas 
que se possibilite também a criação de ações preventivas, in-
tegradas com diversas políticas públicas: de educação, saúde, 
esporte, cultura, agricultura, trabalho, direitos humanos e 
órgãos de defesa de direitos. Referências Brasil. Caderno de 
Orientações e Legislação do Programa Bolsa Família e Cadas-
tro Único: Informações importantes para a gestão municipal. 
Brasília: MDS – Secretaria Nacional de Assistência Social, 2013. 
Brasil. Orientações técnicas: Gestão do Programa de Erradi-
cação do Trabalho Infantil no SUAS. Brasília, DF. MDS- Secre-
taria Nacional de Assistência Social. 2010. Brasil. Orientações 
técnicas sobre o serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos: priori-
dade para crianças e adolescentes integrantes do Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil. Brasília: MDS – Secretaria 
Nacional de Assistência Social, 2010. Organização Internacio-
nal do Trabalho. Medir o progresso na luta contra o Trabalho 
Infantil. Estimativas e Tendências mundiais 2000-2012. Bureau 
international do Trabalho. Programa Internacional para elimi-
nação para o trabalho infantil (IPEC). Genebre: IPEC, 2013.

Alessandra Aniceto Ferreira de Figuierêdo; Natércia Janine 
Dantas da Silveira; Angelo Giuseppe Roncalli da Costa Oliveira;

13804 RELATO DE EXPERÊNCIA: GRUPO DE MULHERES 
E SEUS RELATOS DO COTIDIANO- A MULHER E A 
DESCOBERTA DE SI MESMA

Introdução As experiências e intervenções vivenciadas nos 
trabalhos psicossociais do grupo de mulheres, no Centro de 
Referência da Assistência Social (CRAS)- Nordelândia/ Natal-
-RN traz o norteamento desse relato. Este é composto: psicó-
logos, assistentes sociais, coordenador, auxiliar administrati-
vo e educadores sociais. É um instrumento de ordem pública 
que trabalha a proteção social básica e atua com aspecto de 
prevenção de condições de risco. É determinante estar locali-
zado em territórios com vulnerabilidades, riscos sociais, foca-
do nos vínculos familiares e comunitários (Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome, 2006). Potencializar 
a família no contexto de integração e referência é proposta 
do CRAS, conhecer diferentes arranjos familiares, suas parti-
cularidades, fortalecer vínculos e articular sua conjuntura no 
ensejo comunitário. Para Deleuze e Guattari (1996), frações 
estagnam a circulação da vida e laboram cortes e recortes 
que configuram a figura na espécie humana de se alocar no 
mundo. Colocando-se como um desafio aos profissionais do 
CRAS o trabalho junto a esse grupo de mulheres do Serviço de 
Proteção Integral à Família (PAIF), acompanhando-as mensal-
mente. Objetivos Objetivos: Colaborar para o fortalecimento 
dos vínculos familiares e comunitários; contribuir para ele-
vação da autoestima e informar sobre os direitos e deveres 
da mulher; Potencializar o enfrentamento das condições de 
vulnerabilidades sociais, da violência física, mental e psicológi-
ca das mulheres inseridas nos Grupos Sociais do CRAS e com-
preender a subjetividade do SER ancoradas por reproduções 
que atravessam a categorização do sujeito, em gênero, sexo, 
profissão, raça e divisão social. Metodologia METODOLOGIA: 
As escolhas, formas, e métodos para realizar esse trabalho 
com o Grupo de Mulheres no CRAS, foram embasados nas 
demandas que viam surgindo através dos relatos ou/e discur-
sos de vivências e experiências das usuárias em atendimentos 
psicológicos individuais e/ou psicossociais. O grupo acontece 
nas quartas feiras, sempre os mesmos horários; das 14h00min 
às 15h00min, de quinze em quinze dias. A finalidade do Gru-
po é incitar a autoestima, o progresso na condição de vida, 
a exteriorização das emoções, dos sentimentos, assim como, 
o alargamento do convívio social. As metodologias utilizadas 
para esse trabalho são; oficinas, dinâmicas grupais, dinâmi-
cas psicoterapêuticas, palestras, amostras de cinema, filmes, 
documentários e passeios de aprendizados educacional e 
cultural. Acreditamos, através das nossas percepções, que os 
métodos que estão sendo empregados vêm nomeando as in-
quietações e incitando o desejo de reflexão, estimulando as 
mudanças no contexto de vida dessas mulheres. Resultados e 
Discussão A partir das vivências o grupo passou a se empon-
derar, alcançando o proposito da autonomia na apropriação 
de novos saberes, através das experiências coletivas. A Orga-
nização Mundial de Saúde (1998) define empoderamento: um 
processo social, cultural, psicológico ou político através do 
quais indivíduos e grupos sociais tornam-se apropriados de 
suas necessidades, de suas inquietações, entendendo táticas 
de envolvimento na vestimenta de decisões, e atuar política, 
social e culturalmente suas necessidades. Conforme Sposati 

(2004) apud Vasconcelos et al (2005,p.44): A proteção social 
na Assistência Social registra-se, no campo de riscos e vul-
nerabilidades sociais, que além de provisões materiais, deve 
garantir reforço a auto estima, autonomia, inserção social, 
ampliação da resiliência dos conflitos, estímulos à participa-
ção, equidade, protagonismo, emancipação, inclusão social e 
conquista da cidadania. O convívio e a inter-relação no grupo 
de mulheres do CRAS suscitou a compreensão sobre a área 
do sistema público, melhoria no bem-estar, por intermédio de 
orientações e atendimentos, para o fortalecimento familiar e 
comunitário, pois as mulheres começaram a ter mais acesso 
às informações. Conclusões/Considerações Finais A partir do 
exposto, podemos afirmar os efeitos positivos, tanto para as 
mulheres, quanto para as famílias, pois a conscientização so-
bre os direitos, através dos temas evidenciados pelos debates 
foi efetivada. Foram verificadas trocas de saberes ampliados 
na pratica do grupo. As transformações estavam ocorrendo 
e a necessidade de não se submeter à carceragem indivíduo/ 
versus social se tornou presente ainda mais firme. Pensando 
na singularidade do sujeito, o Grupo de Mulheres, que não se 
comunicavam, após um período de tempo, estavam mais fa-
lantes, e interagindo nas discussões dos temas propostos du-
rante os encontros. Além das modificações comportamentais, 
estavam com mais liberdade pessoal e de expressão, expon-
do suas dificuldades, enfretamentos do cotidiano e apresen-
tando mudanças externas, mas antes de tudo, consolidara a 
descoberta do ser, do existir como ser humano, mas, princi-
palmente a grande revelação do SER MULHER simplesmente 
MULHER. Referências Deleuze, G., & Guattari, F. (1996). Mi-
cropolítica e segmentaridade. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE 
SAÚDE. Glossary of health promotion terms. Geneva: World 
Health Organization/Division of Health Promotion, Educations 
and Communications/Health Education and Health Promotion 
Unit, 1998. [ Links ] Psicologia: ciência e profissão versão im-
pressa ISSN 1414-9893 Psicol. cienc. prof. vol.30 no.3 Brasília 
set. 2010 O Psicólogo no CRAS: uma cartografia dos territórios 
subjetivos1 SPOSATI, Aldaíza. A Assistência Social e a Trivia-
lização dos Padrões de Reprodução Social. In: SPOSATI, A.; 
FALCÃO, M. do C.; FLEURY, S. M. Os Direitos (Dos Desassisti-
dos) Sociais. 5ª ed. SP: Cortez, 2006.

Edlenira Cavalcanti Santos; Jônia Cybele Santos Lima; Luamar 
Cavalcanti de Melo;

13812 O PAPEL DOS ORGANISOS INTERNACIONAIS NA 
CONSTRUÇÃO DAS AGENDAS DOS PAÍSES PERIFÉRICOS: 
O CASE DO BANCO MUNDIAL NA SAÚDE BRASILEIRA

Introdução As transformações ocorridas no pós Segunda 
Guerra foram cruciais para a nova ordem mundial. A estrutura-
ção do arcabouço jurídico e econômico contou com a atuação 
do Banco Mundial, que passou a lançar uma série de relatórios 
na década de 1980, contendo recomendações para a área da 
saúde. Este setor detém uma parte significativa dos orçamen-
tos dos Estados, sendo assim, alvo de disputas. Objetivos Ana-
lisar a influência do Banco Mundial na construção das políticas 
de saúde dos países em desenvolvimento, sobretudo no Brasil 
Metodologia Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualita-
tiva, na qual se procedeu inicialmente com o levantamento bi-
bliográfico feito em artigos científicos e capítulos de livro. Os 
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serviços de saúde no âmbito do estado burocrático brasileiro. 
Quanto aos específicos delimitamos três: o primeiro consis-
tiu em delinear a construção histórica do Estado, destacando 
suas transformações, no contexto de direito; o segundo ana-
lisar os aspectos conceituais, práticos e operativos utilizados 
para definir burocracia; e o terceiro, entender o trabalho ge-
rencial, em unidades de atenção básica, em Pirai (RJ). Meto-
dologia A fenomenologia foi eleita embora não tenha sido um 
compromisso epistêmico irredutível. Fizemos um uso “instru-
mental” dela, porque pareceu ser a posição filosófica adequa-
da ara sustentar a pesquisa: o estudo do cotidiano da gestão 
do SUS. Na pesquisa de campo, em Piraí - RJ escutamos his-
tórias, opiniões e interpretações de sujeitos que exercem a 
função gerencial no SUS. Nas entrevistas solicitamos aos ge-
rentes que contassem sobre seu trabalho Não buscamos uma 
definição ou consenso sobre trabalho gerencial. Pesquisamos 
a percepção de diferentes pessoas que atuam em cenários 
distintos. Assim, foi realizada a redução fenomenológica ou 
epoché. Para isto, as entrevistas e as falas do grupo focal fo-
ram transcritas e transformadas em textos da experiência vi-
vida, tendo passado em seguida por um processo de leitura e 
releitura, para permitir a análise. Foram realizadas 12 entrevis-
tas com aqueles identificados pela Secretaria de Saúde como 
Gerentes e 10 deles participaram do grupo focal. Resultados e 
Discussão A abordagem sobre o Estado partiu da ideia de que 
ele resulta de um processo histórico de crescente complexi-
ficação da sociedade e da sua divisão em classes. Quanto a 
Burocracia ela foi compreendida como uma importante insti-
tuição política do Estado moderno. Diante das circunstâncias 
históricas adversas aos valores universais na burocracia públi-
ca brasileira, a implantação de um sistema público de saúde 
com as características do SUS exigiria do Estado um esforço 
consistente no sentido de montar a máquina pública. Tal es-
forço, quando houve foi insuficiente. No município estudado, 
a pesquisa revelou que os gerentes dos serviços de saúde não 
se consideram preparados para dar conta da complexidade e 
das dificuldades inerentes as suas funções. A busca pela com-
preensão do agir gerencial revelou uma grande dificuldade 
dos entrevistados em se referir às funções gerenciais propria-
mente ditas, a maior parte teve facilidade para descrever suas 
funções assistenciais. Quanto ao termo Burocracia, os entre-
vistados se manifestaram de forma negativa revelando a vi-
são de senso comum . Por fim percebeu-se que os gerentes 
identificam a relação entre seu trabalho e à garantia do direito 
à saúde. Conclusões/Considerações Finais O Estado moderno, 
ao reconhecer os direitos sociais organiza sua burocracia no 
sentido dos interesses comuns. No caso específico brasileiro 
ela esteve mais submetida à lógica privada do que à pública. A 
construção do SUS, que deveria obedecer a uma ‘gramática’ 
política de corte hegeliano, ou universal, voltado para os inte-
resses comuns, tem de se afirmar em oposição ao patrimonia-
lismo e ao clientelismo. Os valores universais deveriam estar 
presentes na consciência e na prática dos funcionários e dos 
gerentes. Dada a fragilidade da máquina burocrática do Esta-
do brasileiro, das dificuldades do processo de construção da 
gestão do SUS e do fato de nunca ter sido apontada a neces-
sidade de uma estratégia clara de construção de sua burocra-
cia nos moldes hegelianos, os gerentes dos serviços de saúde 
tendem a ser meros “dentes de engrenagem”, condenados a 

desenvolverem seu trabalho sem condições adequadas e de 
forma alienada. Referências ARENDT, H. Responsabilidade e 
julgamento. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 375 p. 
FAORO, R. Os donos do poder: formação do patronato polí-
tico brasileiro. São Paulo: Editora Globo, 2001. 913 p. FAUSTO, 
B. História do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de 
São Paulo, 2000. 660p. HEGEL, G.W. F. Princípios da filosofia 
do direito. Lisboa: Guimarães Editores, 1986, 292 p. LOCKE, J. 
Segundo tratado sobre o governo civil e outros escritos. Pe-
trópolis, Vozes, 1994. 103 p. MARX, K..Para a Crítica da Filo-
sofia do Direito de Hegel. Covilhã: LusoSofia-Press, 2008. 21 
p. NUNES, E. O. A gramática política do Brasil: clientelismo e 
insulamento burocrático. Rio de Janeiro: Garamond, 2010. 195 
p. POLANYI, K. The Great Transformation, the political and 
economic origins of our time. Boston: Beacon , 1998. 315 p. 
SCHUTZ, A. Fenomenologia e Relações Sociais. Rio de Janeiro, 
Zahar Editores, 1970, 356p.

Ana Maria Auler Matheus Peres; Roseni Pinheiro;

13895 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: UMA 
DISCUSSÃO SOBRE TRABALHO E GÊNERO

Introdução Visando integrar ações preventivas e curativas 
para famílias de um território definido, a Estratégia Saúde da 
Família (ESF) conta com equipes minimamente constituídas 
de auxiliares/técnicos de enfermagem, enfermeiros, médi-
cos e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), pressupondo a 
valorização de competências e práticas distintas. Entre es-
ses profissionais, o ACS é considerado um elemento chave, 
na medida em que deve residir na comunidade em que atua, 
apresentando-se como um elo fundamental entre a equipe e 
a população e favorecendo o trabalho de vigilância e promo-
ção em saúde (Paim, 2009). Vivenciando o cotidiano da comu-
nidade, esse profissional atua em dois polos principais, um 
técnico, referente à assistência à saúde e à intervenção para 
prevenir agravos ou monitorar problemas específicos e um 
polo político relacionado à solidariedade à população (SILVA 
e DALMASO, 2002). Segundo Costa et al (2013), o crescimento 
da ESF, sobretudo, em áreas metropolitanas, deu maior des-
taque ao ACS, o qual possui importante papel em ações que 
busquem ampliar a cobertura da Atenção Básica (AB), melho-
rar os indicadores em saúde e a satisfação dos usuários. Ob-
jetivos Diante dos desafios atuais para expandir e qualificar 
a Atenção Básica no país, mostra-se importante a discussão 
sobre o trabalho dos ACS. Dessa forma, o estudo busca iden-
tificar aspectos do trabalho dos ACS que possam influenciar 
nos resultados da sua prática, em municípios de grande porte 
no Espírito Santo, e sua relação com a dinâmica do trabalho 
feminino. Metodologia Estudo descritivo, transversal com 
abordagem quantitativa. A proposta foi desenvolvida junta a 
ACS vinculados a 136 equipes de saúde da família, em 54 Uni-
dades Básicas de Saúde de municípios de grande porte, no Es-
pírito Santo Como instrumento de coleta de dados utilizou-se 
questionário semi-estruturado aplicado ao ACS, nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), em horário previamente agendado. 
As análises estatísticas foram realizadas no programa STATA 
versão 13.0. Foram feitas análises descritivas para caracterizar 
a amostra estudada e demonstradas as frequências absolutas 
e relativas das variáveis em estudo. Em seguida, as análises 

13846 DESAFIOS DA POLÍTICA SOCIAL: O SUS EM 
TEMPOS DE CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO

Introdução O Sistema Único de Saúde (SUS) atravessa um dos 
períodos mais desafiadores da sua história. Imerso em meio 
às tensões que acirram o cenário político e econômico, tem 
sofrido com os cortes no orçamento e com as mudanças na 
conformação das políticas de saúde. Historicamente, SUS é 
reconhecido como a maior política social brasileira. No entan-
to, desde a sua criação no início da década de 90, confronta-
se com a agenda de reformas do Estado brasileiro. Assim, ao 
passo que a conquista do direito a saúde orientou o acesso 
irrestrito aos serviços de saúde no país, sua materialização 
ocorreu em meio a um expressivo mercado de serviços e em-
presas de planos de saúde privados (Bahia, 2005). Os pres-
supostos da reforma propunham a redefinição das funções 
do Estado, objetivando a redução do seu tamanho mediante 
a adoção de plataformas de privatização e terceirização; a 
redução do grau de interferência do Estado na economia; e 
o aumento da governança e da governabilidade do Estado 
(BRESSER-PEREIRA, 2000). Essa proposição de reconfigura-
ção das políticas sociais, sob a égide do recorte neoliberal, 
contou com a influência direta de organismos internacionais 
como o Banco Mundial (RIZZOTO, 2000). Objetivos Importa 
analisar as políticas sociais no Brasil no atual contexto do Capi-
talismo Contemporâneo e seus desdobramentos para o SUS. 
Além disso, busca-se compreender o papel dos organismos in-
ternacionais, especialmente o Banco Mundial neste contexto. 
Metodologia Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualita-
tiva, na qual se procedeu inicialmente com o levantamento bi-
bliográfico feito em artigos científicos e capítulos de livro. Os 
termos utilizados na busca foram: “Banco Mundial”, “Saúde”, 
“Sistema Único de Saúde”. Além disso, empregou-se a técnica 
da pesquisa documental, a partir dos documentos oficiais pu-
blicados pelo Banco Mundial, como relatórios, notas técnicas 
e livros publicados. Para o tratamento dos dados, utilizou-se 
a análise de conteúdo (BARDIN, 2011). Resultados e Discussão 
Concordando com Marques (2015), Diante do cenário atual do 
capitalismo contemporâneo, as políticas sociais passam a ocu-
pam um “Não Lugar” na atualidade (MARQUES, 2015), visto 
que se apresentam como entrave aos interesses dessa mo-
dalidade do capital. Ao vislumbrar a reprodução do dinheiro 
sem a passagem deste pelo ciclo da produção, as políticas so-
ciais deixar de ser interessantes para o funcionamento dessa 
estrutura. Logo, os sistemas públicos, entre eles o de saúde, 
passam a ser concebidos como custos, ao passo que sua priva-
tização atenderia aos interesses do mercado e renderia vulto-
sos lucros, proporcionando a manutenção do status quo das 
elites do país, detentoras do capital. Nesse sentido, o Banco 
Mundial configura-se em um grande ordenador global desse 
novo estágio do capital. Entre outras ações, produz uma série 
de relatórios, sobretudo para os países em desenvolvimen-
to, contendo recomendações para áreas importantes, como 
a educação e a saúde. Além de serem políticas estratégicas, 
do ponto de vista do alcance populacional, estes dois seto-
res detém uma parte significativa do orçamento dos Estados, 
sendo, portanto, alvo de disputas. Conclusões/Considerações 
Finais Ao deixarem de serem interessantes ao capitalismo 
financeiro, às políticas sociais vem sendo alvo de constrangi-

mentos, de modo a tornar um desafio a sua materialização. 
Nesse contexto, a saúde configura-se em um espaço privile-
giado para a obtenção de lucro, no qual se abre uma gama 
de possibilidades de investimentos, visto que o setor se ca-
racteriza por sua complexidade e diversidade de componen-
tes estruturantes. Ao explicitar sua posição, o Banco Mundial 
assume o papel de ordenador da agenda dos Estados. Suas 
prerrogativas apontam para a necessidade de reformas políti-
cas e econômicas que vislumbrem estratégias de redução dos 
custos que são destinados as políticas sociais. Assim, ao rele-
gar a saúde a questão social de combate à pobreza, retira-se a 
perspectiva da universalidade e aponta para a focalização das 
ações. O direito à saúde, conquistado pela sociedade brasilei-
ra, é alvo de constrangimentos, em prol de um discurso que a 
compreende como custo, e não como garantia de cidadania. 
Referências BAHIA, L. O SUS e os Desafios da Universalização: 
do Direito à Saúde: tensões e padrões de convivência entre o 
público e o privado no sistema de saúde brasileiro. In: Lima, 
N.T.; Gershman; Edler, F.C. e Suárez, J.M.. (Org.). Saúde e De-
mocracia: História e Perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Fio-
cruz, 2005, v., p. 407-450. BARDIN, L. Análise de Conteúdo. 6. 
ed. São Paulo: Edições 70, 2011, 229p. BRESSER-PEREIRA, L.C. 
A reforma gerencial do Estado de 1995. Revista de Adminis-
tração Pública, São Paulo, v. 34, n. 4, p. 7-26, jul./ago. 2000. 
MARQUES, R. M. O lugar das políticas sociais no capitalismo 
contemporâneo. Argumentum, Vitória (ES), v. 7, n. 2, p. 7-21, 
jul./dez. 2015. RIZZOTO, M. L. F. O Banco mundial e as políti-
cas de saúde nos anos 90: um projeto de desmonte do SUS. 
2000. 226f. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) – Programa 
de Pós–Graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Uni-
versidade Estadual de Campinas, Campinas, 2000.
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13891 ESTADO BUROCRACIA E GERÊNCIA: UMA 
ANÁLISE SOBRE O AGIR GERENCIAL NO COTIDIANO DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE

Introdução Esta tese tem como objeto o agir gerencial em or-
ganizações de saúde no âmbito do Estado Burocrático Brasi-
leiro . Para isso, foi preciso compreender a burocracia como a 
“máquina” que faz funcionar o Estado. As concepções nortea-
doras foram retiradas de Hegel (1997) que destacava o papel 
do Estado e de sua burocracia como o organizador do bem 
comum, e o funcionário público como uma “classe universal”, 
como um poder neutro, voltado para assegurar “a integração 
dos interesses individuais e particulares. No caso da burocra-
cia pública brasileira, vimos que desde os tempos coloniais 
ela esteve mais submetida à lógica privada do que à pública. 
Defendeu-se que a construção do SUS deveria obedecer a 
uma ‘gramática’ política de corte hegeliano em oposição ao 
patrimonialismo e ao clientelismo. No que diz respeito a ge-
rência, discutiu-se a natureza deste trabalho. Neste trabalho 
discutimos a função gerencial a partir do “locus” onde ela se 
insere. Em outros termos, dado que o trabalho gerencial ocor-
re no âmbito do Estado, operado pela burocracia, optamos 
por percorrer este caminho, realizando uma pesquisa de cam-
po, utilizando a abordagem fenomenológica, para o estudo 
do cotidiano . Objetivos O objetivo geral foi uma leitura com-
preensiva do agir gerencial no cotidiano das organizações dos 
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privados de liberdade no âmbito hospitalar, que atendiam a 
critérios de inclusão, foram entrevistados individualmente. Os 
dados foram submetidos à análise de conteúdo. Resultados e 
Discussão Emergiram as seguintes categorias: Direitos dos pa-
cientes do SUS; Política de Atenção à Saúde de Sujeitos Priva-
dos de Liberdade no Sistema Prisional; Política de Humaniza-
ção. Os apenados afirmam não receber nenhuma informação 
relacionada aos direitos dos usuários do SUS. No que se refere 
à PNAISP, todos os entrevistados revelaram desconhecimen-
to. E sobre à PNH, os profissionais de enfermagem declaram 
não existir diferença no cuidado prestado aos apenados. 
Ao contrário destes, para os apenados, a humanização não 
ocorre quando se trata das pessoas custodiadas, indicando a 
persistente ação de não reconhecer o apenado doente como 
pessoa, mas sim, julgá-lo pelo delito cometido. Conclusões/
Considerações Finais Acolher e identificar as necessidades de 
saúde das pessoas privadas de liberdade e garantir o acesso 
aos serviços de saúde é uma questão de direito. Contudo, re-
quer um novo olhar do Estado, dos trabalhadores de saúde 
para que as ações de saúde sejam valorizadas, planejadas, mo-
nitoradas e avaliadas.

Polyanna Bezerra Alves da Silva; Mayara Lima Barbosa; 
Lannuzya Verissimo e Oliveira; Gabriela Maria Cavalcanti Costa;

13916 RECICLANDO AS SUCATAS NO CUIDADO EM UM 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA USUÁRIOS DE 
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS (CAPSAD)

Introdução Serão apresentados parte dos achados de campo 
da tese intitulada “Para não deixar a casa cair: curso de vida, 
experiência e implicação nas práticas de cuidado profissional 
com usuários/as de drogas de um Centro de Atenção Psicosso-
cial da Região Metropolitana do Recife.” Sabe-se que o cuida-
do com usuário/a de drogas envolve níveis de complexidade, 
cujas respostas terapêuticas dependem de procedimentos 
objetivos e subjetivos na relação e implicação (BARBIER,1985) 
com estes/as.Um elemento presente no cuidado profissional 
com este público, mas pouco problematizado é o curso de 
vida (ELDER,1998;SEGALEN,1996)do/a cuidador/ra, objeto de 
estudo desta pesquisa. Os percurso das pessoas em institui-
ções, como família, trabalho, dentre outras constitui visões 
de mundo e mobiliza ações da pessoa-profissional, revelan-
do atos de cuidado, estigmatizantes ou não junto às pessoas 
atendidas. E o processo de socialização da pessoa, a educação 
formal, informal e suas inserções em diferentes instituições 
sociais ao longo do curso de vida, contribuem à configuração 
do cuidado com usuários/as de drogas, podendo contribuir à 
vulnerabilidade programática (VP), na perspectiva de Ayres, 
Paiva e França (2012). Objetivos Investigar o curso de vida de 
profissionais de saúde na caracterização da resposta governa-
mental ao agravo Vulnerabilidade programática de usuários/
as de álcool e outras drogas (AD) em um Centro de Atenção 
Psicossocial em Álcool e Drogas da Região Metropolitana do 
Recife, Pernambuco. Metodologia No estudo, de cunho etno-
gráfico, foi realizada observação participante em um Centro 
de Atenção Psicossocial, da Região Metropolitana do Recife 
e entrevistas semiestruturadas com doze profissionais (nível 
médio e superior) visando construir seus percursos biográfi-
cos nas instituições que estes percorreram ao longo da vida, 

a exemplo da família e de trabalho. Para isto, a pesquisado-
ra frequentou o serviço de agosto de 2015 à junho de 2016, 
onde neste período pode participar de reuniões internas da 
equipe do serviço, reuniões externas e assembleias com ges-
tores, demais profissionais da rede, e outros atores da comu-
nidade, bem como a realização das entrevistas com os profis-
sionais, cujo vínculo permitia um aprofundamento de temas 
relativos ao percurso biográfico deste no CapsAD, na rede e 
na vida pessoal. Resultados e Discussão A VP se revelou em 
dois níveis de implicações: 1)Organizacional: Descrita como 
sucateamento. Envolve a carência de recursos financeiros à 
manutenção do serviço e precariedade das relações de traba-
lho; 2)Pessoal: Constituída ao longo da vida do profissional, 
revela: a)presença de estigma e periculosidade constituídos 
mediante redes de significação da sociedade e contato com 
o AD na família, ou enquanto usuário/a, anterior à entrada no 
serviço; b)incapacidade da educação formal em ofertar recur-
sos teóricos-técnicos à atuação, o que se revela na ausência 
inicial de desejo dos profissionais em trabalhar com AD por 
conta do estigma, sinalizado na expressão cair de paraquedas; 
c) precariedade de estratégias de requalificação de conheci-
mentos, técnicas e implicações dos profissionais, de modo a 
ampliar a efetividade da atuação profissional. A inserção no 
serviço resignificou a experiência relativa à AD na família e/
ou ao próprio uso e construiu uma implicação empática no 
cuidado com usuários/as, que foi ampliada à compreensão da 
pessoa-profissional com os seus familiares, e no cuidado com 
usuários/as. Conclusões/Considerações Finais O estudo enfa-
tiza as implicações organizacionais e pessoais na reprodução 
de estigmatização e na produção da VP relativa ao cuidado 
em AD, e sinaliza a importância da educação permanente em 
saúde, em um formato que considere a qualificação teórico 
e técnica, mas também a subjetividade do profissional à sig-
nificativa produção do cuidado. Referências AYRES.; PAIVA, 
V.; FRANÇA, I. Conceitos e Práticas de Prevenção: da história 
natural da doença ao quadro da vulnerabilidade e direitos hu-
manos. IN: PAIVA, V.; AYRES, J. R.; BUCHALLA, C. M. (orgs.). 
Vulnerabilidade e Direitos Humanos. Curitiba: Juruá, p. 71-94, 
2012. BARBIER, R. Pesquisa-ação na instituição educativa. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. ELDER, G. 1998, The life course 
as developmental theory. Child development, 69(1), 1-12. SE-
GALEN, M. Sociologia da Família. Lisboa – Portugal: Terramar, 
1996.

Marilyn Dione de Sena-Leal; Luis Felipe Rios;

13985 CAPACITAÇÃO EM SAÚDE NO SISTEMA 
PRISIONAL: INSTITUIÇÃO LEGAL E PERCEPÇÕES DE 
GESTORES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE ATUANTES EM 
MATO GROSSO

Introdução O Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciá-
rio/2003 – PNSSP, foi um marco na atenção à saúde das Pes-
soas Privadas de Liberdade – PPL e, posteriormente, a Políti-
ca Nacional de Atenção Integral à Saúde das PPL no Sistema 
Prisional/2014 – PNAISP reiterou este direito constitucional 
institucionalizando a implantação de unidades de saúde nas 
unidades prisionais com mais de 100 PPL devendo integrar-
se à rede do Sistema Único de Saúde – SUS reconhecendo-o, 
assim, como direito social a ser provido pelo Estado. Estes e 

bivariadas foram conduzidas, entre as características socio-
demográficas (sexo, idade, escolaridade e remuneração men-
sal) e as variáveis desfecho (trabalho estressante, vínculo de 
trabalho, solicitação pelo usuário fora do horário de serviço e 
busca de outro emprego) através do teste Exato de Fisher. O 
nível de significância adotado foi de 5%. Resultados e Discus-
são Os ACS eram predominantemente mulheres jovens, com 
importante participação de mulheres com idade entre 41 a 59 
anos. A maioria possuía ensino médio completo, mas já não 
estudava mais, o que reforça a ideia de que o início precoce 
do trabalho pode causar dificuldades para a continuidade dos 
estudos, devido necessidade de contribuir no orçamento ou 
no rearranjo doméstico. Esse não é o primeiro emprego de 
mais de 80,0%, e a maior parte atuava na área do comércio. 
86,3% afirmaram não possuir experiência anterior em saúde 
da família, o que pode ser um dificultador do desempenho de 
suas atribuições. Embora 89,7% atuassem como ACS há mais 
de quatro anos, 40,5% dos ACS sentiam-se pouco seguros em 
relação ao vínculo de trabalho. É fato que a insegurança ge-
rada pelo medo do desemprego faz com que as pessoas se 
submetam a regimes e contratos de trabalho precários, com 
baixos salários e arriscando sua vida e saúde em ambien-
tes insalubres, de alto risco. Nesse sentido, foi expressivo o 
quantitativo de profissionais que referiam trabalhar mais de 
40 horas semanais, que considera excessivas a carga horária 
e a quantidade de atividades realizadas, bem como o traba-
lho. Conclusões/Considerações Finais Os achados deste estu-
do corroboram com a percepção de que para a maioria das 
mulheres, a alocação preferencial em certas atividades reco-
nhecidamente “femininas” ainda persiste (serviços pessoais, 
administração pública, saúde, ensino privado), consolidando-
se a feminização de outras atividades, como os serviços comu-
nitários. A situação das trabalhadoras inseridas no mercado 
de trabalho como ACS traz à tona tanto sua condição de mu-
lheres, cujos papéis ainda se caracterizam pela subordinação 
às relações de dominação masculinas, como sua condição de 
profissionais com pouca qualificação formal. Considerando-
se que a compreensão sobre as relações entre a feminização 
do trabalho dos ACS ainda é insuficiente no Brasil, reitera-se a 
necessidade de se considerar a relação entre a precariedade 
(carga horária e atividades em excesso, baixos salários, es-
tresse, insegurança, entre outros) que permeia o trabalho dos 
ACS e as questões de gênero. Referências PAIM, Jairnilson Sil-
va. O que é o SUS. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2009. 148 p. 
COSTA, Simone de Melo et al. Agente Comunitário de Saúde: 
elemento nuclear das ações em saúde. In: Ciência & Saúde Co-
letiva, 18(7): 2147-2156, 2013. SILVA, Joana Azevedo da Silva.; 
DALMASO, Ana Silvia Whitaker. Agente comunitário de saúde: 
o ser, o saber, o fazer. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006. 240p.

Ana Claudia Pinheiro Garcia; Rita de Cássia Duarte Lima; Maria 
Angélica Carvalho Andrade; Eliane de Fátima Almeida Lima; 
Heletícia Scabelo Galavote;

13902 O OBSERVATÓRIO DE ANÁLISE POLÍTICA EM 
SAÚDE COMO ESTRATÉGIA PARA FORMAÇÃO POLÍTICA 
EM SAÚDE COLETIVA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução O Observatório de Análise Política em Saúde 
(OAPS) trata-se de uma rede de pesquisadores de diferentes 

instituições de ensino e pesquisa do campo da Saúde Coletiva 
vinculados a área de Política, Planejamento, Gestão e Avalia-
ção em Saúde. Essa rede articula-se através de onze eixos te-
máticos que trabalham na produção de conhecimento crítico 
e reflexivo. Objetivos Relatar a experiência de uma residen-
te em Saúde Coletiva do Instituto de Saúde Coletiva (ISC) da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) no eixo que faz parte 
do OAPS: Análise do Processo da Reforma Sanitária Brasileira 
(RSB) no período de 2007 a 2016. Metodologia Trata-se de um 
relato de experiência sobre as atividades teóricas e práticas 
desenvolvidas no OAPS. Para isto, utilizou-se de duas cate-
gorias analíticas que irão possibilizar a análise da experiência 
em distintos momentos. Em uma delas como bolsista CNPq 
com atividades pré-estabelecidas de um plano de atividades 
e outra enquanto residente em saúde coletiva com área de 
concentração em Planejamento e Gestão em Saúde. Ambas 
as experiências foram realizadas no ISC-UFBA, nos anos 2015 
e 2016. Através das categorias foi possível identificar e anali-
sar as distintas contribuições do OAPS para formação política. 
Resultados e Discussão Em 2015, ingressei no OAPS enquanto 
bolsista realizando atividades como colaboração em um Glos-
sário e participação em reuniões. No ano de 2016, já como re-
sidente em P&G, foi possível articular o conhecimento teórico 
sobre Estado, Políticas de Saúde e Conjuntura Política com a 
reflexão prática do processo da RSB, dessa forma as contri-
buições para o eixo foram relacionadas à produção de textos, 
coleta e análise de notícias no site da Abrasco e produção do 
TCC da Residência. Nota-se que a articulação do OAPS com a 
residência possibilitou um amadurecimento nas discussões e 
contribuições no eixo. Além disso, foi fomentado o exercício 
pela pesquisa cientifica, docência e protagonismo do sujeito. 
Conclusões/Considerações Finais Dessa forma, considera-se 
que o OAPS tem sido um importante espaço de reflexão e 
análise crítica das políticas de saúde no Brasil, contribuindo 
para formação política tanto dos que produzem como os que 
acompanham. A experiência no eixo da RSB tem sido enri-
quecedora e vem proporcionando reflexões sobre a práxis do 
P&G em Saúde Coletiva.

Ana Cláudia Alves Santos Sousa; Jairnilson Silva Paim; Paloma 
Silva Silveira;

13903 DIREITOS E POLÍTICAS DE SAÚDE: 
CONHECIMENTO DE USUÁRIOS E PROFISSIONAIS.

Introdução Sabe-se que as unidades prisionais brasileiras são 
locais insalubres que favorecem o surgimento de agravos à 
saúde. Diante desse cenário e reconhecendo que o acesso da 
população a ações e serviços de saúde é direito de todos os 
cidadãos, o Estado brasileiro desenvolveu políticas específi-
cas para esse público, com o objetivo de garantir a população 
penitenciária um cuidado integral na rede do SUS. Objetivos 
Avaliar o conhecimento dos sujeitos privados de liberdade e 
equipe de enfermagem acerca dos direitos dos pacientes e 
das políticas públicas de saúde (PNAISP e PNH). Metodologia 
Estudo descritivo exploratório, de natureza qualitativa, rea-
lizado entre os meses de março/2016 a Junho/2016, em três 
hospitais públicos que são referências em atendimento de ur-
gência e emergência, situados nas cidades de Recife-PE, João 
Pessoa-PB e Natal-RN. Profissionais de enfermagem e sujeitos 
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sistências, articulações e alianças frente às transformações 
contemporâneas. Metodologia Análise de conteúdo de nove 
obras, intencionalmente selecionadas, 1970-1980 - anos da re-
sistência política ao regime militar e de constituição das bases 
da Reforma Sanitária Brasileira. Autores analisados: Cecília 
Donnangelo, Sergio Arouca, Sonia Fleury, Madel Luz, Emer-
son Mehry, Braga & Paula, e Jaime Oliveira. Trata-se de pro-
dução científica significativa e inovadora e apresenta esforço 
interpretativo próprio sobre a formação social brasileira e os 
desafios sócio-sanitários e políticos daquele contexto histó-
rico; propõem modelos teóricos, analíticos e interpretativos 
próprios. A leitura desses “clássicos” visa identificar a sua 
contribuição não só como registro do passado, mas com rela-
ção ao tempo presente diante da atual reconfiguração sócio-
-histórica da realidade brasileira. Considera-se, ainda, que os 
atuais dilemas e crises do sistema de proteção social no Brasil 
e no mundo reclamam um maior protagonismo do pensamen-
to social em saúde. Resultados e Discussão Verificou-se, entre 
os diferentes autores e obras estudados, o compromisso com 
a questão democrática na defesa radical da democracia. Essa 
questão aparece, nas diversas obras, em trono dos seguintes 
temas: o direito à saúde diante da particularidade da forma-
ção social brasileira e a questão democrática no Brasil; a saúde 
e o modo de produção capitalista em sua dimensão histórico-
social brasileira; o papel das instituições médicas na estrutu-
ração das políticas de saúde no Brasil; a crítica ao modelo mé-
dico preventivista e sua articulação ao processo capitalista de 
produção e reprodução social; a dimensão técnica do trabalho 
médico e sua centralidade nas políticas públicas de saúde; a 
centralidade do Estado na garantia do acesso universal à saú-
de. Essas questões assumem, segundo cada uma das obras e 
seus autores, desenhos específicos que articulados entre si 
permitem construir um cenário do conjunto dessa produção, 
evidenciando, como se verá, a sua acurácia teórica, analítica 
e força explicativa. Conclusões/Considerações Finais As dé-
cadas de 1970 e 1980 foram muito profícuas na produção de 
conhecimento em Saúde Coletiva, caracterizando-se por uma 
transição a um pensamento radical na Saúde Pública brasilei-
ra. Nessa perspectiva, Cohn3 dirá que a Saúde Coletiva trouxe 
fortes elementos para a nova compreensão do proceso saú-
de/doença nas sociedades modernas e contemporáneas. O 
desenho do projeto assumiu a perspectiva de tomar a teoria 
social como elemento fundamental de análise e observação, 
tendo por objeto a própria produção teórica do pensamento 
social em saúde. O cenário histórico-social atual invoca novos 
desafios, desencadeando inúmeros questionamentos de dife-
rentes ordens aos atores do campo, os de natureza empírica 
e os teórico-conceituais. Por isso, partiu-se nesta pesquisa do 
pressuposto de que os marcos inaugurais do campo da Saú-
de Coletiva, especificamente do seu pensamento social em 
saúde, deveriam ser revisitados, com ênfase nas suas pers-
pectivas teórico-conceituais e sócio-históricas. Referências 
1 - Paim, J.S. e Almeida Filho, N. (1998) Saúde Coletiva: uma 
“nova saúde pública” ou campo aberto a novos paradigmas? 
Rev. Saúde Pública, 32(4), 299-316. 2 - Escorel, S., Nascimento, 
D. R. do e Edler, F. C. (2006). As Origens da reforma sanitária 
e do SUS. In Lima, N. T., Gerschman, S., Edler, F. C. e Suárez, 
J. M. (Orgs.). Saúde e democracia: história e perspectivas do 
SUS. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ-OPAS-OMS. 3 - Cohn A. 

Pesquisa em Saúde Coletiva: Diálogos e Experiências. Santos: 
Editora Universitária Leopoldianum – Unisantos; 2012

Aurea Maria Zollner Ianni; Aquilas Nogueira Mendes; Maria 
Cristina da Costa Marques; Denise Eugenia Pereira Coelho; 
Ricardo de Lima Jurca;

14015 O MOVIMENTO DE CONTRA REFORMA DO 
ESTADO E OS IMPACTOS SOB A POLÍTICA NACIONAL DE 
SAÚDE NO BRASIL

Introdução As políticas sociais se expressam a priori em for-
ma de seguros sociais, são concebidas como concessão de 
direitos à classe trabalhadora mediante a intervenção estatal, 
sua generalização ocorre a partir da passagem do capitalis-
mo concorrencial para o monopolista, especialmente após a 
Segunda Guerra Mundial. Esses direitos são frutos da organi-
zação política dos trabalhadores e de seu enfrentamento as 
diversas formas de exploração gerada pela sociedade capita-
lista. O direito a saúde consagrado na Constituição Federal de 
1988, mediante a criação do SUS, configura-se como uma das 
maiores conquista dos setores populares, que integrados aos 
movimentos sociais lutaram fervorosamente pela redemocra-
tização do país e pelo direito a saúde. Contudo, o advento da 
ideologia neoliberal em escala mundial tem sido um dos fa-
tores predominantes para o desmonte dos direitos sociais. A 
afirmação da hegemonia neoliberal no Brasil, especialmente 
a partir da década de 1990, tem sido responsável pela redu-
ção de direitos sociais e trabalhistas, causando desemprego 
estrutural, precarização do trabalho, desmonte da previdên-
cia social, e o sucateamento de políticas públicas como saú-
de e educação. Objetivos Este artigo pretende refletir sobre 
o significado das políticas de proteção social no Brasil com 
enfoque na política pública de saúde. Tem como objetivo 
identificar os impactos dos ajustes estatais em moldes neoli-
berais e as principais consequências que a contra reforma do 
estado traz para o sistema púbico de saúde. Metodologia Os 
procedimentos metodológicos contam com a pesquisa biblio-
gráfica de abordagem qualitativa em literaturas pertinentes 
ao objeto e fundamenta-se na teoria social crítica. Buscou-se 
analisar os aspectos históricos, políticos, sociais e econômicos 
que tem impactado na crise atual do Sistema Único de Saúde, 
tendo em vista o aprofundamento dos conhecimentos sobre 
os desafios que a saúde pública brasileira vem enfrentando 
na atualidade. Resultados e Discussão A conjuntura neoliberal 
é solo fértil para a consolidação do projeto de saúde voltado 
para o mercado, é cada vez mais perceptível o fortalecimento 
da iniciativa privada, seja ideologicamente, por meio dos me-
canismos midiáticos a partir do incentivo aos planos e produ-
tos privados, os quais desvalorizam o SUS ao apresentar para 
a população apenas as falhas ocorrentes no Sistema Público 
de Saúde ou pela própria iniciativa estatal de financiamento 
aos produtores privados. O sucateamento e a falta de gestão 
na saúde tem gerado uma segmentação na prestação dos 
serviços, na atenção básica o atendimento tem sido direcio-
nado para as camadas mais pobres da população, já no aten-
dimento médico – hospitalar uma grande parte das famílias 
brasileira (as que podem pagar) estão cobertas pelos planos 
privados de saúde. Um dos maiores desafios atuais ainda é o 
financiamento da saúde, os recursos financeiros para o SUS 

outros aparatos também traçaram estratégias de capacitação 
das equipes atuantes as quais requerem profissional crítico e 
reflexivo, propositivo, compromissado, ético e tecnicamente 
competente frente às demandas do contexto complexo como 
das instituições do Sistema Prisional. Mato Grosso conta com 
equipes implantadas desde 2004 sendo que capacitações fo-
ram ofertadas e com variadas características pedagógicas. 
Contudo, lembramos que as capacitações no âmbito do SUS 
orientam-se pela Política Nacional de Educação Permanente 
em Saúde – PNEPS (BRASIL, 2004) que visa transformar as 
práticas profissionais e da própria organização do serviço, no 
qual os sujeitos da saúde atuam. Objetivos Diante do expos-
to, são apresentados dados preliminares de uma pesquisa de 
mestrado em Saúde Coletiva (PADILHA, 2016), sobre como 
estão previstas formalmente tais capacitações e como se con-
figuraram no período de 2003-2014, tanto sob o ponto de vista 
documental quanto da percepção de gestores e profissionais 
de saúde atuantes nas unidades prisionais, além de identificar 
as características das capacitações, considerando as particula-
ridades do contexto prisional e as perspectivas pedagógicas. 
Metodologia Esta pesquisa qualitativa utilizou duas fontes 
para produção dos dados: Banco de Dados Secundários, de-
corrente de pesquisa matricial sobre o tema (BARSAGLINI, 
2016), advindo de um trabalho de campo realizado em três 
penitenciárias de regime fechado localizadas em Cuiabá/MT, 
no período de abril de 2013 a fevereiro de 2014, gerando dados 
brutos de 25 entrevistas guiadas por roteiro semi-estruturado 
com os profissionais de saúde e 2 entrevistas com gestores. 
Outra fonte são os Documentos Oficiais de domínio público 
sobre a saúde no sistema prisional que contemplam a questão 
da capacitação dos recursos humanos. Os dados foram ana-
lisados pela análise temática (BARDIN, 2009; MINAYO, 2014) 
identificando os núcleos de sentido e características das capa-
citações nas aproximações com as tendências pedagógicas Li-
berais e Progressistas (e respectivas vertentes) propostas por 
LIBANEO (2010), bem como as nuances dos princípios da EPS. 
Os marcos legais foram identificados, descritos e contextua-
lizados Resultados e Discussão Entre os documentos oficiais 
que contemplam a capacitação dos profissionais, destacam-
se: 1) Lei de Execução Penal/1984 prevê programa nacional 
penitenciário de formação e aperfeiçoamento do servidor; 
2) PNSSP/2003 estabelece plano de capacitação dos recursos 
humanos atuantes e a participação da sociedade civil; e o 3) 
PNAISP/2014 prevê que as esferas governamentais desenvol-
va estratégias de EPS relacionados a gestão, planejamento, 
execução, monitoramento e avaliação de programas e ações 
do serviço do Sistema Prisional. Segundo os profissionais, 
alguns receberam a capacitação dias, meses e anos após o 
ingresso, de forma fragmentada e descontinua. Outros, não 
receberam nenhuma capacitação e que aprenderam no dia-a-
dia com a preceptoria dos que já estavam atuantes. Em 2010, 
foi criada a Escola Penitenciária/MT que ofertaria capacita-
ções tanto no ingresso quanto nas atualizações, mas pouco 
se avançou. Quanto aos conteúdos receberam informações 
sobre direitos gerais, segurança, sentindo a necessidade de 
temáticas mais próximas e pertinentes à prática cotidiana. 
A gestão mostra nuances de improviso nas ações de capaci-
tação, pouco articulada ou fortalecida institucionalmente. 
Conclusões/Considerações Finais As capacitações para os 

profissionais de saúde nas unidades prisionais são necessárias 
como mecanismo democrático de participação da equipe no 
intuito de valorizar os conhecimentos individuais e coletivos 
ampliando os espaços de reflexão e aprendizagem sobre a 
prática profissional, no próprio do local que elas acontecem 
e de forma permanente. Tal como se configuram, as capaci-
tações se distanciam da lógica da EPS, sendo pontual, frag-
mentada predominando metodologia tradicional (tendência 
liberal) pouco sensíveis à prática concreta e sobressaindo 
conteúdos de segurança e disciplina. Enfim, é importante ter 
profissionais adequadamente capacitados e críticos para dar 
respostas efetivas a comunidade prisional, reconhecendo o 
cuidado como direito de saúde. A capacitação dos profissio-
nais de saúde atuantes no Sistema Prisional requer a articu-
lação de políticas intersetoriais de modo a não se restringir 
à formalidade burocrática, mas efetivar socialmente o direito 
conquistado no plano jurídico Referências BARDIN, L. Análise 
de Conteúdo. Lisboa, Portugal; Edições 70, LDA, 2009. BAR-
SAGLINI, RA. Saúde penitenciária: experiência de profissio-
nais atuantes na atenção em unidades prisionais localizadas 
em Cuiabá/MT e na gestão das ações no nível central: relató-
rio de pesquisa, 2016. BRASIL. Portaria nº 198/GM/MS, de 13 
de fevereiro de 2004. Institui a Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único de 
Saúde para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores 
para o setor e dá outras providências. Brasília, 2004. LIBÂNEO, 
JC. Didática. São Paulo: Editora Cortez, 2006. MINAYO, MCS. 
O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14 
ed. São Paulo: Hucitec, 2014. PADILHA, WS. Capacitação dos 
profissionais de saúde atuantes no Sistema Prisional de Mato 
Grosso. Projeto de Pesquisa. PPG Saúde Coletiva. Instituto de 
Saúde Coletiva – Universidade Federal de Mato Grosso, 2016.

Weslen Santana Padilha; Reni Aparecida Barsaglini; Emília 
Carvalho Leitão Biato;

14013 A RESISTÊNCIA DEMOCRÁTICA: O PENSAMENTO 
CRÍTICO EM SAÚDE COLETIVA (1970-1980)

Introdução As raízes histórico-sociais da Saúde Coletiva estão 
vinculadas ao processo da resistência democrática no Brasil, 
no contexto do golpe militar de 1964. Profissionais e intelec-
tuais da saúde se articularam, na perspectiva da (re)democra-
tização social e política da sociedade brasileira, em torno de 
um pensamento político-social crítico, e estratégias de luta 
em torno do direito à saúde - plataforma radical num con-
texto ditatorial de uma sociedade extremamente desigual e 
excludente como era (e tem permanecido) a sociedade brasi-
leira1-2. O esforço desses atores concentrou-se não apenas na 
ação política da luta democrática e por direitos sociais no país, 
como também na interpretação teórico-social das relações 
Estado-sociedade no Brasil, em torno da temática do acesso 
aos serviços e programas de saúde e uma compreensão críti-
ca dos processos em saúde-doença da população. Ao tomar a 
saúde como objeto teórico em suas diferentes dimensões de 
produção social, esses intelectuais estabeleceram uma tradi-
ção, que se pode identificar como um pensamento social em 
saúde. Objetivos Realizar estudo sobre o pensamento social 
da Saúde Coletiva do Brasil, 1970-1980, visando compreender 
suas matrizes teóricas e problematizá-las no contexto das re-
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sil, 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/sf/legislacao/const/>. Acesso em: 
30 jan. 2016. MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimen-
to: Pesquisa qualitativa em saúde. 12. ed. São Paulo: Hucitec/
Abrasco, 2010. PAIM, J. S. Reforma Sanitária Brasileira: contri-
buições para compreensão e crítica. Prefácio de Lilia B. Schrai-
ber Salvador: EDUFBA; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008.

Tatiane de Oliveira Silva Alencar; Jairnilson Silva Paim;

14037 POR UMA CIDADE MAIS JUSTA E DEMOCRÁTICA 
PARA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS

Introdução O direito à cidade e à cidadania pode ser com-
preendida como uma lógica universalizante do acesso a equi-
pamentos e serviços urbanos, a condições de vida dignas na 
cidade e ao direito real a um espaço rico e diversificado cultu-
ralmente. Nesse sentido, é preciso que haja modificação nas 
Leis e nas relações sociais para que tenhamos uma sociedade 
mais justa e democrática. Objetivos O objetivo desse trabalho 
é analisar sob que condições socioespaciais se efetiva o direi-
to à saúde das travestis e transexuais na consecução dos direi-
tos e deveres da cidadania plena. Metodologia Para alcançar o 
nosso objetivo, efetuamos pesquisa bibliográfica e documen-
tal sobre gênero, sexualidade, políticas de promoção à saúde 
das travestis e transexuais e a questão do direito de acesso 
aos serviços e equipamentos de saúde, bem como ao espaço, 
especialmente, o urbano. Partindo da perspectiva do acesso, 
novas questões entram em cena, dentre elas, as definições 
de equidade espacial e graus de necessidade de serviços e 
equipamentos de saúde para a população. Questionamos se a 
prestação de cuidados de saúde corresponde às necessidades 
e expectativas dos usuários para que sua condição cidadã seja 
plena. Resultados e Discussão Observa-se que não há Lei es-
pecífica para travestis e transexuais, existem interpretações 
jurisprudencial baseadas na dignidade da pessoa humana. 
Grande parte dessas pessoas são vítimas de violência (física, 
moral e psíquica), preconceito e não conseguem inserção no 
mercado de trabalho formal, o que as leva a se prostituírem, 
tornando-as vulneráveis às DSTs. Alguns entraves na rede de 
saúde dificultam o acesso à saúde e consequentemente à ci-
dade. Logo, é necessário um esforço político para que ocorra 
mudança nas Leis e no Sistema de Saúde, um direito social bá-
sico. Só assim teremos uma cidade mais justa e democrática, 
cuja cidadania urbana seja plena. Conclusões/Considerações 
Finais Embora a Constituição Federal de 1988 traga o concei-
to de cidadania ampliada, travestis e transexuais ainda não 
possuem seus direitos e uma expectativa de vida digna, com 
qualidade, segurança e respeito. Portanto, é preciso que se-
jam criadas novas políticas públicas de saúde com o intuito de 
promover justiça social.

Evelin Generoso Ferreira Fonseca;

14043 O ACESSO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE 
RUA AO SUS: O DIREITO À SAÚDE NOVAMENTE NA ARENA

Introdução A saúde foi instituída como direito no Brasil em 
1988 em um cenário de redemocratização política no país e de 
lutas pela democratização da saúde. Buscava-se a valorização 
do social e da subjetividade, o estímulo ao estabelecimento 
de laços entre a população e os trabalhadores, e a priorização 

de práticas preventivas e de promoção de saúde (ESCOREL; 
NASCIMENTO; EDLER, 2005). Com as lutas pela Reforma Sa-
nitária foi instituído o Sistema Único de Saúde (SUS). O setor 
saúde passou a representar a tradução de uma história so-
cial e cidadã. Entender o acesso da população ao SUS é um 
instrumento de luta e transformação da sociedade (FLEURY; 
OUVERNEY, 2009). Atualmente o Brasil passa por uma crise 
econômica e política que produz impactos nos diferentes se-
tores sociais. Os mecanismos de proteção social começaram 
a ser revistos, e no campo da saúde, as propostas do governo 
atingem profundamente o SUS, ameaçando seu aspecto uni-
versal. A restrição de recursos para a saúde afeta o sistema 
como um todo, e mais violentamente as populações mais vul-
neráveis, como a população em situação de rua. A conquista 
de direitos não é uma questão de caridade. É questão de jus-
tiça social. Objetivos O presente trabalho objetiva uma revi-
são crítica da literatura sobre os fatores que afetam a saúde 
da população em situação de rua e sobre seu acesso às re-
des de cuidados em saúde. Pretende também favorecer um 
breve debate a respeito do direito à saúde e das mudanças 
políticas que atingem os setores sociais e de que forma es-
tas mudanças atingirão a população do estudo. Metodologia 
Este trabalho foi elaborado a partir de uma revisão crítica da 
literatura nas bases de dados Medline, Lilacs e PUBMED, no 
período entre 2011 e 2016. A busca pelos artigos ocorreu pelos 
descritores: homeless, health care e access, e seus correspon-
dentes em português, pessoas em situação de rua, cuidados 
de saúde e acesso. Somando-se todas as bases de dados, fo-
ram encontrados 367 artigos. Após a leitura dos títulos dos 
artigos, notou-se que alguns deles se repetiram nas diferen-
tes bases e muitos deles não preenchiam os critérios deste 
estudo. A maior quantidade de exclusões foi referente ao país 
de origem da pesquisa. Foram selecionados 54 artigos para 
a leitura do resumo e excluídos os que não diziam respeito 
ao propósito deste estudo. A partir dos resumos lidos, foram 
selecionados 15 artigos que preenchiam os critérios inicial-
mente propostos. Na seleção final, foram excluídos os artigos 
de revisão da literatura, permanecendo 12 artigos que foram 
analisados criticamente. Resultados e Discussão A assistência 
à saúde da população em situação de rua defronta-se com di-
ficuldades, tais como albergues inadequados; poucos locais 
para a higiene pessoal; dificuldades de acesso aos recursos te-
rapêuticos; inabilidade dos profissionais de saúde no tato com 
esse tipo de população; vulnerabilidade à violência, alimenta-
ção incerta, pouca disponibilidade de água potável, privação 
de sono e de vínculos sociais e dificuldade de adesão aos tra-
tamentos de saúde (AGUIAR; IRIART, 2012; BARATA; CARNEI-
RO JÚNIOR; RIBEIRO; SILVEIRA, 2015; FARIAS; RODRIGUES; 
NOGUEIRA; MARINHO, 2014). As barreiras para o acesso aos 
cuidados de saúde incluem: experiências negativas com os 
trabalhadores de saúde, medo de más notícias, localização 
dos serviços de saúde, ausência de documento identificatório 
(AGUIAR; IRIART, 2012; FARIAS; RODRIGUES; NOGUEIRA; MA-
RINHO, 2014). Tais fatos indicam um rol de ineficiência dos ser-
viços de proteção social, que demandam respostas técnicas, 
gerenciais e de políticas setoriais e sobretudo as de natureza 
intersetorial. O Novo Regime Fiscal do atual governo apenas 
torna mais evidente o risco de se estabelecer um sistema pre-
cário para a população que mais necessita. Conclusões/Con-

têm sido insuficientes para dar suporte a um sistema público, 
universal e de qualidade pondo em evidência a necessidade 
de maiores investimentos por parte do governo, no entan-
to, este tem se mostrado relapso tendo em vista as medidas 
atuais de contenção de gastos para o setor social. Conclusões/
Considerações Finais Nesse sentido, considera-se que a con-
solidação do ideário neoliberal no Brasil traz resultados nefas-
tos para as políticas sociais, se refletindo de forma desastrosa 
saúde pública e na vida dos trabalhadores e usuários desta 
política. O único norte vislumbrado é o fortalecimento dos 
movimentos sociais na luta pela defesa dos direitos sociais 
e por uma saúde pública de qualidade. Referências Referên-
cias: ANDERSON, Perry. BALANÇO DO NEOLIBERALISMO. In: 
SADER, Emir; GENTILI; Pablo (orgs.). Pós-neoliberalismo: as 
políticas sociais e o Estado Democrático. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1995. BEHRING, Elaine Rossetti; BOSCHETTI, Ivanete. 
Política social: fundamentos e história. 9.ed. São Paulo: Cor-
tez, 2011. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
SUS: Avanços e desafios. Brasília-DF: CONASS 2006. Disponí-
vel em: < http://www.foa.unesp.br/include/arquivos/foa/pos/
files/sus-avancos-desafios.pdf> Acesso em: 18 nov 2016. BRA-
VO, Maria Inêz Souza. Política de Saúde no Brasil. In: MOTA, 
Ana Elizabete; BRAVO, Maria Inês Souza (orgs). Serviço Social 
e saúde: formação e trabalho profissional. 4. ed. São Paulo: 
Cortez, 2009. PAIM, Jairnilson Silva. Reforma Sanitária Brasi-
leira: contribuição para compreensão e crítica. 2007. 300 p. 
Tese (doutorado) – Instituto de Saúde Coletiva, Universidade 
Federal da Bahia. Salvador, 2007.

Ivaneide Duarte de Freitas; Cláudia Roseane Araújo Pereira 
Capistrano;

14034 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM 
SAÚDE E SUAS RELAÇÕES COM A REFORMA SANITÁRIA 
BRASILEIRA

Introdução A RSB pode ser entendida como fenômeno sócio-
-histórico, uma reforma social (PAIM, 2008). Ainda que tenha 
como referência a saúde, distingue-se de uma reforma seto-
rial da saúde. Ou seja, trata-se de uma reforma que enfrenta 
a questão sanitária com um enfoque mais amplo, transcen-
dendo o setor saúde e envolvendo uma dimensão ideológi-
ca e também das relações que se processam na sociedade 
(AROUCA, 1988). Ao discutir propostas de democratização da 
saúde fundamentado num sistema que se propunha univer-
sal, o movimento sanitário pensou várias questões a exemplo 
daquelas relativas ao componente da ciência e tecnologia 
(C&T) em saúde para o país, haja vista a pouca tradição cien-
tífica no campo da pesquisa, problemas no fornecimento de 
insumos e produtos de saúde à população, queixas e condu-
tas abusivas do mercado farmacêutico nacional e multinacio-
nal, a precariedade das instituições de pesquisa, entre outros 
(ALENCAR, 2016). Propor e instituir mudanças nesse cenário 
foi uma das pautas defendidas no projeto da RSB, mas seu de-
senvolvimento por meio de políticas efetivas foi um processo 
conflitivo e ainda permeado de óbices, tornando essa agenda 
inconclusa. Objetivos identificar e analisar as relações da Re-
forma Sanitária Brasileira com o componente da ciência, tec-
nologia e inovação em saúde. Metodologia trata-se de estudo 
histórico, tendo como recorte temporário o período entre 

1976, quando se intensificam as discussões do movimento da 
RSB, e 2014. Esse intervalo de tempo foi dividido em períodos 
de governo, considerando o fim do período José Sarney até o 
período Dilma. Para a produção dos dados utilizaram-se como 
fontes documentos e entrevistas com informantes, guiadas 
por roteiro. Assim, foram analisados relatórios de conferên-
cias de saúde e conferências temáticas de C&T, boletins da 
Abrasco, documentos do Ministério da Saúde, publicações do 
Cebes, da Fiocruz e da Radis, pois reuniram sistematicamente 
as discussões da RSB. Todos os documentos foram organi-
zados em ordem cronológica e catalogados; e as entrevistas 
foram transcritas e observados os núcleos de sentido. Para o 
processamento do material empírico utilizou-se a técnica de 
análise de conteúdo temática (BARDIN, 2011; MINAYO, 2010). 
A análise dos dados foi orientada pelos elementos teóricos 
que fundamentaram o estudo. Resultados e Discussão O do-
cumento A questão democrática na área da saúde trouxe pro-
posições relativas à C&T em saúde, que foram discutidas nas 
VI, VII e VIII conferências nacionais de saúde e nas discussões 
que fundamentaram a Constituição Federal (ALENCAR, 2016), 
cujo texto final tratou de aspectos relativos à C&T nos capítu-
los Seguridade Social e Ciência e Tecnologia (BRASIL, 1988). 
No fim do período Sarney, os debates para a construção da 
Lei Orgânica da Saúde defenderam uma política para o setor. 
No período Collor, esse debate foi ameaçado com a discus-
são sobre legislação de patentes. O tema da C&T constou na 
agenda do governo Itamar e realizou-se a I conferência temá-
tica, com a produção de uma política específica. Movimento 
contrário foi produzido no período Fernando Henrique Car-
doso, com a aprovação da legislação de patentes apesar das 
manifestações contrárias da sociedade civil. Foi no período 
Lula que se intensificaram medidas relativas à C&T em saúde, 
tendo sido criadas, entre outras ações, a Secretaria de Ciên-
cia, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Essas medidas foram 
intensificadas no período Dilma, com a criação das Parcerias 
para Desenvolvimento Produtivo e outras políticas instituídas. 
Conclusões/Considerações Finais As discussões iniciais do mo-
vimento sanitário já tratavam de aspectos relativos à ciência 
e tecnologia para o país, como uma necessidade diante da 
perspectiva de criação de um sistema de saúde universal. A 
manutenção desse debate possibilitou que os diferentes go-
vernos mantivessem, em alguma medida, esse componente 
na agenda, tendo sido organizado de maneira mais estrutura-
da e efetiva no período Lula, seja pelo acúmulo de fatos pro-
duzidos nos períodos anteriores, seja pela presença de atores 
vinculados à RSB no âmbito do Estado. Mais recentemente, 
ressalta-se a aprovação, em 2015, da EC nº 85, que altera e adi-
ciona disposições na Constituição Federal para dar moderni-
dade ao tratamento de atividades de CT&I e o projeto de lei nº 
5.402/2013, em trâmite, propondo a revisão da legislação de 
patentes. Medidas que podem fomentar o desenvolvimento 
nacional e traz novas perspectivas para a C, T &I em saúde e 
para o processo da RSB. Referências AROUCA, S. Democrati-
zação e Saúde. Cebes-Nacional. In: SIMPÓSIO SOBRE POLÍTI-
CA NACIONAL DE SAÚDE, 1º, v. 1,1979, Brasília. Conferências. 
Brasília: Câmara dos deputados, Coordenação de Publicações, 
1980, p.225-232. BARDIN, L. Análise de conteúdo. Tradução de 
Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. 7ª ed. São Paulo: Edições 
70, 2011. BRASIL. Constituição da República Federativa do Bra-



AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde236 237Seção II - PÔSTeReS eM RoDAS De CoNVeRSA

é o que você pensa. Porto Alegre: Bookam, 2011. SILVA, P.K. 
A evolução das modernas teorias do crescimento econômico. 
A Economia em Revista. v.16, n.1, 2008.WHO. World Health 
Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL): position 
paper from the World Health Organization. Social Science and 
Medicine, v. 41, n. 10, p. 403-409, 1995.

gislene titon fortes; Sandra Maria coltre; Lirane Elize Defante 
Ferreto de Almeida;

14081 A REFORMA SANITÁRIA E A QUESTÃO 
DA CENTRALIDADE DO TRABALHO: REVISÃO DE 
DOCUMENTOS HISTÓRICOS DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE

Introdução A questão da centralidade do trabalho é motivo 
de polêmica nas Ciências Sociais nas últimas décadas. Diver-
sos autores argumentam que esta não seria mais uma cate-
goria central na atualidade. Esse debate, assim como o fim 
da polarização “capitalismo-comunismo” que caracterizou 
a Guerra Fria, é contemporâneo ao momento histórico da 
criação e implantação do Sistema Único de Saúde no Brasil. 
Objetivos Pretende-se caracterizar a presença da categoria 
trabalho enquanto questão central nos debates do Movi-
mento da Reforma Sanitária e nos documentos históricos da 
constituição do SUS, como parte de estudo sobre a política 
de Saúde do Trabalhador. Metodologia Foram selecionados 
os principais documentos históricos do processo de constitui-
ção do SUS, a saber: Relatório da 8a Conferência Nacional de 
Saúde (1986), Documentos da Comissão Nacional da Refor-
ma Sanitária (1987), artigos 196-200 da Constituição Federal 
(1988), Lei Orgânica da Saúde (1990). Foi realizada a leitura 
sistemática de tais documentos, destacando os aspectos re-
lacionados à categoria trabalho e às políticas de Saúde do 
Trabalhador. Resultados e Discussão Salvo a Constituição Fe-
deral, todos os documentos analisados trazem formulações 
relevantes sobre trabalho, como um dos determinantes so-
ciais da Saúde, e sobre Saúde do Trabalhador, como política 
central no SUS. Exemplo representativo é a formulação da 
8a Conferência: “o pleno exercício do direito à saúde implica 
em garantir: trabalho em condições dignas, com amplo co-
nhecimento e controle dos trabalhadores sobre o processo 
e o ambiente de trabalho”. Mesmo a Lei Orgânica da Saúde, 
aprovada e sancionada em conjuntura política adversa, tem 
disposições ousadas como a participação do SUS no controle 
e fiscalização da produção e a informação aos trabalhadores 
e sindicatos sobre riscos de acidentes e doenças. Conclusões/
Considerações Finais Em 1974 o Brasil foi “campeão mundial 
de acidentes de trabalho”, o que certamente influenciou a 
presença da categoria trabalho nos debates da época. Em 
2013 o país ainda era o quarto em número de acidentes no 
mundo. É necessário estudar o processo de implantação do 
sistema e o efetivo cumprimento das disposições relaciona-
das à Saúde do Trabalhador.

Francisco Mogadouro da Cunha; Áquilas Nogueira Mendes;

14101 EQUIDADE NO ACESSO À ATENÇÃO BÁSICA: 
UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Introdução A conquista de uma rede de atenção à saúde equâ-
nime mantém-se como um objetivo a ser alcançado pelo SUS, 

desigualdades persistem no acesso e na distribuição dos re-
cursos. As diretrizes da Atenção Básica buscam o reconheci-
mento das singularidades do cuidado, o princípio da equidade 
como o exercício da justiça na distribuição de serviços, bens 
e direitos, de acordo com as necessidades. Objetivos Descre-
ver como os textos publicados na literatura científica da área 
da saúde tratam a equidade no acesso à atenção básica. Me-
todologia Estudo descritivo de abordagem qualitativa para a 
identificação de produções sobre o tema Equidade no acesso 
e Atenção básica, entre 2000 e 2016. A estratégia de identifi-
cação e seleção dos estudos foi a busca de publicações inde-
xadas na base de dados LILACS. Foram adotados os seguintes 
critérios para seleção dos artigos, os quais foram submetidos 
à análise bibliométrica: todas as categorias de artigo; com tex-
tos completos; em português e inglês, e que contivessem em 
seus títulos, resumos e assuntos os DeCS: Equidade no acesso 
e Atenção básica. Resultados e Discussão Foram catalogados 
22 estudos, 11 foram excluídos por não corresponderem aos 
critérios estabelecidos para a pesquisa. Foram selecionados 
11 artigos para análise e categorização. Foram comparados e 
agrupados por similaridade de conteúdo, sob a forma de ca-
tegorias empíricas, sendo construídas três. Verifica-se que a 
equidade no acesso à atenção básica é tratada e descrita pela 
literatura a partir da discussão sobre as desigualdades sociais, 
sobre o papel do processo formativo na construção do SUS 
e o financiamento do mesmo, esse último enfatizado como 
primordial para a concretização da equidade. Essa, demons-
trada como catalisador basilar da transformação nos modos 
de acesso à saúde. Conclusões/Considerações Finais Registra-
se o déficit de estudos relacionados ao princípio da equidade 
na Atenção Básica. As categorias encontradas e discutidas 
favorecem a compreensão sobre a temática a partir de eixos 
oportunos: social, formativo e financeiro, de maneira que a 
equidade, e seu fortalecimento, tornam-se justificados diante 
da realidade brasileira.

Rafaela Domingos da Cunha; Wilton Wilney Nascimento 
Padilha;

14167 PERFIS SOCIODEMOGRÁFICOS DE MULHERES 
COM CÂNCER DE MAMA: DIFERENÇAS NO INTERVALO 
ENTRE O DIAGNÓSTICO E O INÍCIO DO TRATAMENTO EM 
BELO HORIZONTE, MG

Introdução Entre as mulheres o câncer de mama é o mais 
comum. A incidência estimada para o Brasil em 2016 foi de 
56,2/100.0. Nas capitais esta taxa correspondeu a 73,4/100.000. 
A demora no diagnóstico e no início do tratamento têm sido 
associados ao câncer de mama em estágio avançado, pior 
prognóstico da doença e diminuição da sobrevida No Brasil, 
entre 2000 e 2006, o tempo médio entre o diagnóstico e o 
início do tratamento do câncer de mama no SUS foi de sete 
meses. Ademais, 40,3% dos casos foram diagnosticados em 
estágios avançados (III e IV). No câncer de mama, a relevância 
de características socioeconômicas e demográficas na deter-
minação do comportamento individual relativo às ações de 
detecção precoce é destacada em estudos realizados no Bra-
sil e em outros países. Entretanto, pouco se conhece sobre 
a relação entre características individuais e atrasos ocorridos 
entre o diagnóstico e o inicio do tratamento, após acesso rea-
lizado à unidade de oncologia. Objetivos São dois os objeti-

siderações Finais No Brasil, o direito à saúde foi estabelecido 
em uma arena de inúmeros debates e lutas. Foi necessário 
convocar as vozes da população, da academia e dos trabalha-
dores do setor, para que o SUS começasse a tomar corpo. O 
Novo Regime Fiscal representará uma estagnação no setor 
saúde, causando perdas expressivas para o campo assisten-
cial, através do congelamento dos investimentos, comprome-
tendo os avanços realizados em relação ao combate à pobre-
za e à desigualdade, e à promoção da cidadania inclusiva. A 
história do SUS foi constituída por lutas e ainda hoje as lutas 
prosseguem para que o direito à saúde não seja prejudicado. 
Para a construção de uma sociedade mais justa, com avanços 
para todos é preciso levar em conta a democracia sanitária, 
que implica que a definição daquilo que se entende por direito 
à saúde seja feita com participação da sociedade. Referências 
AGUIAR, M.M.; IRIART, J.A.B. Significados e práticas de saúde 
e doença entre a população em situação de rua em Salvador. 
Cad. de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.28, n.1, p.115-124, 2012. 
BARATA, R.B.; CARNEIRO JÚNIOR, N.; RIBEIRO, M.C.S.A; SIL-
VEIRA, C. Desigualdade social em saúde na população em si-
tuação de rua na cidade de São Paulo. Saúde e Sociedade, São 
Paulo, v.24, n.1, p.219-232, 2015. ESCOREL, S.; NASCIMENTO, 
D.R.; EDLER, F.C. As origens da Reforma Sanitária e do SUS. 
In: LIMA, N. T. et al. Saúde e democracia: história e perspec-
tivas do SUS. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2005. p.59-82. FARIAS, 
D.C.S.; RODRIGUES, I.L.A.; NOGUEIRA, L.M.V.; MARINHO, I.C. 
Saberes sobre saúde entre pessoas vivendo em situação de 
rua. Psicologia e Saber Social, v.3, n.1, p.70-82, 2014. FLEURY, 
S.; OUVERNEY, A.M. Política de saúde: uma política social. In: 
GIOVANELLA, L. et.al. Políticas e sistema de saúde no Brasil. 
Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009. p.23-64
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14080 QUALIDADE DE VIDA DOS DOCENTES 
UNIVERSITÁRIOS STRICTO SENSU DE UMA INSTITUIÇÃO 
PÚBLICA.

Introdução Devido a constante evolução, não se procura mais 
indivíduos dóceis, mas sim batalhadores para melhoria de ino-
vações, projetos, que gerem cada vez mais produtos através 
do capital humano. Assim, engana-se o empregador que acre-
dita em se identificar com a empresa, pois o jogo do sistema 
é controlar a psique humano, sendo controlados constante-
mente para o crescimento. Cria-se assim a busca da perfeição 
(silva, 2008). Gaulejac (2005) e Mintzber (2011), afirmam que 
somos avaliados constantemente sobre o que custamos e 
produzimos para a empresa e sociedade, deixando de lado 
os valores biopsicossociais que o empregado possui. Confor-
me Araújo et al (2005), o processo saúde-doença é também 
construído no trabalho. Estudos realizados comprovam que o 
ambiente laboral pode também produzir “enfermidades ocu-
pacionais”, comprometendo a saúde física e mental do indi-
víduo. Assim, é importante conhecer a dinâmica da produção 
do desgaste gerado em cada situação de trabalho para viabi-
lizar as medidas de prevenção necessárias. Objetivos O artigo 
tem por objetivo avaliar a qualidade de vida e estresse dos 
docentes stricto sensu vinculados a uma instituição de ensino 
pública. Metodologia Trata-se de um estudo de levantamento 

de dados de caráter descritivo junto a docentes universitários 
em docência efetiva em cursos stricto-sensu de uma institui-
ção de ensino superior do Paraná. Ao total estão vinculados 
os três programas de stricto-sensu (Educação, Geografia e 
Gestão e desenvolvimento regional) da instituição 29. A cole-
ta de dados se realizou pelo pesquisador via e-mail em outu-
bro de 2016, juntamente com termo de consentimento livre e 
esclarecido – TCLE. Para a caracterização do estudo foi aplica-
do o questionário socioeconômico da Associação Brasileira de 
Empresas de Pesquisa – 2010 (ABEP). A Escala de estresse no 
trabalho, versão resumida da “job stress scale” para o portu-
guês (ALVES, et al., 2004), o questionário Whoqol-bref (OMS) 
versão em Português com 26 perguntas estruturadas (FLECK 
et al, 2000). Resultados e Discussão A pesquisa teve do sexo 
feminino (42,9%) e do sexo masculino com prevalência de 
(57,1%) de respondentes. Quanto ao regime de trabalho 100 % 
dos professores investigados possuí dedicação exclusiva à uni-
versidade (DE). Á classificação socioeconômica foi B, confor-
me exposto através do instrumento de coleta de dados pela 
Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) -2010. 
Sobre a qualidade de vida dos professores a media final ficou 
de regular a insatisfatório. Na categoria referente “job stress 
scale” os resultados demonstraram que os níveis de estresse 
no trabalho dos participante é elevado, ficando em escala de 
36, isto é, com frequentemente problemas psicológicos, con-
trole (discernimento intelectual e autoridade sobre as deci-
sões) e apoio social. Segundo Albert, (1997), quando a escala 
apresenta acima de 25, caracteriza-se que o individuo convive 
com níveis elevados de estresse. Para a Organização Mundial 
da Saúde (1995, p. 407), qualidade de vida é definida como a 
percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da 
cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação 
aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. 
Conclusões/Considerações Finais O estudo baseado na quali-
dade de vida dos docentes na Universidade permitiu observar 
que a expansão da universidade mesmo com sua totalidade 
não consegue almejar com politicas voltadas para melhorias 
sobre a qualidade de vida dos professores universitários. 
Assim, observa-se que, no geral, os docentes sustentam seu 
trabalho com base em fatores subjetivos e faltas de Políticas 
de Promoção e Suporte à qualidade de vida, Isto é, medidas 
que atuem a favor da promoção do bem-estar no trabalho e, 
ao mesmo tempo, contra as fontes causadoras de mal-estar, 
conforme exposto por Pizzo (2015). Por meio dos questioná-
rios utilizados como instrumentos nosso objetivo foi demons-
trado, de modo geral, que a qualidade de vida oferecida pela 
instituição não dá sustentação ao exercício docente de forma 
adequada para se ter qualidade de vida adequada, e este, por 
sua vez, se dissipa entre os demais afazeres realizados pelos 
docentes, bem como convívio social e vida pessoal. Referên-
cias Araújo. T. M et al: MAL – ESTAR DOCENTE: Avaliação de 
condições de trabalho e saúde em uma instituição de ensino 
superior. Revista baiana de saúde publica. v.29 n.1, p.6-21 jan./
jun. 2005. FLECK, M. P. A. et al. Aplicação da versão em portu-
guês do instrumento abreviado de avaliação da qualidade de 
vida “WHOQOLbref”. Rev.Saúde Pública, v.2, São Paulo, Apr 
2000. GAULEJAC, V. La société malade de la gestion: idéolo-
gie gestionnaire, pouvoir managérial et harcèlement social. 
Paris: Editions du Seuil, 2005. Mintzber. H: Management não 
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14181 CARACTERÍSTICAS GERENCIAIS DA SAÚDE 
EM MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE NA REGIÃO 
MACRONORTE DO ESTADO DO PARANÁ

Introdução Uma das inovações introduzidas pela Constituição 
de 1988 no aparato estatal foi a descentralização de proces-
sos e a delegação de poder às gestões locais, sendo que os 
municípios tornaram-se autônomos e passaram de ‘adminis-
tradores locais’ para ‘governos locais’ e a descentralização in-
tensificou-se (Rezende e Pereira, 2013). Na área da saúde não 
foi diferente, pois um dos princípios que regem a organização 
do SUS, a descentralização, aqui entendida como uma redis-
tribuição das responsabilidades das ações e serviços de saú-
de entre os vários níveis de governo provocou uma profunda 
transformação, com um nítido reforço do poder municipal so-
bre a saúde (municipalização da saúde) (BRASIL, 1990). Com 
essa progressiva transferência de responsabilidades a partir 
dos anos 1990, os municípios passaram a organizar e realizar 
a prestação direta de ações e serviços de saúde. A estes, cou-
be a maior responsabilidade na promoção das ações de saúde 
diretamente voltadas aos seus cidadãos. Entretanto, isso não 
resultou na transferência automática de capacidade de ges-
tão, tendo em vista as diferenças que os permeiam, seja de 
porte, culturais, econômicas, estruturais e bem como a com-
plexidade da área da saúde Objetivos Este trabalho tem por 
objetivo identificar e analisar características gerenciais perce-
bidas pelas equipes gestoras dos Municípios de Pequeno Por-
te (MPP) levando em consideração os espaços onde as ações 
em saúde se fazem presente, as diferentes realidades em que 
se concretizam nos MPP e principalmente a percepção desses 
agentes, tendo em vista que a gestão da saúde não se faz so-
mente pelo seu gestor formal ou secretário municipal de saú-
de, mas por uma equipe gestora que o apoia no dia a dia. Me-
todologia Este trabalho faz parte do projeto da pesquisa “A 
Gestão do Trabalho no SUS em Municípios de Pequeno Porte 
do Paraná a partir do Olhar da Equipe Gestora”, financiado 
pela Fundação Araucária (PPSUS 04/2012) e aprovada pelo 
CEP/UEL (parecer nº 146/2012). Foi desenvolvido nos 82 MPP 
da macrorregião norte do Paraná, que é composta por cinco 
Regionais de Saúde (RS), e foi realizado em dois movimentos. 
O primeiro, denominado “Descortinando a Equipe Gestora”, 
para indicação dos profissionais. O segundo, denominado “A 
Escuta da Equipe Gestora”, foi composto de duas etapas. Na 
primeira foram realizadas entrevistas (roteiro estruturado) 
com todos os integrantes das equipes, para identificação do 
perfil. A segunda, de natureza qualitativa, foi por meio de um 
curso sobre gestão do trabalho no SUS, nas sedes das cinco 
RS (abril-julho/2015), em que foram apresentados os resul-
tados da primeira etapa e discutido questões norteadoras 
sobre o tema, que foram gravadas e transcritas. Resultados 
e Discussão Segundo as equipes gestoras dos MPP, muitos 
são os desafios que permeiam a gestão, como a falta de in-
tegração com áreas estratégicas, como gestão de pessoas, 
compras, licitações e financeiro, que frequentemente estão 
centralizadas nas prefeituras. Estas, por desconhecerem as 
políticas, programas e especificidades da área de saúde, não 
consideram suas necessidades, pois pressupõe que é o setor 
com maior número de servidores e que estes ‘nem sempre 
trabalham‘. As interferências de natureza político partidárias 

também são referidas como um importante dificultador no 
nível local. Outros aspectos são a Lei de Responsabilidade Fis-
cal que engessa as possibilidades de investimentos frente as 
necessidades de expansão dos serviços; e o descumprimento 
dos prazos de envio de recursos financeiros para programas 
e projetos por parte do Ministério da Saúde e estado, o que 
produz incertezas para a organização dos serviços, pois para 
sua habilitação as equipes tem que estar efetivamente atuan-
do e cadastradas no CNES. Por vezes realizam um concurso, o 
que já é complexo para MPP, mas não conseguem contratar 
ou o próprio município tem que arcar com as despesas até o 
recebimento de tais incentivos. Conclusões/Considerações Fi-
nais Com a descentralização os gestores municipais tornaram-
se atores fundamentais no campo da saúde. No entanto seu 
poder de decisão sofre restrições tanto com relação a depen-
dência de transferências financeiras de outros níveis governa-
mentais, pois grande parte dessas são vinculadas a ações e 
programas específicos; como a interferências político partidá-
rias locais. Além de que existem, de um lado, normas e orien-
tações decorrentes de pressupostos burocráticos e legislati-
vos, e de outro, necessidades locais pressionadas por novas, 
variadas e diferentes demandas de saúde da população. Por 
isso a necessidade de se proporcionar maior amparo logístico 
às equipes dos MPP, com políticas direcionadas a esta parce-
la de municípios, bem como apoio efetivo de outros setores 
estratégicos do executivo municipal, que atendam suas carac-
terísticas e necessidades, pois a descentralização dos serviços 
de saúde provocou um aumento da cobertura da assistência 
à população, com aumento de responsabilidade. Referências 
BRASIL. Ministério da Saúde. Qualificação de gestores do 
SUS. Org. OLIVEIRA, R.G.; GRABOIS, V.; MENDES JR, W.V. Rio 
de Janeiro, RJ: EAD/Ensp, 2009. BRASIL, Ministério da Saúde, 
Secretaria Nacional de Assistência à Saúde. ABC do SUS. Dou-
trinas e Princípios. Brasília, DF, 1990. NUNES, E.F.P.A.; SANTI-
NI, S.M.L.; CARVALHO, B.G.; CORDONI JUNIOR, L. Força de 
trabalho em saúde na atenção básica em municípios de pe-
queno porte do Paraná. Rev. Saúde Debate. Rio de Janeiro, 
v. 39, n. 104, p. 29-41, jan-mar 2015. REZENDE, J.B.; PEREIRA, 
J. R.. Gestão Pública em Municípios de Pequeno Porte: Velhas 
Questões, Leis Modernas e Práticas Patrimonialistas. Congres-
so Internacional Governo, Gestão e Profissionalização em Âm-
bito Local Frente aos Grandes Desafios de Nosso Tempo. Belo 
Horizonte-MG, 21 a 23 out 2013. Disponível em http://www.fjp.
mg.gov.br/index.php/eixo2fortalecimentodogovernomunici-
pal. Acesso em 28 jan 2017.
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14195 O PROVAB COMO ESTRATÉGIA DE ATRAÇÃO 
E FIXAÇÃO DE MÉDICOS EM ÁREAS REMOTAS OU 
DESASSISTIDAS, SEGUNDO OS EGRESSOS DE 2013

Introdução O estudo das estratégias e políticas de provimen-
to e fixação de médicos em áreas com escassez de profissio-
nais de saúde têm sido alvo de inúmeros debates e investi-
gações pelas autoridades sanitárias e centros acadêmicos 
nacionais e internacionais. No Brasil, várias estratégias foram 
adotadas em diferentes momentos. Mais recentemente, po-

vos do presente estudo: (1) Identificar perfis de mulheres em 
tratamento do câncer de mama em unidades oncológicas de 
Belo Horizonte, Minas Gerais, segundo características socio-
demográficas; e (2) verificar se os perfis identificados estão 
associados ao intervalo de tempo entre o diagnóstico e o ini-
cio do tratamento, independentemente do estadiamento do 
tumor. Metodologia Trata-se de estudo de corte transversal. 
População de estudo: 715 mulheres com diagnóstico confir-
mado de câncer de mama primário (C50), de todas as idades, 
residentes em Belo Horizonte e realizando o primeiro trata-
mento em 10 unidades oncológicas do município de 2010 a 
2013. Os dados foram extraídos do Sistema de Informação de 
Registros Hospitalares de Câncer – SisRHC/INCA. As variáveis 
idade, raça/cor da pele, escolaridade e custeio do tratamento 
(SUS; não SUS) foram utilizadas para delineamento de perfis 
através de análise de cluster (SPSS v,19). A variável dependen-
te foi o intervalo entre o diagnóstico e o início do tratamen-
to. O estadiamento do câncer no diagnóstico foi considerado 
variável interveniente. Utilizou-se regressão logística multino-
mial para verificar a força da associação entre os perfis e o 
intervalo entre o diagnóstico e o tratamento, independente-
mente do estadiamento do diagnóstico. Resultados e Discus-
são -se cinco perfis de mulheres (A, B, C, D e E) com diferenças 
relacionadas ao intervalo entre o diagnóstico e o tratamento, 
independentemente do estadiamento da doença. No perfil A, 
as maiores proporções de mulheres de cor branca e com 12 
anos ou mais de ensino associaram-se ao tratamento custea-
do pela rede privada. Os perfis B e C , foram compostos de mu-
lheres de cor da pele branca e parda respectivamente, ambos 
com oito anos de ensino e tratamento pelo SUS. Os menores 
níveis de escolaridade nos perfis D e E associaram-se às maio-
res proporções de mulheres de cor parda e preta e ao cus-
teio do tratamento pelo SUS. Observou-se que as chances de 
maiores intervalos são inversamente associadas à proporção 
de raça/cor branca nos perfis e diretamente associada com a 
proporção de menor escolaridade. Os perfis D e E apresenta-
ram maiores chances de intervalos mais longos de espera. O 
perfil B, com maior proporção de mulheres de raça/cor branca 
apresentou menor tempo para inicio do tratamento quando 
comparado aos perfis C, D e E. Os achados sugerem uma si-
nergia entre raça/cor (parda/preta) e baixa escolaridade, nos 
piores resultados entre as mulheres atendidas pelo SUS. Con-
clusões/Considerações Finais A análise de cluster permitiu 
identificar a presença de desigualdades no tratamento en-
tre as mulheres de Belo Horizonte tratadas na rede privada 
e SUS e, mais importante, entre as mulheres com câncer de 
mama tratadas pelo SUS. As formas como as desigualdades 
sociais e econômicas afetam a saúde, tem sido amplamente 
investigadas. Entretanto, no uso de serviços de saúde, após 
o acesso ter se efetivado, pouco se sabe sobre como agem, 
na produção da atenção, tais desigualdades. Para aprofunda-
mento dos resultados desse estudo é necessário investigar 
como operam essas desigualdades na trajetória de cuidado 
das mulheres em tratamento de câncer de mama em Belo Ho-
rizonte. Referências - ALLEMANI C ET AL. Global surveillance 
of cancer survival 1995–2009: analysis of individual data for 
25 676 887 patients from 279 population-based registries in 
67 countries (CONCORD-2). The Lancet 2015; 385(9972): 977-
1010. - BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 

Saúde. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da 
Silva, Coordenação de Prevenção e Vigilância. 2016. Rio de Ja-
neiro. Disponível em: http://www.inca.gov.br/estimativa/2016 
- COUGHLIN SS, EKWUEME DU. Breast cancer as a global 
health concern. Cancer epidemiology 2009; 33 (5):315-318. - 
SCHMIDT MI ET AL. Doenças crônicas não transmissíveis no 
Brasil: carga e desafios atuais. LANCET 2011; publicado online 
em 9 de maio. DOI:10.1016/S0140-6736(11)60054-8. - UNGER-
SALDAÑA ET AL. Health system delay and its effect on clinical 
stage of breast cancer: Multicenter study. Cancer 2015; 121(13): 
2198-2206.
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14172 PESQUISA DE IMPLEMENTAÇÃO: MAIS MÉDICOS 
PARA O BRASIL ATINGIR A SAÚDE UNIVERSAL, ACESSO E 
COBERTURA PARA TODOS

Introdução Apesar dos avanços no Sistema Único de Saúde, 
transformar o Direito Constitucional à saúde em realidade é 
um desafio. Segundo o Conselho Federal de Medicina, em 
2012 a densidade média de 2,0 médicos por 1000 habitantes 
variava de 0,71/1000 no Maranhão a 4,09/1000 no Distrito Fe-
deral. A distribuição interna nos estados também era desigual; 
em vários municípios do Norte e Nordeste não havia médico. 
Objetivos Avaliar a implementação do programa Mais Médi-
cos para o Brasil nos municípios com mais de 20% da popula-
ção em extrema pobreza ou localizados em áreas fronteiriças 
remotas. Metodologia Realizou-se uma avaliação quasi-expe-
rimental antes e depois da implementação do PMM nos 1.708 
municípios com mais de 20% da população vivendo em extre-
ma pobreza ou localizados em áreas fronteiriças remotas. A 
adesão ao programa é voluntária. Analisou-se o provimento 
de médicos de 2013 a 2015 (densidade de médicos), a cobertu-
ra de atenção primária e as hospitalizações evitáveis em mu-
nicípios participantes (n=1.450) e não participantes (n=258). 
Avaliaram-se, também, os investimentos em infra-estrutura 
e o aumento de vagas nas escolas de medicina. Os dados fo-
ram extraídos dos sistemas de informação em saúde e publi-
cações do Ministério da Saúde. Resultados e Discussão Nos 
municípios estudados, houve o provimento de 4.917 médicos 
até setembro de 2015. O número de municípios com mais de 
1,0 médico por 1000 habitantes dobrou, de 163 em 2013, para 
348 em 2015. A cobertura de atenção primária nos municípios 
participantes aumentou de 77,9% para 86,3%. As hospitaliza-
ções evitáveis por condições sensíveis à atenção primária di-
minuíram de 44,9% para 41,2% nos municípios participantes, 
mas permaneceram inalteradas nos não participantes. Regis-
trou-se maior investimento em infra-estrutura nos municípios 
participantes comparados com os elegíveis, mas não partici-
pantes. Houve um aumento expressivo no número de esco-
las de medicina ao longo do período de estudo. Conclusões/
Considerações Finais Outros países com carência de médicos 
poderiam se beneficiar das lições do programa brasileiro para 
alcançar o direito universal à saúde.
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tivos O artigo teve como objetivo demonstrar a importância da 
inserção, motivação e inserção do Trabalho do Agente Comu-
nitário de Saúde (ACS), como um facilitador para a eficiência 
da atenção básica no Estratégia Saúde da Família. Sendo apre-
sentadas as características dos ACS e as definições e objetivos 
do PACS. Contextualizar a importância da inserção do ACS no 
PSF, na atenção básica. Assim como apresentar a construção 
da pesquisa e metodologia utilizada para obtenção dos dados. 
Metodologia A pesquisa foi realizada em um Município de Ala-
goas no ano de 2013 a 2014, no qual foram aplicados aplicado 
em reuniões 34 questionários semiestruturados, em reuniões 
previamente marcadas, correspondendo a 32 % de um total de 
107. Utilizou-se o critério da adesão. Realizou-se uma prévia re-
visão da literatura sobre o tema, em bases de artigos nacionais 
e internacionais: Scielo, OMS-OPAS, EBSCO, Web of Science, 
Scopus e Medline, com a finalidade de melhor identificação do 
objeto de estudo. O instrumento técnico-empírico quanto à es-
tratégia de investigação foi a pesquisa explicativa com o méto-
do qualitativo com o uso da estatística não probabilística. Após 
a análise e compreensão do objeto de estudo. Buscou-se as-
sim entender o perfil do Agente Comunitário de Saúde e com-
preender sua trajetória e motivos que levaram a escolha da 
profissão. Resultados e Discussão O município alagoano, 107 
ACS cadastrado no sistema, com teto de 119, cobrem 100% de 
população estimada de 45.997. 1 ACS para 430 pessoas. Preva-
lece o nº de mulheres na função de ACS (MOTA; DAVID, 2010), 
94% das entrevistadas. 62¨% dos respondentes entre 25 a 34 
anos. Mota; David (2010) a inserção na profissão é uma alterna-
tiva a escassez de trabalho. Competências que favoreceram o 
ambiente familiar comunitário, político e social, possibilitaram 
o acesso de profissionais mais qualificados (TOMAZ, 2002), 
73% com ensino médio. A trajetória e a motivação, baseia-se 
em morar na comunidade para ser contratado (BARRALHAS; 
PEREIRA, 2013), 26,5% vieram do comércio, 58,8% optaram pela 
profissão ter horário flexível. Maior motivo para 70,6% é o de 
ajudar a comunidade. A falta de compromisso da comunidade, 
com 50% das respostas e a falta de condições de trabalho, 47,1% 
dos entrevistados. Falta de transportes e a exposição ao sol 
(BRAND; ANTUNES; FONTANA, 2010). Conclusões/Considera-
ções Finais O ACS tem função importante na geração de infor-
mações para atenção básica, por meio das atividades que ele 
realiza, além do conhecimento que possui por residir na comu-
nidade que trabalha. Para a comunidade o ACS possibilita um 
estreitamento na relação com os serviços de saúde, como pro-
mover saúde e prevenir enfermidades, por meio de informa-
ções advinda do seu capital social, baseado no relacionamento 
com a comunidade e sua rede de trabalho. A escassez de recur-
sos e estruturas que há na saúde pública, dificulta o trabalho 
dos ACS, proporcionando o sentimento de desvalorização e a 
falta de reconhecimento. A comunidade introjeta nele a con-
fiança de resolutividade e facilitação de acesso a saúde. Con-
clui-se que o principal motivo na escolha da profissão é a possi-
bilidade de trabalho. Inicialmente tenha pouca afinidade para a 
escolha da profissão, mas em seu cotidiano de trabalho o ACS 
encontra na própria comunidade motivação para exercício da 
função. Referências BARALHAS, M.; PEREIRA, M. O. Prática 
diária dos ACS: dificuldades e limitações da assistência. R.B.E, 
v. 66, n. 3, p. 358, 2013. DE CAMPOS OLIVEIRA, M. A.; PEREIRA, 
I. C. Atributos essenciais da Atenção Primária e a Estratégia 

Saúde da Família. R.B. E, v. 66, p. 158, 2013. NASCIMENTO, E. 
P.; CORREIA, C.R.S. O agente comunitário de saúde: formação, 
inserção e práticas. Cadernos de Saúde Pública, 2008. PAIM, J. 
S. Modelos de atenção à saúde no Brasil. In; Políticas e siste-
mas de saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, p. 88-115, 2008. 
RODRIGUES, M. J.; DE LIMA RAMIRES, J. C. Programa Saúde 
da Família: uma perspectiva de análise geográfica. Caminhos 
de Geografia, v. 9, n. 27, 2008. STARFIELD, B. Atenção primária: 
equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. 
Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2002. TOMAZ, J. B.C. O agen-
te comunitário de saúde não deve ser um super-herói. Interfa-
ce, v. 7, n. 12, p. 74-82, 2003.

Cleberson Williams dos Santos; Camilla Maria Cavalcante 
Guimarães; Milton Cordeiro Farias Filho;

14222 O PAPEL POLÍTICO DO SETOR PRIVADO DE 
SAÚDE NA AGENDA DA FINANCEIRIZAÇÃO NO BRASIL 
(PROJETO CNPQ N° 405077/2013-0)

Introdução A dimensão do poder se insere no marco geral da 
pesquisa que investiga como a dominância financeira – ou as 
formas contemporâneas de definir, gerir e realizar riqueza no 
capitalismo (Braga, 1993) - vem se dando na área da saúde 
no Brasil. Inspira-se em pesquisas seminais que demonstram 
como, além de atender os interesses capitalistas em geral, a 
política de saúde se prestou a abrigar os interesses capitalis-
tas do setor, constituindo um complexo médico-empresarial 
(Cordeiro, 1984), bem como atuou na expansão do capital 
na área assistencial, por meio do estímulo à ampliação capi-
talista da rede de serviços hospitalares e ambulatoriais e do 
desenvolvimento do capital industrial no setor, abrangendo 
a indústria farmacêutica, a produção de equipamentos, ins-
trumentos e materiais médicos (Braga e Góes de Paula, 1981). 
Em diálogo com estudo sobre dos processos decisórios sob 
a ótica da competição de interesses típica do lobbismo, no 
contexto atual das políticas sociais (Vianna, 1998), a pesqui-
sa propõe apresentar um quadro mais recente do papel das 
empresas de saúde no processo de financeirização. Objetivos 
O objetivo deste trabalho é realizar a identificação de propo-
sitores e a coleta de proposições para delimitação de agendas 
empresariais dos vários segmentos da saúde estudados, com 
objetivo posterior de relacionar essas agendas e avaliar sua 
atuação, seja no interior da política formal ou como força so-
cial capaz de determinar as possíveis decisões das elites políti-
cas e até mesmo de lograr maior participação no poder social 
estabelecido no país no contexto estudado. Metodologia A 
natureza do processo político será observada a partir de três 
arenas cumulativas e não hierárquicas de conflito: a primeira 
é a arena da tomada de decisão política dentro do aparelho de 
Estado; a segunda é identificada a partir das forças sociais que 
determinam as possíveis decisões das elites políticas, moldan-
do e alterando, num nível menos visível, a visão e a percepção 
das alternativas abertas à tomada de decisão; e a terceira se 
constitui na luta pela redistribuição do poder social, expres-
sando-se, no nível da política formal, pela influência maior 
ou menor da agenda política dos grupos sociais, conforme 
seu poder de mercado, sua legitimidade política e sua força 
organizacional (Offe, 1982). A metodologia compreende o 
levantamento e cruzamento de fontes empíricas, por meio 

demos destacar dois programas cujo propósito principal é a 
alocação de médicos para atuar nas Unidades Básicas de Saú-
de nas regiões prioritárias do SUS: o Programa de Valorização 
do Profissional da Atenção Básica (PROVAB) e o Programa 
Mais Médicos (PMM). O PROVAB, anterior ao Mais Médicos, 
foi instituído em 2011 por uma Portaria Interministerial, com 
o propósito de estimular e valorizar o profissional de saúde 
que atua em equipes multiprofissionais no âmbito da Aten-
ção Básica e da Estratégia de Saúde da Família, e tem como 
objetivo e conformação básica, alocar profissionais em mu-
nicípios com escassez de médicos e qualifica-los por meio de 
cursos de especialização em atenção básica à saúde. O PRO-
VAB oferece ainda um bônus aos participantes que se traduz 
em uma pontuação adicional no exame para ingresso em 
qualquer programa de residência médica. Objetivos O obje-
tivo deste trabalho foi avaliar o PROVAB como estratégia de 
atração e fixação de profissionais para atuar em áreas de es-
cassez, segundo a perspectiva dos médicos que participaram 
da segunda edição do PROVAB, decorrido em 2013. Os dados 
provenientes desse estudo se apoiam nas pesquisas de mo-
nitoramento do PROVAB realizadas ao final de cada edição, 
como uma das estratégias de avaliação do Programa a fim de 
subsidiar as tomadas de decisão sobre o mesmo a cada novo 
edital. Metodologia O público alvo da pesquisa foram os 3.048 
médicos que concluíram as atividades da edição do PROVAB 
2013, segundo informações provenientes de cadastro dispo-
nibilizado pela UNA-SUS. A amostra foi constituída a partir 
das características dos municípios de atuação dos médicos. 
Levou-se em consideração a região geográfica do município, 
bem como seu perfil de vulnerabilidade, de acordo a tipologia 
de classificação utilizada pelo Ministério da Saúde. O cálculo 
da amostra resultou numa amostra de 719 médicos. Os dados 
foram coletados por meio de Entrevistas Telefônicas Assisti-
das por Computador (ETAC), durante os meses de janeiro e 
julho de 2015. Para a coleta dos dados dos egressos, foi cons-
truído um questionário eletrônico, dividido em quatro blocos: 
(i) dados de identificação; (ii) dados do trabalho; (iii) dados de 
formação profissional; (iv) dados opinativos sobre o Progra-
ma. Responderam ao estudo 502 médicos, o que representou 
69,8% da amostra. Resultados e Discussão Todos os entrevis-
tados da amostra eram brasileiros e em sua maioria (53,2%) do 
sexo masculino. Desses, a maior parte (82,6%) era constituída 
de jovens com até 30 anos de idade e recém-formados, visto 
que mais de 85% da amostra era composta por médicos que 
se graduaram nos três últimos anos anteriores à sua entrada 
no programa. No que diz respeito à natureza da instituição 
onde os médicos concluíram sua graduação, os dados coleta-
dos indicam maior prevalência das instituições públicas (57,8% 
dos casos). Entre aqueles que formaram em instituições pri-
vadas, 41,2% recebeu algum tipo de bolsa ou financiamento. 
O maior atrativo à participação no PROVAB 2013 consistiu na 
garantia de bonificação de 10% na pontuação nos processos 
seletivos de residência médica: 81,9% dos entrevistados rela-
taram esse fator como importante atrativo, muito superior à 
remuneração, destacada, por 37,5% dos respondentes. A exis-
tência de um plano de carreira, vínculo trabalhista estável e 
condições de trabalho adequadas foram apontados por mais 
de 90% dos entrevistados como fatores que levariam à fixação 
dos médicos em áreas remotas ou desassistidas. Conclusões/

Considerações Finais A garantia de bonificação de 10% na pon-
tuação nos processos seletivos de residência médica mostrou-
se como o principal atrativo para a participação no PROVAB 
2013 e foi também o principal motivo que levaria os egressos a 
recomendar o programa. Como fatores que levariam à fixação 
em áreas remotas ou desassistidas, mais de 90% dos entrevis-
tados apontaram a existência de um plano de carreira, um 
vínculo trabalhista estável e uma estrutura física adequada do 
local de trabalho, o que corrobora a ideia de que apenas a re-
muneração não é suficiente para a fixação de médicos nessas 
localidades. O PROVAB se mostrou uma importante estraté-
gia de atração de médicos em áreas remotas ou desassistidas. 
Entretanto, para a fixação destes profissionais nos municípios 
onde estão atuando, são necessárias políticas que combinem 
diversos fatores, como aqueles apontados neste estudo. Re-
ferências 1. Campos FE, Machado MH, Girardi SN. A fixação de 
profissionais de saúde em regiões de necessidades. Revista 
Divulgação em Saúde para Debate, n.44. Rio de Janeiro, 2009. 
p. 13-24. 2. Portaria Interministerial Nº 2.087, de 1º de setembro 
de 2011. Institui o Programa de Valorização do Profissional da 
Atenção Básica. DF: Ministérios da Saúde e Educação. D.O.U. 1 
set 2011. 3. Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado – EPSM/
NESCON/FM/UFMG. Avaliação e análise do perfil dos médicos 
do PROVAB 2013 e suas opiniões quanto à participação no 
Programa (relatório de pesquisa). [internet]. Belo Horizonte, 
UFMG, 2015, [acesso em 7 mar. 2016]. Disponível em: <http://
epsm.nescon.medicina.ufmg.br/epsm/>.. 4. Oliveira CM, Cruz 
MM, Kanso S, Reis AN, Lima A, Torres RMC, et al. Avaliabili-
dade do Programa de Valorização do Profissional da Atenção 
Básica (PROVAB): desafios para gestão do trabalho. Ciência & 
Saúde Coletiva, vol. 20, no 10. Rio de Janeiro, RJ, 2015.
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14219 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: INSERÇÃO 
E MOTIVAÇÃO NO TRABALHO EM UM MUNICÍPIO 
ALAGOANO.

Introdução O SUS é fruto de uma luta política, tendo como ato-
res os movimentos populares, profissionais de saúde e associa-
ções de moradores que se emprenharam em materializar a os 
ideais da reforma sanitária, assim construindo uma agenda de 
discussão positiva de direitos sociais (NASCIMENTO; CORREIA, 
2008). Implantado no Brasil na década de 1990 (LIGIA et al, 
2007). Tendo como facilitador a atenção básica, gerando infor-
mação, orientação e reorganização dos profissionais da saúde 
que prestam serviços à população (STARFIELD, 2002). Sendo a 
atenção primária identificada como o ponto inicial de acesso, 
norteando e organizando a interatividade dos profissionais dos 
setores hierárquicos (DE CAMPOS OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). 
O Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) no Brasil, 
teve sua gênese no Ceará em 1987, institucionalizado pelo Mi-
nistério da Saúde em 1991 e inserido no Programa de Saúde 
da Família (PSF) em 1991 (RODRIGUES; RAMIRES, 2008). Não 
deve ser compreendido como um mero programa de amplia-
ção de cobertura das populações marginalizadas, e sim como 
estratégias estruturantes, pela capacidade de reorganização 
da atenção básica brasileira (TOMAZ, 2002, PAIM, 2008). Obje-
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M. de. Crônicos ou reabilitáveis? Reflexões sobre a “constru-
ção” dopaciente crônico. 2005, 55p. Monografia (Especializa-
ção). Universidade Federal de MatoGrosso – 2005; ATAÍDE, I. 
F. C. As internações no contexto da Reforma Psiquiátrica em 
Mato Grosso,2008. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) 
– Curso de Pós-Graduação em Enfermagem,UFMT, Cuiabá. p 
34-38.; BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde.DAPE. Coordenação Geral deSaúde Mental. Reforma 
psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil. Documen-
toapresentado à Conferência Regional de Reforma dos Servi-
ços de Saúde Mental : 15 anosdepois de Caracas. OPAS. Brasí-
lia, novembro de 2005.

Luciano Campos Silva; Guilherme Prado Lima; Jaqueline De 
Almeida Moreira; Lovecy Alves De Sousa; Marcos Sergio de 
Araújo;

14303 O POSICIONAMENTO DO CONSELHO FEDERAL 
DE ODONTOLOGIA EM TORNO DA POLÍTICA DE SAÚDE 
BUCAL NO PRIMEIRO E SEGUNDO GOVERNO LULA 2003-
2010

Introdução O Conselho Federal de Odontologia (CFO) e os 
Conselhos Regionais foram criados pela Lei nº 4.324, de 14 de 
abril de 1964. Dentre as entidades odontológicas interessadas 
na Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), o CFO foi esco-
lhido para estudo devido ao seu protagonismo no cenário 
nacional da odontologia enquanto conselho de classe e pelo 
destaque que a PNSB tem em suas publicações oficiais. Ob-
jetivos Esse estudo analisou a posição e tomada de posição 
do Conselho Federal de Odontologia sobre a Política Nacional 
de Saúde Bucal em 2002 e nos dois governos Lula 2003-2006 
e 2007-2010. Metodologia Foi conduzida análise documental 
das publicações do Conselho Federal de Odontologia (CFO), 
analisada a posição social e trajetória dos seus dirigentes. 
Todo o material coletado nos jornais e periódicos foi catego-
rizado buscando compreender essa entidade como aquela 
que se situa no “espaço da política de saúde bucal” como um 
espaço social onde as diversas instituições e agentes engaja-
dos pertencem a diferentes campos, com distintos capitais 
acumulados e interesses em jogo. As categorias de análise 
foram demandas profissionais e posição da entidade sobre 
a política, analisadas através do software Nvivo. Resultados 
e Discussão O CFO, em 2002 iniciou série de reportagens em 
torno da defesa da política pública, do tema fome zero, cárie 
zero e boca cheia de dentes, com foco na ampliação das vagas 
no mercado de trabalho. Nas demandas profissionais, desta-
cou diversos projetos de lei de diferentes partidos políticos 
na obrigatoriedade do atendimento odontológico no SUS e 
demandas salariais. Entre 2004 e 2006, o CFO defendeu a am-
pliação da equipe de saúde bucal, a isonomia com os médicos 
e lançou a primeira edição do Prêmio Brasil Sorridente/Conse-
lhos de Odontologia, uma parceria com o Ministério da Saúde 
que premia prefeituras de municípios que investiram e se des-
tacaram na saúde bucal. Conclusões/Considerações Finais A 
participação do CFO é propositiva no sentido de apoiar o cam-
po político na construção de agenda focada principalmente 
nos interesses da categoria em torno de novos empregos na 
área pública, bem como na regulamentação das profissões au-
xiliares. É preciso estudar o papel das demais entidades nesse 
espaço de luta no mesmo período.

Sônia Cristina Lima Chaves; Ana Maria Freire de Lima Almeida; 
Priscila Silva Gonzaga;

14308 O PROGRAMA MAIS MÉDICOS COMO 
EXPERIÊNCIA INOVADORA: PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTOS E PRÁTICAS NO CONTEXTO DO 
SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO

Introdução O lançamento do Programa Mais Médicos (PMM) 
aconteceu em julho de 2013, com o objetivo de expandir o 
acesso à atenção básica e melhorar o atendimento aos usuá-
rios do Sistema Único de Saúde. A OPAS tem realizado, desde 
2015, diversos estudos de caso envolvendo o Programa Mais 
Médicos para o Brasil, particularmente relacionados ao provi-
mento emergencial vinculado à cooperação internacional. Ob-
jetivos Analisar a implementação do Programa Mais Médicos 
no contexto do sistema de saúde brasileiro, a partir de seis 
estudos de caso, destacando as especificidades que caracteri-
zam a experiência brasileira no cenário internacional. Metodo-
logia Foi utilizada a técnica da metassíntese qualitativa, sendo 
que, no caso específico deste estudo, os estudos já existem 
e já estão definidos. Assim, uma das etapas propostas, que 
inclui a seleção e avaliação da qualidade dos trabalhos, não 
fez parte da investigação. Tomando como base o modelo teó-
rico, foi construída uma matriz que contemplou a análise do 
contexto, a análise do método e a análise das categorias de 
análise, as quais seguiram o referencial da cadeia de valor pú-
blico do PMM. Para cada estudo de caso foi construída uma 
matriz e os dados foram interpretados a partir da abordagem 
hermenêutica e dialética. Resultados e Discussão Com relação 
aos atributos da APS, se demonstrou claramente o aumento 
no acesso, dado essencialmente pela maior fixação do médico 
no território, a qual ocorre mesmo em áreas historicamente 
desassistidas, principalmente a partir da visita domiciliar. A 
contribuição para um modelo mais integral aparece nas falas 
de diferentes atores (profissionais, gestores e usuários) iden-
tificada a partir dos sentidos convencionais da integralidade: 
boas práticas na relação profissional-usuário; articulação das 
ações de promoção, prevenção e tratamento e na articulação 
intersetorial. A longitudinalidade é revelada como uma postu-
ra diferenciada do profissional em buscar o acompanhamen-
to dos usuários. Conclusões/Considerações Finais Percebe-se 
que O PMM tem o potencial de ser um catalisador das políticas 
e processos realizados, para cumprir suas metas de melhorar 
a atenção à saúde da população mediante o fortalecimento 
da APS. Os espaços macro e micropolíticos de encontro pro-
movidos pelo PMM, transformam a lógica predominante de 
organização do trabalho em saúde.

Angelo Giuseppe Roncalli da Costa Oliveira; Elizabethe Cristina 
Fagundes de Souza; Lyane Ramalho Cortez; Márcia Cavalcante 
Vinhas Lucas; Natércia Janine Dantas da Silveira;

14312 REVISÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO 
BÁSICA: TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS

Introdução Diante do desmonte progressivo da face públi-
ca do Estado brasileiro e de suas instituições democráticas, 
as políticas públicas têm sofrido pressões para a conversão 
integral dos direitos sociais à lógica de mercado. No SUS, a 
Atenção Básica vem sendo o principal meio de ampliação da 
oferta pública de serviços de saúde, notadamente à classe 

do mapeamento de propositores e proposições, com vistas a 
identificar as agendas dos diversos segmentos que compõem 
o setor privado de saúde no Brasil atual e pontos comuns/di-
vergentes entre essas agendas. Resultados e Discussão Será 
apresentada uma matriz de propositores, compreendendo 
empresas, entidades empresariais que as representam, en-
tidades profissionais, de estudantes, sindicais, de defesa do 
consumidor entre outras; e suas proposições, a serem locali-
zadas na imprensa comercial, nos sítios das empresas na inter-
net, nas publicações empresariais, na atuação do propositor 
e/ou do segmento no judiciário, na relação entre o propositor 
e/ou segmento e instituições públicas, em especial, Ministé-
rios do Planejamento e da Fazenda, nos projetos de lei, etc. A 
matriz de propositores e proposições logra evidenciar a maior 
ou menor participação dos segmentos que compõem o setor 
privado de saúde na agenda da financeirização das políticas 
sociais no Brasil nas duas primeiras décadas do século XXI. 
Permitirá a identificação das direções do poder no percurso da 
formulação/difusão dessa agenda. Deverá, ainda, identificar a 
existência de “contra agendas”, disputas, bem como diálogos 
entre agendas. Conclusões/Considerações Finais Registra-se, 
nos Estados Unidos, desde a década de 1970, forte expansão 
empresarial na atenção hospitalar, produzindo esquemas 
cada vez mais lucrativos ligados à prestação de serviços priva-
dos, com o apoio ativo da categoria médica (Starr, 1982). No 
Brasil, até fins dos anos 1970, o complexo médico-empresarial 
se fortaleceu a partir da estruturação de uma rede de cone-
xões entre empresas de pré-pagamento e o setor hospitalar 
e entrada de empresas multinacionais na área de assistência 
médica articulou um forte setor do capital financeiro a esse 
complexo (Cordeiro, 1984). As práticas que caracterizam a do-
minância financeira envolvem uma dinâmica na qual o setor 
saúde se torna tanto mais funcional quanto mais complexos, 
elaborados e caros os insumos e tecnologias que o envolvem. 
Análises sobre estrutura, dinâmica e papel político do setor 
privado de saúde perderam espaço na agenda acadêmica 
da saúde coletiva nas últimas décadas. Este estudo se colo-
ca o desafio de reabrir este espaço. Referências Braga, J.C.S. 
e Góes de Paula, S. Saúde e Previdência. Estudos de política 
social. São Paulo: CEBES/HUCITEC, 1981. Braga, J.C.S. A Finan-
ceirização da Riqueza. A macroestrutura financeira e a nova 
dinâmica dos capitalismos centrais. Campinas, SP: Revista 
Economia e Sociedade, v.2, n.1., 1993. Cordeiro, H. As empre-
sas médicas. As transformações capitalistas da prática médi-
ca. São Paulo: Graal, 1984. Offe, C. Some contradictions of the 
modern welfare State. In. Contradictions of the welfare State. 
Cambridge, Mass., MIT Press, 1982. Starr, P. The Social Trans-
formation of American Medicine. Basic Books, 1982. Vianna, 
M. L. T. W. (1998). A americanização (perversa) da seguridade 
social no Brasil: Estratégias de bem-estar e políticas públicas. 
Rio de Janeiro, Brasil: IUPERJ, Universidade Cândido Mendes.
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14300 DESANTENÇÃO AO PACIENTE DE SAUDE 
MENTAL EM CUIABÁ-MT NO ANO DE 2016

Introdução Em seis de abril de dois mil e um, o governo fe-
deral promulgou a lei nº 10.216 que dispõe sobre a proteção 

e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais 
e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. A lei re-
direciona o modelo de assistência psiquiátrica, regulamenta 
cuidado especial com a clientela internada por longos anos e 
prevê a possibilidade de punição para a internação voluntária 
arbitrária ou desnecessária.Esse trabalho se estruturará em 
identificar os atuais serviços e estabelecimentos em Cuiabá-
-MT, que ofertam assistência aos que precisam de atendimen-
to e tratamento no campo da Saúde Mental, verificando os 
impactos advindos da reforma psiquiátrica a lei nº 10.216 que 
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras 
de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial 
em saúde mental na cidade de Cuiabá-MT. Objetivos Analisar 
a assistência dos pacientes com transtorno mental em Cuiabá-
-MT a partir do processo de desospitalização iniciado em 1992. 
Descrever o histórico da reforma psiquiátrica no Brasil; Anali-
sar o impacto da reforma na cidade de Cuiabá-MT;Comparar a 
Política de Desinstitucionalização com os serviços ofertados 
em Cuiabá-MT no ano de 2016; Metodologia Trata se de um 
estudo transversal onde será analisada assistência ao pacien-
te com transtorno mental em Cuiabá-MT, do ponto de vista 
do Planejamento. Será analisado por meio de entrevistas no 
Hospital Adalto Botelho; Caps CPAIV; Policlínica do Planalto; 
Familiares de pacientes com transtorno mental, a vivencia do 
planejamento na gestão da politica no contexto da promulga-
ção da lei 10.216 da saúde mental do governo federal, alinha-
da com as diretrizes da Reforma Psiquiátrica, em Cuiabá-mt 
Resultados e Discussão Estudando a trajetória da política de 
saúde mental em Cuiabá constata-se que, em momentos pon-
tuais, ocorreram mobilizações sociais, a partir da organização 
de trabalhadores dos serviços psiquiátricos e do ensino, que 
culminaram na definição de uma política de saúde mental mu-
nicipal. No entanto, constata-se também que muito embora 
esses movimentos tenham tido, por um lado, uma significân-
cia política, por outro, todas essas iniciativas não foram ca-
pazes de ir além de um momento reivindicatório pontual. As 
analises de nossas entrevistas feitas com Familiares de pacien-
tes de transtorno mentais, Ciaps Adalto Botelho, Caps CPA4 e 
Policlínica do Planalto. Podemos identificar diferentes pontos 
de vista de um mesmo serviço e a própria politica de desos-
pitalização no município de Cuiabá-MT. Tiramos disso que, a 
rede de atenção psicossocial de assistência aos pacientes de 
transtorno mental, esta funcionando parcialmente e de for-
ma precária. Conclusões/Considerações Finais Com toda essa 
informação que esse trabalho nos proporcionou, notamos o 
quanto foi positivo a substituição dos hospitais psiquiátricos 
ou manicômios, por um atendimento mais individualizado, hu-
mano e realmente direcionado a trazer o paciente ao cuidado 
familiar e ao convívio social. Percebemos nos levantamentos 
de dados e informações iniciais desse trabalho um cenário 
caótico e sem nenhuma estrutura organizacional da saúde 
mental em Cuiabá-MT, com dados coletados na mídia, em re-
latos e a vivencia de familiares e trabalhadores da atenção pri-
mária da saúde, as agentes comunitárias de saúde. Porem não 
foi o que encontramos com o andamento de nossas pesqui-
sas e entrevistas. Encontramos sim uma rede de assistência, 
que funciona de forma precária, sem divulgação e estrutura 
adequada, pois são muitos os obstáculos que a saúde mental 
tem enfrentado em Cuiabá-MT. Referências AMORIM, Tânia 
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que abrangem a promoção do acesso aos serviços de saúde; 
enfrentamento da discriminação, do preconceito e do racis-
mo; investimento na saúde de modo equânime; desenvolvi-
mento de estratégias de redução das violências; promoção 
de espaços de educação permanente para trabalhadores(as). 
Metodologia A metodologia até a configuração deste coletivo 
iniciou com a necessidade de fortalecimento e apoio aos ser-
vidores(as) que trabalhavam de forma individual com as polí-
ticas de saúde para populações específicas. O primeiro movi-
mento foi instituir reunião de equipe semanal para discussão 
e planejamento de ações conjuntas. Após, foi a reorganização 
do espaço físico com o intuito de manter a proximidade entre 
estas políticas. Passaram a ocupar o mesmo espaço as equi-
pes de Saúde LGBT, População Negra, Povos Indígenas e Po-
pulação Privada de Liberdade no Sistema Prisional. A Saúde 
da População em Situação de Rua e do Campo, Florestas e 
Águas estão vinculadas à Coordenação Estadual de Atenção 
Básica. O método de trabalho consiste nas discussões em 
grupo das pautas em comum, transversalização do cuidado, 
produção coletiva e participação nos espaços de gestão en-
quanto políticas de promoção da equidade. Destaca-se que 
as especificidades de cada política são respeitadas e preser-
vadas. Resultados e Discussão Os resultados a partir do novo 
formato de organização foram em relação às produções cole-
tivas que proporcionaram a inserção de uma seção no Plano 
Estadual de Saúde 2016-2019 do RS com uma análise da situa-
ção de saúde das populações específicas e a construção de 
um mapeamento dos dispositivos de saúde voltados a essas 
populações. Outro foco deste processo de trabalho é o apoio 
técnico às Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS), que no 
estado são 19. Em 2016 ocorreu o I Encontro Estadual das Polí-
ticas de Promoção da Equidade em Saúde e agendas de apoio 
a duas CRS da região sul do estado, momentos de diálogo 
e pactuações entre a equipe e as referências regionais para 
essas políticas. Além disso, também foi possível desenvolver 
algumas ações conjuntas entre as próprias equipes deste co-
letivo, como um fórum que trouxe a temática Negritude LGBT 
e algumas articulações para desenvolver um trabalho junto à 
população LGBT Privada de Liberdade. Também avançou-se 
no enfrentamento da violência a partir do Grupo de Trabalho 
de Atenção às Pessoas em Situação de Violência, que ocorre 
no mesmo departamento deste coletivo. Conclusões/Consi-
derações Finais A Constituição do trabalho para a promoção 
da equidade em saúde a populações específicas têm sido um 
processo em constante construção. Badziak e Moura (2010) 
afirmam que uma política pública de saúde efetiva representa 
a única maneira de assegurar o acesso à saúde e, consequen-
temente, minimizar iniquidades. Faz-se necessário intensificar 
a aproximação com as referências regionais para que a pro-
moção da equidade em saúde alcance todo o estado, pois a 
realidade dos municípios do interior diferem da capital e da 
região metropolitana. A partir dessa reorganização no proces-
so de trabalho da gestão é possível observar avanço na dis-
cussão sob a perspectiva de promoção de equidade em saúde 
, assim como o apoio mútuo entre as equipes de trabalho e 
a construção de pautas coletivas fortalecidas. É importante 
sinalizar o reconhecimento e a visibilidade que este coletivo 
tem conquistado dentro da SES/RS à medida que esta forma 
de organização do processo de trabalho se consolida. Refe-

rências BADZIAK, R.P.F.; MOURA, V.E.V. Determinantes so-
ciais da saúde: um conceito para efetivação do direito à saúde. 
Revista Saúde Pública, v. 3, n. 1, p.69-79, 2010. WHITEHEAD, M. 
The concepts and principles of equity and health. Health Serv., 
v.22, n.3, p.429-445, 1992.
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14389 A GARANTIA DO DIREITO A SAÚDE DAS 
POPULAÇÕES DO CAMPO, DA FLORESTA E DAS ÁGUAS: 
DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O ESTADO BRASILEIRO

Introdução No Brasil, existem 1.619 municípios (29% do total 
de 5.570) em que a população residente em domicílio rural 
supera o urbano e onde verificam-se os piores desempenhos 
em indicadores de demografia, desenvolvimento humano e 
renda (IBGE, 2010). Em relação a implantação das políticas de 
saúde para as populações do campo, da floresta e das águas 
ainda existem importantes limitações de acesso e qualidade 
nos serviços de saúde, bem como uma situação deficiente 
de saneamento ambiental. Os maiores avanços dessas políti-
cas, por sua vez, ocorreram nos períodos históricos em que 
essas populações estiveram mais organizadas. Entretanto, 
a descontinuidade das ações, modelos que não se consoli-
daram, e uma fragmentação de iniciativas ainda contribuem 
para altos níveis de exclusão, discriminação e falta de equida-
de (CARNEIRO, 2007). A Política Nacional de Saúde Integral 
das Populações do Campo, da Floresta e das Águas (PNSIPC-
FA), publicada em 2011, foi fruto de um processo de luta dos 
movimentos sociais, na busca da efetivação de seu direito à 
saúde. O Observatório da PNSIPCFA - Obteia – Teia de Sabe-
res e Práticas, foi criado para monitorar e contribuir com sua 
implementação e avaliação. Objetivos Relatar a experiência 
de gestão participativa do OBTEIA na avaliação da PNSIPCFA 
destacando seus desafios teóricos, metodológicos e políticos. 
Metodologia O Obteia está constituído de três espaços distin-
tos de organização, são eles: comitê gestor, grupo executivo 
e a Teia de Saberes e Práticas. Os sujeitos que integram esses 
espaços distintos de organização são: acadêmicos, movimen-
tos sociais e o SUS. Coordenado pela Universidade de Brasí-
lia/Núcleo de Estudos de Saúde Pública e Fundação Oswaldo 
Cruz do Ceará envolve intelectuais engajadas/os, pesquisado-
ras/es populares dos movimentos sociais do campo, da flores-
ta e das águas, como o Movimento das Mulheres Campone-
sas e Movimento dos Atingidos por Barragens; gestoras/es 
e profissionais do Ministério da Saúde do Departamento de 
Gestão Participativa. Sua implantação se deu pelo trabalho de 
um grupo executivo, realização de reuniões trimestrais do Co-
mitê gestor e por meio de oficinas ampliadas da Teia de Sabe-
res e Práticas onde se planejaram e avaliaram seus produtos 
incorporando sempre a participação dos diferentes sujeitos. 
Resultados e Discussão O observatório foi implementado em 
2012. Na criação e o desenvolvimento do OBTEIA foram iden-
tificados três grandes desafios, no que tange à avaliação da 

trabalhadora, bem como de criação de postos de trabalho, 
ainda que sua expansão tenha sido acompanhada pela ter-
ceirização da força de trabalho e pela privatização da gestão 
das unidades, a partir de parcerias entre o setor público e o 
setor privado. Nesse contexto, temos acompanhado, desde 
meados de 2016, fatos políticos que expressam o curso da re-
visão da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) publica-
da em 2012. No presente trabalho analisamos o contexto po-
lítico, o processo de construção desta revisão e as principais 
propostas que se tornaram públicas por meio dos seguintes 
documentos: Portaria GM/MS nº 958, de maio de 2016 e o do-
cumento-síntese das discussões realizadas no VII Fórum Na-
cional de Gestão da Atenção Básica, promovido pelo Depar-
tamento de atenção Básica do Ministério da Saúde (DAB/MS). 
Objetivos 1) Analisar as principais propostas para a revisão da 
PNAB, publicadas pelo DAB/MS em 2016; 2) Destacar tendên-
cias dessas propostas especialmente em relação ao modelo 
de atenção e à gestão do trabalho em saúde, considerando a 
situação atual da Atenção Básica; 3) Apontar as implicações 
desta revisão para o SUS, tendo em vista o contexto políti-
co-social e a correlação de forças vigente no Brasil contem-
porâneo. Metodologia Seleção de documentos de amplitude 
nacional que apresentam orientações para a revisão da PNAB; 
elaboração de questões norteadoras da análise. Análise do-
cumental que compreendeu a identificação dos sujeitos e 
dos processos políticos implicados na elaboração dos docu-
mentos selecionados; discussão das principais propostas dos 
documentos, destacando tendências e perspectivas. Os docu-
mentos analisados foram: Portaria GM/MS nº 958 de maio de 
2016 que modificava a composição da equipe mínima da Estra-
tégia Saúde da Família; Documento-síntese das discussões do 
VII Fórum Nacional de Gestão da Atenção Básica, promovido 
pelo DAB/MS. As perguntas orientadoras foram: 1) Que con-
cepções acerca do modelo de atenção as propostas apresen-
tam; 2) Que tendências tais propostas expressam em relação 
à gestão e à organização do trabalho; 3) Como as propostas 
destacadas incidem sobre o direito à saúde, considerando os 
princípios do SUS? Resultados e Discussão Entre as mudanças 
propostas, destaca-se a alteração da composição das equipes 
de Saúde da Família - substituindo os ACS por auxiliares ou 
técnicos de enfermagem e unificando os ACS com os ACE -, e 
a criação de uma “carteira de serviços mínima” para a PNAB, 
com variações que atendam às necessidades e especificida-
des locais. As particularidades dos territórios adscritos justifi-
cariam também a relativização da cobertura da atenção bási-
ca e a diferenciação dos regimes de trabalho, da carga horária 
e dos vínculos dos trabalhadores, associadas ao reforço da 
avaliação e à remuneração diferenciada, segundo resultados. 
Em relação ao modelo de atenção, tais indicações estão vincu-
ladas a uma concepção de resolutividade associada à clínica 
assistencialista simplificada, assim como se coadunam com 
uma perspectiva de escalonamento do acesso à saúde pública 
e de mercantilização do direito à saúde. No campo da gestão 
do trabalho, projetam a ampliação da precarização, pelo au-
mento de formas flexíveis de contratação e organização do 
trabalho, e aprofundam a simplificação do trabalho dos ACS 
e dos ACE. Conclusões/Considerações Finais Sem que tenham 
sido superados os desafios enfrentados pelas PNAB´s 2006 e 
2012 e sem um patamar de cobertura e qualidade da atenção, 

no qual o desenho de alternativas conjunturais represente um 
refinamento do sistema e suas possibilidades, a atual revisão 
retoma ‘mínimos’, tanto na simplificação da clínica, centrada 
em procedimentos simples, quanto na oferta de carteiras mí-
nimas e seletivas de serviços, com condições flexíveis de tra-
balho. Sob o pretexto de contemplar as especificidades locais, 
as propostas podem reforçar desigualdades e justificar trata-
mentos diferenciados, vínculos precários e “carteiras” varia-
das e estratificadas de serviço. O princípio da equidade, que 
inspira a proposição de atendimento a eventuais particulari-
dades, é distorcido na relativização da cobertura e na simplifi-
cação do cuidado, dissociando-se dos princípios da igualdade 
e da universalidade. Sem amplo debate, as propostas em pau-
ta não refletem as necessidades da população e as reflexões 
dos trabalhadores do SUS. Referências BRASIL. Ministério da 
Saúde. Portaria 958 de 10 de maio de 2016.Altera o Anexo I 
da Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, para 
ampliar as possibilidades de composição das Equipes de Aten-
ção Básica. Brasília, 2016. CONASEMS. Revista Conasems Nº 
67, out.,nov.,dez. 2016. Disponível em:http://www.conasems.
org.br/wp-content/uploads/2017/01/revista_conasems_edi-
cao_67_AF02.pdf Fórum Nacional de Gestão da Atenção Bá-
sica,7, 2016, Brasília. Síntese das discussões. Brasília, 2016.Dis-
ponível em: https:// blog.atencaobasica.org.br/wp-content/
uploads/2016/10/Síntese-VII-Fórum-AB.pdf Teixeira MB et al. 
Avaliação das práticas de promoção da saúde: um olhar das 
equipes participantes do Programa Nacional de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. Saúde Debate,2014, 
vol.38, n.spe, p-52-68

Márcia Valéria Guimarães Cardoso Morosini; Angélica Ferreira 
Fonseca;

14385 PROMOÇÃO DA EQUIDADE EM SAÚDE: 
EXPERIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 
RIO GRANDE DO SUL

Introdução A Equidade pode ser considerada um paradigma 
relativamente recente no campo da saúde. Whitehead (1992) 
é uma importante referência na noção de equidade em saú-
de e, de acordo com a autora, as iniquidades em saúde são 
desigualdades que afligem determinados grupos populacio-
nais, podendo se caracterizar como sistemáticas e relevantes, 
e ser consideradas como evitáveis, injustas e desnecessárias. 
A busca pela equidade e pela integralidade implica repensar-
mos aspectos importantes da organização do processo de 
trabalho, da gestão, planejamento e da construção de novos 
saberes e práticas em saúde. Nessa perspectiva, na Secretaria 
de Estado da Saúde, no Departamento de Ações em Saúde, 
constituiu-se um trabalho coletivo iniciado em janeiro de 2016, 
no eixo da promoção da Equidade em saúde. Desta forma, 
constituiu-se um coletivo de trabalhadores(as) contemplando 
seis políticas públicas de saúde (nacionais e estaduais) para 
populações específicas: População de Lesbicas, Gays, Bise-
xuais, Travestis e Transexuais (LGBT); População Negra; Po-
pulação Privada de Liberdade no Sistema Prisional; População 
em Situação de Rua; Povos Indígenas e População do Campo, 
Florestas e Águas. Objetivos Relatar a experiência no campo 
da gestão desenvolvido por um coletivo de trabalhadores(as) 
que atuam com políticas públicas de saúde para populações 
específicas com foco em temas transversais e interseccionais 
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de Monitoramento do Mercado de Medicamentos (SAMMED) 
objetivando programar e coordenar tarefas relacionadas à re-
gulação econômica do mercado de medicamentos para asse-
gurar à assistência farmacêutica a oferta de medicamentos e 
a competitividade do setor. A CMED não possui um setor de 
acompanhamento dos preços dos medicamentos comerciali-
zados diretamente dos pontos de venda, isso ocorre através 
de anuais de revista e de relatórios das empresas. Em dezem-
bro de 2016 foi publicada MP 754/2016, que permite ao Con-
selho de Ministros da CMED autorizar, a qualquer tempo, o 
aumento nos preços dos medicamentos. Tal medida gerou 
controvérsias no CNS e setor regulado. Conclusões/Conside-
rações Finais A regulação dos preços de medicamentos tem 
passado por mudanças importantes com desdobramentos 
que tem se refletido no acesso, na assistência farmacêutica e 
na competitividade do setor. A MP 754/2016 determina a pos-
sibilidade de ajuste dos preços sem limitação temporal como 
específica a Lei 10.742/2003 com críticas do controle social e 
do setor regulado.

Flávio de Almeida Couto; Thainan Cristine Lima Santos; Debora 
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14437 ESTADO, POLÍTICA DE SAÚDE E TRABALHO DA 
ENFERMEIRA NOS ANOS 1920

Introdução Na década de 1920, a implantação da política de 
saúde possibilitou a reorganização das ações e serviços de 
saúde pública em âmbito nacional. Nesta conjuntura, o Esta-
do brasileiro investiu na modernização institucional do campo 
da saúde pública e na profissionalização da força de trabalho 
da enfermeira, no intuito desta viabilizar a reforma sanitária 
iniciada em 1920. Objetivos Analisar a relação entre Estado, 
política de saúde e trabalho da enfermeira nos anos 1920. 
Metodologia Trata-se de um estudo qualitativo, de natureza 
histórica. Os acervos consultados foram o Centro de Docu-
mentação da Escola de Enfermagem Anna Nery da UFRJ, a 
Biblioteca Universitária de Saúde da Universidade Federal da 
Bahia e a Biblioteca Pública do Estado da Bahia. Nestes locais, 
coletaram-se os seguintes tipos de documentos: extratos de 
revistas e jornais; imagens fotográficas; discursos de gesto-
res; documentos oficiais (leis, decretos, regimentos) e traba-
lhos acadêmicos (dissertações, teses e livros). As evidências 
históricas foram organizadas em um corpus documental e a 
síntese final foi construída com base no referencial teórico 
adotado. Resultados e Discussão A conformação da política 
nacional de saúde em 1920 engendrou uma modernização das 
bases burocratico-administrativas da saúde pública brasileira 
e demandou trabalhadores qualificados para operacionalizar 
as práticas de saúde pública pautadas no higienismo e na edu-
cação sanitária. Neste contexto, o Estado brasileiro passou a 
utilizar os dispositivos pessoais da força de trabalho feminina 
e investiu na profissionalização do trabalho da enfermeira bra-
sileira para que esta exercesse o controle social utilizando a 
tecnologia da visita domiciliar e da educação sanitária, garan-
tindo assim que os dispositivos médico-higiênicos adentras-
sem aos lares e modificassem o cotidiano de brasileiros(as). 

Conclusões/Considerações Finais No contexto dos anos 1920, 
o trabalho da enfermeira viabilizou a política de saúde insti-
tuída pelo Estado brasileiro. Ademais, o investimento na pro-
fissionalização do trabalho da enfermeira foi uma estratégia 
estatal para manter a ordem necessária à implantação da po-
lítica de saúde e realizar o controle social, em conformidade 
com o higienismo.

Nildo Batista Mascarenhas;

14441 ANÁLISE DA FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE SÃO LUÍS – MA

Introdução As mudanças na Política de Atenção Básica assim 
como nos sistemas de informação tendem a aumentar a com-
plexidade das ações e a importância de registros e informa-
ções lançadas pelos ACS, por isso estratégico analisar a forma-
ção acadêmica deste público como estratégia para conhecer 
onde investir para melhoria das suas atividades. Objetivos Co-
nhecer a formação acadêmica dos Agentes Comunitários de 
Saúde São Luís-MA e fatores sociais relacionados. Metodolo-
gia Trata-se de um estudo transversal, observacional, descriti-
vo ,A pesquisa foi realizada em julho de 2016, no município de 
São Luís do Maranhão, com a classe de Agente Comunitários 
de Saúde, da qual foi calculada amostra com 260 usuários. A 
partir de sorteio do Cartão Nacional de Saúde, foram sele-
cionados os participantes da pesquisa. Para instrumento de 
coleta foram utilizadas fichas do sistema e-SUS, como ques-
tionários autoaplicáveis. Os questionários foram entregues ao 
final dos treinamentos realizados pela Secretaria Municipal de 
Saúde. Os dados foram tabulados no programa STATA, Ver-
são 12. Resultados e Discussão A maioria dos entrevistados 
são do sexo feminino 93,53%, e na faixa etária de 45 a 59 anos 
(52,22%), residentes na zona urbana (87,31%), ensino médio 
62,05% e com ensino superior com 25,64%. Dentre as mulheres, 
ensino médio com 64,3% sendo seguido pelo nível superior 
com 23,1%. Dentre os obteve dados que revelaram com nível 
superior 61,5%, e nível médio 30,8%. Ao relacionar com à faixa 
etária observa-se que na categoria ensino médio entre 45 e 59 
anos, obtendo 59%. Categoria de ensino superior 31 e 45 anos 
e entre 45 a 59 anos obtiveram respostas idênticas represen-
tando cada um 46%. Conclusões/Considerações Finais Devidos 
aos resultados sexo e idade não são fatores relevantes para a 
escolaridade. A maior parte deste público se aproxima dos 50 
anos e com nível médio, e já apresenta representantes com ní-
vel superior. É estratégico que as capacitações assim como as 
reuniões, possuam linguagem acessível adequando as metas 
com o perfil de cada equipe.

Jamesson Ferreira; Dagolberto Calazans Araujo Pereira; 
Humberto Oliveira Serra; Mauricio Alves Moares; Priscilla 
Julieth Alves de Andrade; Tercio Sousa Maia;

14443 POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E AS 
RESPOSTAS ESTATAIS E NÃO ESTATAIS ÀS SUAS 
NECESSIDADES SOCIAIS

Introdução O Sistema Único de Saúde (SUS) enquanto po-
lítica social, parte de uma concepção ampliada de saúde, 
que tem o desafio de atender as necessidades de saúde dos 
brasileiros, pautando-se em princípios universais, integrais 

PNSIPCFA. O primeiro foi o de dar visibilidade a essas popu-
lações, ainda pouco visíveis nas suas necessidades de saúde 
e condições de vida pelas estatísticas oficiais e pelas políticas 
públicas. O segundo, e igualmente desafiante, foi inventar 
uma nova forma de se estruturar um Observatório, onde o 
“observado” também “observa” e vice-versa. Sujeito e obje-
to se alternam numa perspectiva dialética de construção de 
análises que induzam à ação, seja do Estado, seja dos próprios 
movimentos sociais. Para isso se efetivar plenamente, foi 
enfrentado um terceiro desafio, que é o desenvolvimento e 
articulação de métodos de produção do conhecimento coe-
rentes com essa proposta. Estes cenários são apresentados 
numa perspectiva crítica por pesquisadores populares –mo-
radores destes territórios – e por pesquisadores acadêmicos, 
em diálogo com os gestores do SUS por meio de um portal 
na internet - www.saudecampofloresta.unb.br- que contém 
informes, estudos, pesquisas, vídeos, oficinas, artigos e estu-
dos de base secundária e primária. Conclusões/Considerações 
Finais A voz dos territórios é simples ressoando o clamor de 
populações vulnerabilizadas, que gritam por direitos, por jus-
tiça social e para preservar um modo de viver em um lugar de 
pertencimento, um território que lhes permite viver, com um 
trabalho que faz sentido, numa relação com a natureza que é 
singular. Os resultados da implantação do OBTEIA reforçam a 
importância da produção compartilhada de conhecimentos, a 
participação, a interação, a afetividade, os saberes e práticas, 
trocas acadêmico-popular, o diálogo de saberes. Este modo 
de fazer ciência e de gestar novos saberes e práticas de saúde 
visa também trazer contribuições ao modo de fazer pesqui-
sa na saúde coletiva, visibilizar as populações do campo, da 
floresta e das águas do Brasil e explicitar a insuficiência e au-
sência de políticas públicas voltadas para esses sujeitos, em 
especial a política de saúde. Ainda permanece como desafio 
que o direito a saúde dessas populações se torne realidade. 
Referências CARNEIRO, F. F. A Saúde no Campo: das políticas 
oficiais à experiência do MST e de famílias bóias frias em Unaí, 
Minas Gerais. Tese de doutorado, ano de obtenção: 2007. Dis-
ponível - http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/TeseFer-
nando03_5_071.pdf INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA – IBGE. Documentação do arquivo. Base de infor-
mações do Censo Demográfico 2010: resultados da Sinopse 
por setor censitário. Rio de Janeiro, 2011. 37 p.
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14427 PERFIL DAS CONDIÇÕES SÓCIO-CLÍNICAS DOS 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE SÃO LUÍS – MA

Introdução O Agente Comunitário de Saúde aproxima os ser-
viços de saúde da população. Agregando conhecimentos téc-
nicos de saúde, habilidades sociais, e capacidade física para 
realizar os deslocamentos necessários até as residências da 
sua área. Os usuários acompanhados assim como as metas 
são calculadas a partir de dados populacionais, independente 
das suas condições físicas e condições de saúde para atende-
-las. Objetivos Conhecer as condições sócio-clínicas dos ACS, 
identificar as principais patologias, traçar perfil das condições 
sócio-clinicas do ACS. Metodologia Trata-se de um estudo 

transversal, observacional, descritivo ,A pesquisa foi realiza-
da em julho de 2016, no município de São Luís do Maranhão, 
com a classe de Agente Comunitários de Saúde, da qual foi 
calculada amostra com 260 usuários. A partir de sorteio do 
Cartão Nacional de Saúde, foram selecionados os participan-
tes da pesquisa. Para instrumento de coleta foram utilizadas 
fichas do sistema e-SUS, como questionários autoaplicáveis. 
Os questionários foram entregues ao final dos treinamentos 
realizados pela Secretaria Municipal de Saúde. Os dados fo-
ram tabulados no programa STATA, Versão 12. Resultados e 
Discussão Os dados apresentaram um público essencialmente 
feminino (93,53%), na faixa etária entre 45 a 59 anos (57,22%), 
que se identificam como pardas (63%), residindo na zona urba-
na 87,31%) em imóveis próprios 88,06%, revestimento de alve-
naria 97,34%, com abastecimento de agua por rede encanada 
88,56%. Nível médio (62,05%). Sua percepção sobre seu peso, 
50% afirmaram estar acima do peso. No que se refere às doen-
ças crônicas: a) Hipertensão (74,49%); b) Diabetes mellitus 
(91,41%). Das doenças osteoarticulares, destaque para dor de 
coluna (25%), artrose (13%) e chikungunya (13%). Desta forma 
observamos condições de saúde que podem influenciar nas 
atividades dos ACS. Conclusões/Considerações Finais Os re-
sultados podem fundamentar ações de saúde do trabalhador 
e de educação permanente para este público, assim como a 
reflexão sobre na elaboração de metas e análise e do desem-
penho das equipes de saúde. O envelhecimento também deve 
ser considerado e com poder de influência na saúde do traba-
lhador assim como no seu rendimento profissional.

Jamesson Ferreira; Dagolberto Calazans Araujo Pereira; 
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14428 POLÍTICAS DE REGULAÇÃO DO MERCADO 
FARMACÊUTICO: UMA ANÁLISE DAS POLÍTICAS DE 
PREÇO ADOTADA PELA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO 
MERCADO DE MEDICAMENTOS (CMED)

Introdução O Brasil é um dos países que mais consomem me-
dicamentos, no entanto o acesso a esta tecnologia no SUS 
ainda é um desafio e os altos preços dos medicamentos es-
senciais é uma das causas que contribuem para reduzir este 
acesso. A Câmara de Regulação de Mercado de Medicamen-
tos (CMED) tem atuado principalmente por meio do controle 
de registro de preços, embora tenha outras competências. 
Objetivos Analisar as políticas de regulação de preço dos me-
dicamentos praticadas pela Câmara de Regulação do Merca-
do de Medicamentos (CMED) entre 2014 e 2016. Metodologia 
Esse estudo integra o Observatório de Análise de Política em 
Saúde (OAPS) do Eixo temático Políticas de Medicamentos, 
Assistência Farmacêutica e Vigilância Sanitária. O presente 
trabalho fundamenta-se em uma análise da política de regu-
lação do mercado de medicamentos praticada pela CMED. 
Foram utilizados dados do banco de notícias produzidas pelo 
(OAPS) no Eixo temático Políticas de Medicamentos, Assis-
tência Farmacêutica e Vigilância Sanitária e selecionou-se no-
tícias sobre a CMED e estratégias de regulação de preços de 
medicamentos realizadas pelo Executivo a partir das notícias 
do Ministério da Saúde, Anvisa, CONASS, CONASEMS e CNS. 
Resultados e Discussão Em 2015, a CMED instituiu o Sistema 
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o arquivamento dos dados, estes foram processados e anali-
sados por meio da elaboração de matrizes em Excel, sendo 
separados por tipo de documento. A partir do registro e cole-
ta de dados, os fatos/notícias são classificados para a análise 
considerando critérios de acordo com os cinco componentes 
de um sistema de saúde (infraestrutura, gestão, financiamen-
to, organização e modelos de atenção) e conforme os tópicos 
apresentados pelos programas de governo da candidata Dil-
ma Rousseff em 2010 e 2014. Resultados e Discussão Alguns 
fatos positivos tendo como referência o desenvolvimento do 
SUS podem ser apontados durante os governos Dilma, tais 
como: o Decreto 7.508, a regulamentação da EC 29 por meio 
da Lei Complementar nº 141, o Programa Mais Médicos, vetos 
na Lei do Ato Médico e à MP 627, movimentos sociais para 
fortalecimento do financiamento da saúde (Saúde +10), PL de 
Iniciativa Popular nº 321 e as “jornadas de junho”. No entanto, 
fatos negativos podem ser mencionados como a abertura ao 
capital estrangeiro na saúde, orçamento impositivo, proposta 
de planos privados para trabalhadores, tentativa de anistiar as 
multas das operadoras de planos de saúde, as desonerações 
e prejuízos no financiamento da seguridade social, Agenda 
Brasil, a proposta de Cobertura Universal da Saúde, a rejeição 
do Saúde + 10, PL das Terceirizações, constitucionalidade das 
Organizações Sociais. Sem questionar os projetos Uma Pon-
te para o Futuro e Travessia Social, propostos pelo PMDB a 
quem a Presidente Dilma ofereceu a gestão do Ministério da 
Saúde em 2015 o seu segundo governo reforçou a desvincula-
ção de receitas, a contenção de gastos públicos para saúde e 
a subversão dos direitos sociais garantidos pela Constituição. 
Conclusões/Considerações Finais Embora o SUS tenha tido 
alguns avanços nos últimos anos, como o investimento em 
recursos humanos, ciência e tecnologia, o processo de des-
centralização e a participação social, a lista de ameaças ainda 
é extensa impactando o desenvolvimento do sistema. O sub-
financiamento persiste como um sério problema, sendo ob-
servado uma diminuição relativa da participação da União no 
financiamento do SUS. Portanto, as contradições analisadas 
no início do Governo se intensificaram no decorrer do perío-
do em estudo, com destaque para a influência do capital na 
saúde e o enfraquecimento do setor público. Diante disto, o 
movimento sanitário, juntamente com diversas entidades que 
defendem o direito à saúde vem disputando projetos na defe-
sa do SUS universal e igualitário. Referências ALENCAR, T. O. 
S. A Reforma Sanitária Brasileira e a questão medicamentos/
assistência farmacêutica. 2016, 439f. Tese(Doutorado - ISC/ 
UFBA. Salvador, 2016. PAIM, J. S. Reforma Sanitária Brasileira: 
Contribuição para a compreensão e crítica. Salvador: EDUFBA; 
RJ: FIOCRUZ, 356p, 2008a. PAIM, J. S. Reforma Sanitária Bra-
sileira: avanços, limites e perspectivas. In: MATTA, G. C.; LIMA, 
J. C. F. Estado, Sociedade e Formação Profissional em Saúde: 
contradições e desafios em 20 anos de SUS. RJ: Fiocruz/ EPS-
JV. 410p, 20.ed. – 362.1. 2008b. PAIM, J. S., et al. O sistema 
de saúde brasileiro: história, avanços e desafios. The Lancet. 
Serie: Saúde no Brasil. 2011. SOUZA, G. C. A. COSTA, I. C. C. O 
SUS nos seus 20 anos: reflexões num contexto de mudanças. 
Saúde Soc. SP, v.19, n.3, p.509-517, 2010. TEIXEIRA, C. F. PAIM, 
J. S. A política de saúde no governo Lula e a dialética do me-
nos pior. Saúde em Debate, RJ, v. 29, n. 71, p. 268-283, set/
dez. 2005.
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14472 POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL: UMA ANÁLISE DA 
DESINSTITUCIONALIZAÇÃO NOS CAPS DE UM MUNICÍPIO 
DO CEARÁ

Introdução A Reforma Psiquiátrica (RP) nasceu na década de 
1970 com a intenção de denunciar a violência nos manicômios, 
o comércio em volta da loucura, o modelo hospitalocêntrico, 
o saber exclusivista psiquiátrico e o descaso do governo com 
as políticas de Saúde Mental. Com ela surge a proposta da 
desinstitucionalização que em Vasconcelos (2010) entende-
mos como o que insere a saúde mental em um campo de con-
quista e reinvenção da cidadania, agregando os direitos civis, 
políticos e sociais. A desinstitucionalização se efetiva através 
de um atendimento humanizado em equipamentos substi-
tutivos, dentre eles os CAPS, que mostram a necessidade de 
desmistificar a “loucura” e superar a concepção dos usuários 
necessitarem de cuidados contínuos ou não serem capazes de 
cuidar de si. O que nos intrigou foi o fato de tais equipamentos 
estarem apresentando um retrocesso nesse movimento, per-
cebido nos CAPS do município onde realizamos a residência. 
Objetivos Parte do Trabalho de Conclusão de Residência (TCR) 
em Saúde Mental, em desenvolvimento, esse estudo objetiva 
compreender o processo de desinstitucionalização de usuá-
rios dos CAPS Geral II e AD de um município cearense e anali-
sar se esses CAPS funcionam de acordo com os princípios da 
Reforma Psiquiátrica, como aparelhos substitutivos aos ma-
nicômios. Metodologia A orientação metodológica utilizada 
para a elaboração do TCR foi o relato de experiência basea-
do na sistematização de experiências proposta por Holliday 
(2005), na qual o autor defende a importância de se partir da 
própria prática. Aqui relatamos uma percepção do que viven-
ciamos na Residência Integrada em Saúde na ênfase de Saúde 
Mental no período de 2015 a 2017 nos CAPS Geral II e AD de 
um município do Ceará, tendo como norte os objetivos acima 
descritos. Resultados e Discussão O CAPS possui uma propos-
ta de reinserção social, autonomia e cidadania dos usuários 
(ALVERGA; DIMENSTEIN, 2006). Esses equipamentos surgi-
ram como espaço de cuidado humanizado, contrapondo-se 
ao que era ofertado nos hospitais psiquiátricos, no entanto, 
nossa experiência no cenário de prática vem nos mostrando 
algo bem diferente. Em dois anos de residência, comparando 
os módulos teóricos com a atuação dos profissionais, perce-
bemos que alguns CAPS no Ceará não romperam com a lógi-
ca manicomial. As equipes por vezes desenvolvem ações que 
não auxiliam na melhora dos usuários e reproduzem a lógica 
manicomial de alienação do sujeito, indo contra os princípios 
da Reforma Psiquiátrica. Encontramos nos CAPS do municí-
pio em que realizamos a residência, profissionais que, muitas 
vezes, não atuam segundo os princípios da RP, alguns deles 
não possuem conhecimento da política e quiçá tem afinida-
de em trabalhar com saúde mental, prejudicando o cuidado 
aos usuários, em que, vale destacar, muitas vezes é o mesmo 
para diferentes pessoas, não havendo um projeto terapêutico 
singular. Conclusões/Considerações Finais Constatamos que 
os CAPS Geral II e AD deste município não estão conseguin-
do efetivar os princípios da Reforma Psiquiátrica. Algumas de 
suas ações mostram que esses equipamentos substitutivos 
são tão institucionalizadores quanto os hospícios, pois repro-

e equânimes, considerando as especificidades e diferenças 
dos indivíduos e do coletivo que vivem/trabalham em um 
determinado território. Esse desafio amplia-se, ao ter que 
compreender e atender as necessidades sociais de uma po-
pulação vulnerável como é o caso da População em Situação 
de Rua (PSR). A PSR faz parte do cenário urbano e requer do 
SUS intervenções que considerem as formas/estratégias de 
sobrevivência na rua. Isto porque, historicamente, esta popu-
lação vem sendo atendida apenas nas situações de urgência 
e emergência, por profissionais sem o devido preparo técni-
co para compreender e atender suas necessidades de saúde. 
“Na prática ainda existe um acesso seletivo, focalizado e ex-
cludente” (ASSIS, JESUS, 2012, p. 2866). Portanto, conhecer 
os que vivem nas ruas, identificar suas necessidades sociais e 
reconhecer o seu direito como cidadão brasileiro é condição 
sinequa non para um modelo de atenção que se diz univer-
sal, equânime e integral. Objetivos O presente estudo buscou 
identificar as necessidades sociais da população em situação 
rua; identificar as respostas estatais e não-estatais às neces-
sidades sociais apresentadas; e, discutir os limites e potencia-
lidades das respostas estatais e não-estatais. Metodologia O 
estudo desenvolvido é de natureza qualitativa, na qual foram 
realizadas 10 entrevistas semiestruturadas com trabalhado-
res de uma Instituição Pública que atende/abriga pessoas em 
situação de rua. Como forma de garantir o anonimato e sigilo, 
os entrevistados foram identificados com o pseudônimo (P) 
seguidos de uma numeração aleatória de (1, 2, 3, 4... 10). Os 
critérios de inclusão foram: atuar na unidade há no mínimo 
um ano; ter mais de 18 anos, ter disponibilidade e interesse 
em participar da pesquisa. Os critérios de exclusão foram: es-
tar de férias, de licença ou de atestado médico no momento 
da pesquisa de campo. A análise dos dados foi desenvolvida 
em um movimento concatenado em que os dados apreendi-
dos sofreram leituras sucessivas, buscando apreender o ob-
jeto em sua essência, considerando a sua especificidade, suas 
articulações e determinações históricas concretas. Resulta-
dos e Discussão A partir desse estudo foi identificado que os 
sujeitos em situação de rua: “precisam [...] de alimentação, 
precisam de tudo (P9)”. Essas necessidades são contem-
pladas geralmente de maneira precária, sem regularidade 
e se dão em locais muita das vezes improvisados (AGUIAR; 
IRIART, 2012). Ampliando a discussão, “[As respostas esta-
tais] Eu acredito que são mínimas. Falta mais o Estado estar 
à frente dessas situações e tornar a questão social mais visi-
bilizada” (P4). As instituições sociais, no estudo, aparecem 
enquanto respostas pontuais, imediatas e insuficientes, con-
forme percebemos no fragmento a seguir: “As instituições 
sociais são uma possibilidade, mas ainda são poucas [grifo 
do autor]. Tem as ONG´s, as pessoas que fazem caridade, fa-
zem comida e dão pra eles” (P1). Percebemos ainda, mesmo 
que timidamente, ações de entidades que não fazer parte do 
poder público, como possibilidades para o atendimento das 
necessidades sociais da PSR. Como coloca Paiva (2015, p.54) 
“Ficar preso na imediaticidade dos fatos que envolvem esta 
população é negar sua essência encoberta pelas expressões 
das desigualdades existentes na sociedade capitalista”. Con-
clusões/Considerações Finais Diante do exposto, as respos-
tas estatais e não estatais às necessidades da população em 

situação de rua, não têm considerado e transformado a sua 
precária e desumana forma de viver e trabalhar no território 
da rua. A PSR continua invisível, por mais que se encontre es-
palhada pelas praças, becos e ruas da cidade, estando, muitas 
vezes, abandonadas pelo Estado e entregues, poucas vezes, 
a filantropia. Nesse sentido, tem recaído sobre ela própria, 
a responsabilidade em construir as estratégias de luta pela 
sobrevivência. Sobrevivência esta, distante da dignidade, 
da justiça social e da cidadania. Referências AGUIAR, M. M; 
IRIART, J. A. B. Significados e práticas de saúde e doença en-
tre a população em situação de Rua em Salvador, Bahia. Cad. 
Saúde, Rio de Janeiro, Brasil. 2012. Disponível em: < http://
www.scielo.br/pdf/csp/v28n1/12.pdf >. Acesso: 29 de Jan de 
2017. ASSIS, M. M. A.; JESUS, W. L. A. de. Acesso aos servi-
ços de saúde: abordagens, conceitos, políticas e modelo de 
análise. Ciência & Saúde Coletiva, 2012. PAIVA, Irismar Karla 
Sarmento de. População em situação de rua: desafios e pers-
pectivas para formação do enfermeiro. 2015. Dissertação 
(Mestre). Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
Programa de Pós-Graduação Em Saúde e Sociedade, Mestra-
do em Saúde e Sociedade, Mossoró, RN, 2015.
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14466 A SAÚDE NO PERÍODO DOS GOVERNOS DILMA 
ROUSSEFF (2011-2016)

Introdução O movimento da Reforma Sanitária Brasileira 
(RBS) resultou na formulação de propostas para enfrentar a 
questão saúde e reorganizar o sistema de serviços de saúde. 
Parte do projeto da RSB expressou-se na construção do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), tendo como ideia inicial a defesa 
do direito à saúde. Ao longo dos anos houve avanços e desa-
fios no SUS que precisam ser debatidos e estudados. Apesar 
das conquistas observadas, cabe reconhecer que a saúde não 
foi prioritária nas ações dos governos após a Constituição de 
1988. Desse modo foram observados na revisão de literatura 
poucos estudos resultantes de investigações concernentes à 
análise ou avaliação de políticas de saúde, especialmente no 
período Dilma, justificando o desenvolvimento de pesquisas 
sobre o tema. Assim o presente projeto parte da seguinte per-
gunta de investigação: Quais foram os principais fatos políti-
cos em saúde produzidos no Brasil entre 2011-2016? Objetivos 
Objetivo Geral: Analisar fatos políticos produzidos em saúde 
no Brasil no período de 2011-2016. Objetivos Específicos: 1) 
Identificar fatos políticos no período correspondente aos go-
vernos Dilma na área de saúde, especialmente em relação ao 
desenvolvimento do SUS e à legislação do setor; 2) Descrever 
os fatos políticos no mesmo período em relação aos progra-
mas de governo de 2010 e 2014. Metodologia A pesquisa con-
siste em um estudo de caso de caráter exploratório e descriti-
vo através de análise documental, sobre fatos produzidos ao 
longo dos governos Dilma (2011-2016) e divulgados na mídia, 
em publicações e sites oficiais de entidades de saúde. Foi rea-
lizado o levantamento de documentos oficiais e matérias da 
mídia escrita, armazenando em arquivos impressos e/ou digi-
talizados de acordo com o tipo de documento utilizado. Após 
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ÍNDICE DE FUNCIONALIDADE BRASILEIRO (IFBR) PELAS 
POLÍTICAS NO BRASIL

Introdução Este é um relato de estudo iniciado em janeiro de 
2017 que visa analisar a apropriação do Índice de Funcionalida-
de Brasileiro (IFBr) nos instrumentos de avaliação da deficiên-
cia das políticas públicas brasileiras. Durante os anos de 2017 
e 2018, os entes públicos promoverão processos de validação 
próprios do IFBr, como parte da implementação do Modelo 
Único de Avaliação da Deficiência. O Modelo Único foi intro-
duzido no nosso ordenamento jurídico pela publicação da Lei 
Brasileira de Inclusão (LBI). Pretende-se acompanhar estes 
processos de validação para não apenas observar e analisar 
os caminhos e resultados das validações, mas também inter-
vir, buscando provocar uma convergência das avaliações da 
deficiência com as definições da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência e da Classificação de Funciona-
lidade, Incapacidade e Saúde (CIF), e assim promover os di-
reitos das pessoas com deficiência no Brasil. A pesquisa de-
corre de uma cooperação entre a Universidade de Brasília, a 
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos, 
(Finatec), a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SNEPD) 
e Organização dos Estados Iberoamericanos (OEI). Objetivos 
A pesquisa acompanha e analisa a apropriação do IFBr nos 
instrumentos de avaliação da deficiência e propõe aperfei-
çoamentos. A equipe orienta e acompanha os processos de 
validação a serem realizados por órgãos setoriais de políticas 
públicas federais, com enfoque classificatório multidimen-
sional e intersetorial – biopsicossocial e interinstitucional. O 
objetivo é identificar as convergências dos instrumentos vali-
dados em direção a uma proposta de modelo único e propor 
adequações conceituais. Metodologia Será desenvolvida uma 
pesquisa-ação em três etapas: (i) “pré-validação”: momento 
de problematização teórico-conceitual, tendo como horizon-
te investigativo o IFBr e as políticas públicas brasileiras dire-
cionadas às pessoas com deficiência. (ii) acompanhamento 
dos processos técnico-científicos e sociopolíticos que serão 
disparados pelos diferentes entes públicas para a criação de 
um “modelo único”. Ela busca acompanhar as equipes de 
validação, subsidiando com conhecimento técnico-científico, 
bem como problematizando questões teórico-políticas. (iii) 
“pós-validação”, será aquela na qual as reflexões acumuladas 
nas duas etapas anteriores serão disponibilizadas para a apli-
cação. Com o conhecimento acumulado nas últimas duas e 
com uma leitura de realidade mais aguçada, os pesquisadores 
poderão propor formas de intervenção e de uso do IFBr para 
diferentes políticas públicas brasileiras. Resultados e Discus-
são O Brasil acumula uma experiência importante com avalia-
ção biopsicossocial e multidisciplinar da deficiência. Para além 
da experiência de centros de saúde de excelência, em 2014 
o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) implementou no 
país uma avaliação biopsicossocial e multidisciplinar realizada 
com a aplicação do IFBr para antecipação da aposentadoria 
de pessoas com deficiência. O INSS já realizava a avaliação 
biopsicossocial da deficiência para fins de concessão do Bene-
fício de Prestação Continuada desde 2009. O desafio para os 
próximos anos é aperfeiçoar a avaliação e construir uma pro-
teção social que atenda a população com deficiência de forma 
direcionada e coordenada entre todas as políticas. A consoli-

dação do modelo biopsicossocial da deficiência atende a um 
movimento histórico e inédito nas políticas sociais brasileiras. 
A perspectiva biopsicossocial, antes de atender a autoridades 
técnicas e profissionais, atende aos saberes que as pessoas 
com deficiência produziram sobre sua própria experiência. 
Como um avanço democrático, a avaliação biopsicossocial 
tem como desafio persistir no envolvimento das pessoas com 
deficiência e suas perspectivas produzidas coletivamente. 
Conclusões/Considerações Finais O debate sobre a deficiên-
cia nunca foi consensual ou livre de controvérsias. Com a 
exigência legal de uma avaliação biopsicossocial, multi e in-
terdisciplinar para acesso as políticas públicas, reacende-se a 
disputa discursiva sobre a autoridade da deficiência pelos pro-
fissionais de saúde e pelos movimentos sociais. Os desafios 
da avaliação biopsicossocial, para além da sua implementação 
em cumprimento a LBI, é garantir que as vozes das pessoas 
com deficiência continuem consideradas. A participação fun-
damental das pessoas com deficiência no processo de deter-
minação e implementação do novo modelo pode garantir que 
a autoridade dos discursos discriminatório não persistam na 
história e nas políticas sociais mais uma vez. O principal desa-
fio é buscar a construção de uma nova história: a história das 
pessoas com deficiência sobre elas próprias. Referências BRA-
SIL. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
e de seu Protocolo Facultativo - Congresso Nacional. Decreto 
Legislativo 186/2008. NACIONAL, C. Brasília DF: Presidente do 
Senado Federal - Senador Garibaldi Alves Filho 2009. ______. 
LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015 - Institui a Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 
com Deficiência. LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015 -. VE-
TOS), C. N. A. P. D. R. S. C. Brasília DF: Presidência da República 
Federativa do Brasil - Casa Civil. 13.146 2015. DINIZ, D. O que 
é deficiência. São Paulo: Editora Brasiliense, 2007. FRANZOI, 
A. C. et al. Etapas da elaboração do Instrumento de Classifi-
cação do Grau de Funcionalidade de Pessoas com Deficiência 
para Cidadãos Brasileiros: Índice de Funcionalidade Brasileiro 
- IF-Br [Development of a grading instrument of functioning 
for Brazilian citizens: Brazilian Functioning Index - IF-Br]. Acta 
Fisiátrica. 20: 164-170 p. 2013.
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14503 SEMANA DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: 
CONTRIBUIÇÕES DE UMA EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO 
POPULAR NO MUNICÍPIO DE CUITÉ-PB

Introdução O âmbito escolar é um espaço em potencial para 
a Promoção da Saúde, com ênfase na valorização da comu-
nidade e sua capacidade de atuar na construção de um novo 
agir sobre a saúde. Pretendendo potencializar o cenário da 
escola e a ação dos seus atores sociais como protagonista 
desse processo, o Ministério da Saúde e da Educação através 
da Portaria Interministerial nº 1.010, instituíram diretrizes vi-
sando a promoção alimentação saudável nas escolas (BRASIL, 
2006). Dentre as diversas possibilidades para desenvolver tais 
iniciativas no âmbito escolar, as experiências empreendidas a 
partir do referencial da Educação Popular em Saúde vêm me-
recendo destaque por insistir em dinâmicas pedagógicas com 
vertente crítica e aberta às experiências dos escolares, além 
de serem caracterizadas pelo trabalho a partir de uma con-

duz o saber psiquiátrico como o mais importante, valoriza 
atitudes ambulatoriais e marcam negativamente, estigmatiza 
(CAPS lugar de “louco”). Entendendo a importância da RP e 
do processo de desinstitucionalização manicomial dos usuá-
rios dos serviços, fica claro a necessidade de profissionais ca-
pacitados e, principalmente, sensíveis à causa da saúde men-
tal nos equipamentos substitutivos, visando resolutividade no 
cuidado, mudança na realidade da convivência com a doença 
e garantia dos direitos. Referências ALVERGA, Alex Reinecke 
de; DIMENSTEIN, Magda. A reforma psiquiátrica e os desafios 
na desisntitucionalização da loucura. Interface - Comunic., 
Saúde, Educ., v.10, n.20, p.299-316, jul/dez 2006. HOLLIDAY, O. 
J. Para Sistematizar Experiências. 2. ed. Revista (Série Monito-
ramento e Avaliação, 2). Brasília: MMA, 2006.

Celene Magalhães e Silva; Maria Sônia Lima Nogueira;

14496 ATUAÇÃO DA EXTENSÃO NA PROMOÇÃO DOS 
PRINCÍPIOS DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO POPULAR EM 
SAÚDE NO AMBIENTE ESCOLAR

Introdução O Ministério da Saúde e da Educação instituíram 
pela Portaria Interministerial nº 1.010 diretrizes para a pro-
moção da Alimentação Saudável nas escolas. Estas, apontam 
para a importância de realizar ações intersetoriais e transdisci-
plinares, fundamentadas pelas políticas de educação e saúde, 
dependendo do compromisso de gestores, profissionais de 
saúde e de educação e da participação ativa da comunidade 
escolar (BRASIL, 2006). Tal como, o Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar destaca a relevância da inclusão de ações 
de Educação Alimentar e Nutricional no processo de ensino-
-aprendizagem (BRASIL, 2009). O presente relato trata-se da 
experiência vivenciada por alunos extensionistas do curso de 
Nutrição da Universidade Federal de Campina Grande, que 
trabalha na perspectiva da promoção da alimentação saudá-
vel. A educação popular em saúde, praticada na extensão é 
uma atividade essencial para a promoção da saúde das popu-
lações. O projeto Educação Alimentar e Nutricional na escola 
busca desempenhar ações como estratégia para promoção 
da saúde e garantia da Segurança Alimentar e Nutricional, 
promovendo ações de fortalecimento de territórios urbanos 
em situação de vulnerabilidade social. Objetivos O presente 
trabalho tem como principal objetivo relatar experiências 
obtidas ao longo das atividades de extensão do projeto inti-
tulado Educação Alimentar e Nutricional no âmbito escolar, 
baseadas nos princípios da educação popular em saúde no 
ambiente escolar e desenvolvida por alunos e professores 
do curso. Metodologia Este trabalho trata-se de um relato de 
experiência a cerca de uma vivência de extensão universitá-
ria, envolvendo docentes e discentes do curso de graduação 
em nutrição da Universidade Federal de Campina Grande. 
As ações foram desenvolvidas na escola municipal Tancredo 
Neves no município de Cuité-PB. O grupo alvo das atividades 
foram alunos, pais, professores e merendeiras. A realização 
das atividades comporta três fases: Planejamento e desenvol-
vimento do material, realização das intervenções e avaliação 
pós-intervenções. As intervenções realizadas com os alunos 
foram planejadas com base nos parâmetros curriculares na-
cionais para educação infantil e ensino fundamental I. Além 

disso, realizaram-se buscas por materiais que dialogassem 
com os outros grupos alvos (merendeiras pais e professores). 
Ao final das atividades foram aplicados instrumentos avaliati-
vos: escala hedônica e avaliação escrita na forma de um texto 
para verificar o grau de aceitação dos envolvidos em relação 
ao projeto. Resultados e Discussão As atividades possibilita-
ram ao corpo escolar momentos distintos do seu cotidiano. 
Além disso, a forma como eram realizadas contribuíram para o 
alcance dos objetivos estimados. A partir da análise de dados 
foi observada uma boa aceitação por parte dos alunos diante 
das atividades, mostrando que 94,2% e 3,6 adoraram e gosta-
ram, respectivamente. Apenas 2,2 registraram indiferença. Os 
pais, professores e merendeiras relataram de forma oral um 
resultado satisfatório em relação às ações desenvolvidas. As 
intervenções sempre voltadas para o diálogo foram realizadas 
através de discussões com auxilio da ação motivadora do ex-
tensionista, este no mesmo grau de importância do publico 
alvo, buscando conhecer sua realidade e aproximar-se critica-
mente sem imposição ou memorização, mas pelo processo de 
compreensão, reflexão e crítica. Tal como concluiu FIRMINO 
et al., 2010, em um estudo realizado com idosos na cidade de 
João Pessoa-PB, a educação popular possibilita acreditar que 
o cuidado em saúde deve estar cercado de diálogo e participa-
ção, reunindo os sujeitos em grupos onde o objetivo principal 
é a criação de espaços de aprendizagem coletiva. Conclusões/
Considerações Finais Os resultados citados anteriormente 
demonstraram a possibilidade de realizar ações de incentivo 
ao estilo de vida saudável para crianças, baseadas no diálogo, 
amorosidade e compreensão. Potencializando a Educação Ali-
mentar e Nutricional e despertando o interesse dos escolares 
para a alimentação saudável. Houve grande interesse dos alu-
nos pelas atividades realizadas porque elas refletiam no seu 
próprio cotidiano, seus hábitos, sua história e alimentação. 
Também é necessário ampliar estratégias de motivação para 
que os pais possam agir de maneira consciente e participativa 
na melhora da alimentação dos filhos. Conclui-se que o tra-
balho desenvolvido atingiu seu propósito de ação a partir da 
educação popular em saúde. Dessa maneira, buscou-se, por 
meio do diálogo e da problematização dos temas abordados, 
construir um conhecimento compartilhado, em conjunto com 
os diferentes públicos envolvidos. Tendo em vista os resulta-
dos alcançados, o projeto terá continuidade com o mesmo 
público alvo. Referências BRASIL. Ministério da Saúde e Mi-
nistério da Educação. Portaria Interministerial n.º 1.010 de 8 
de maio de 2006. Diretrizes para a Promoção da Alimentação 
Saudável nas Escolas de educação infantil, fundamental e 
nível médio das redes públicas e privadas, em âmbito nacio-
nal. Brasília, DF, 2006. BRASIL. Ministério da Educação. PNAE 
– Programa Nacional de Alimentação Escolar. Brasília: MEC, 
2009. FIRMINO, et al. Educação popular e promoção da saúde 
do idoso: reflexões a partir de uma experiência de extensão 
universitária com grupos de idosos em João Pessoa-PB. Revis-
ta de APS (Online), v.13, p.523-530, 2010.

Iara Nayara de Barros Matos; Rafaela Juliane Silva Santos; 
Vanille Valério Barbosa Pessoa;

14499 IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO ÚNICO DE 
AVALIAÇÃO DA DEFICIÊNCIA: ESTUDO DA VALIDAÇÃO DO 
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programa, o que possibilitou que municípios que não tendiam 
aos critérios estabelecidos aderissem ao PMM.

Sidclei Queiroga de Araujo; Aimê Oliveira; João Paulo Alves 
Oliveira; Leonor Maria Pacheco Santos;

14527 A RESSOCIALIZAÇÃO DE DETENTOS SOB A 
ÓTICA DE GESTORES DE UNIDADES PRISIONAIS NA 
PARAÍBA

Introdução Conforme a Lei de Execução Penal, de 1984, a res-
socialização diz respeito à assistência ao preso e ao interna-
do e tem como objetivo prevenir o crime e orientar a volta 
do recluso à sociedade (BRASIL, 1984). Para isto é necessário 
um conjunto de ações governamentais que possuem a finali-
dade de favorecer o fortalecimento do vínculo que envolve 
Estado, comunidade e detento (BRASIL, 2012). Para isto, fo-
ram estabelecidos, nas práticas gerenciais do Departamento 
Penitenciário Nacional, que os projetos na área de ressocia-
lização devem estar posicionados entre dois eixos principais, 
que são: Eixo 1 - formação educacional e profissional dos de-
tentos, que é o foco desta pesquisa e; Eixo 2- assistência nos 
âmbitos material, jurídico, educacional, social, religioso e as-
sistência à saúde (BRASIL 2012). Contudo, apesar dos critérios 
legais assegurarem a ressocialização; a realidade pode muitas 
vezes não se desenvolver com tanta efetividade, uma vez 
que, ao retornar para a sociedade livre, o ex-detento poderá 
encontrar muitas vezes as mesmas condições sociais adver-
sas que o conduziram ao crime e acrescido a esse fato, terá 
o egresso que conviver também com o estigma social (AMA-
RAL 2012). Objetivos Dessa forma, o objetivo desta pesquisa 
foi compreender a ressocialização de detentos, para a gestão 
de unidades prisionais que desenvolvem ações de educação e 
trabalho. Metodologia Esta é uma pesquisa exploratória, des-
critiva, transversal com abordagem qualitativa, desenvolvida 
em junho de 2015, em três Unidades Prisionais da cidade de 
Campina Grande/PB. Participaram da pesquisa sendo que es-
tes atenderam os critérios de inclusão, que foram: trabalhar 
com projeto de ressocialização há pelo menos 06 meses; estar 
no cargo/função de gestor há pelo menos um ano; demons-
trar interesse em participar do estudo, assinando o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para coleta de da-
dos foi realizada entrevista semi-estruturada com 09 gestores 
das referidas unidades penitenciárias. Posteriormente, as fa-
las gravadas foram transcritas, analisadas conforme a Análise 
de Conteúdo (BARDIN, 2010) e organizadas em categorias: 
Significado de ressocialização, A ressocialização nas unidades 
e Ações; facilidades e dificuldades. Por se tratar de uma pes-
quisa envolvendo seres humanos, a pesquisa foi submetida 
ao CEP/UEPB sob o CAAE: 18711913.6.0000.5187. Resultados 
e Discussão O significado de ressocialização para os gestores 
faz referência ao ato de dispor e favorecer conjunto de ações 
técnicas, políticas e gerenciais para reinserir o indivíduo recu-
perado ao convívio social, estando para isto com a disposição 
de ações que são dispensadas pelo Estado neste processo. 
A ressocialização nas unidades foi embasada pela educação 
e trabalho. Considerando as experiências das Unidades Peni-
tenciárias, ações educacionais desenvolvidas por uma univer-
sidade pública dizem respeito ao Pró-Enem, que são aulas mi-
nistradas conforme o formato e as diretrizes propostas pelo 

Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e as capacitações 
profissionalizantes – que ocorrem eventualmente A facilida-
de para a adoção de práticas de ressocialização, previstas em 
lei, apontada pelos gestores, esta relacionada a parceria en-
contrada com instituições que colaboram na construções de 
estratégias tanto no âmbito profissionalizante, do trabalho e 
da educação As dificuldades descritas pelos gestores para a 
adoção de práticas de ressocialização nas unidades prisionais 
foram: superlotação, estrutura física inadequada , estigma 
social gerando falta de parceria de empresas. Conclusões/
Considerações Finais Apesar do critério legal, a ressocializa-
ção de detentos ainda é um desafio para o sistema prisional 
brasileiro; e para que aconteça de forma eficaz é necessário 
uma compreensão adequada por parte de todos os envolvi-
dos na execução desta estratégia , a saber: poder público, juí-
zes, advogados, gestores de unidades penitenciárias, agentes 
penitenciários, detentos e suas famílias , empresas, escolas e 
sociedade. Nesta pesquisa, mesmo em face das dificuldades 
e facilidades determinadas pelos gestores, a compreensão da 
ressocialização de detentos foi entendeida como um proces-
so que pretende favorecer a oportunidade de nova conduta 
de vida relacionada às possibilidades de trabalho e educação. 
Este estudo poderá trazer contribuições para as Unidades Pe-
nitenciárias na elaboração de propostas e análises por parte 
dos gestores e responsáveis poder público Estadual acerca 
das ações específicas de ressocialização. Referências AMA-
RAL, M. A.A reinserção social do apenado: necessidade de po-
líticas públicas efetivas. Brasília, 2012. Centro Universitário do 
Distrito Federal – UDF. Coordenação do curso de direito. Dis-
ponível em: http://portal2.tcu.gov.br. Acesso em 22 de janeiro 
de 2017. BARDIN, L. Análise de conteúdo. 4ª Edição Revista e 
Atualizada. Lisboa: Edições 70. Lisboa, 2011.281 p. BRASIL. Lei 
de Execução Penal (1984). Lei de Execução Penal – 2. ed. p.115 
– Brasília/DF, 2009. Disponível em: <http://bd.camara.gov.br/
bd/bitstream/handle/bdcamara/766/execucao_penal_2ed.
pdf?sequence=6>. Acesso: 22 de janeiro de 2017. ______. Lei 
nº10.172, de 9 de Janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de 
Educação e dá outras providências. Disponível em : <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm>A-
cesso 22 de janeiro de 2017.

Kenia Anifled De Oliveira Leite; Suely Deysny de Matos Celino; 
Renata de S. C. Soares; Mayara Lima Barbosa; Gabriela Maria 
Cavalcanti Costa;

14533 TRABALHO NOS PRESÍDIOS: SIGNIFICADO 
PARA A RESSOCIALIZAÇÃO DOS SUJEITOS PRIVADOS DE 
LIBERDADE

Introdução Conforme os critérios da legislação brasileira, a 
ressocialização é um dos objetivos da pena e isto está de acor-
do com a Lei de Execução Penal n° 7.210 de 1984 (LEP), que 
reconhece o respeito aos direitos dos detentos e prevê um 
tratamento individualizado, logo, esta lei não visou apenas à 
punição, mas também a ressocialização1 – entendida como 
estratégias que visam a promoção e incentivo a reintegração 
do apenado ao convívio social, durante e após o período de 
cumprimento da sanção condenatória3 . A realidade é que a 
maior parte das prisões no Brasil, diante das precárias con-
dições materiais e humanas, das condições reais em que se 

cepção ampliada de saúde e alimentação (SOUSA et al., 2012). 
Portanto, como possibilidade de se experimentar a relação 
entre o saber popular e o saber científico, e desenvolver es-
tratégias para a promoção da saúde e garantia da Segurança 
Alimentar e Nutricional, realizou-se a Semana da Alimentação 
Saudável na escola Tancredo Neves do município de Cuité-PB. 
Objetivos Tem como intuito relatar a experiência, resultados 
e contribuições a partir do desenvolvimento da Semana da 
Alimentação Saudável, atividades idealizadas pelos extensio-
nistas do Projeto Educação Alimentar no Ambiente Escolar e 
graduandos do curso de Nutrição. Metodologia Trata-se de 
um relato de experiência acerca da Semana da Alimentação 
Saudável, realizada em Cuité-PB, na escola Tancredo Neves, 
com alunos do pré I ao 5° ano. As atividades foram realizadas 
durante 5 dias, e contou com o apoio da direção. As interven-
ções foram baseadas nos parâmetros curriculares nacionais. 
Iniciou-se discutindo sobre o que as crianças entendiam por 
alimentação saudável, e logo após, realizou-se produção de 
cartazes sobre o tema. No segundo dia, foi proposto a exibi-
ção do filme Nutriamigos, com discussão ao final sobre sua 
relação com alimentação. Prosseguindo, foi encenado a Histó-
ria das Frutas e do Milho, fruto do livro Repasto Literário, que 
tem como autores discentes e docentes do curso de Nutrição 
da UFCG. Ainda, realizou-se uma avaliação nutricional. Por 
fim, um piquenique, onde compartilharam alimentos não in-
dustrializados e dialogaram sobre comensalidade. Ao final das 
atividades foram aplicadas escala hedônica e avaliação escrita 
para verificar a aceitação. Resultados e Discussão A semana da 
alimentação saudável proporcionou aprendizado para além 
da rotina escolar. Como ponto positivo ressalta-se a intensa 
participação dos alunos, a qual possibilitou o desenvolvimen-
to de suas potencialidades. Os professores relataram que foi 
perceptível o interesse dos alunos sobre assuntos relaciona-
dos a alimentação. A partir da análise de dados, foi observa-
da uma boa aceitação. Participaram 128 alunos, destes 1,56% 
assinalaram que detestaram, 1,56% que não gostaram, 3,91% 
assinalaram a opção indiferente. 89,85 % assinalaram que gos-
taram, indicando que a presença dos extensionistas foi bem 
aceita e caracterizando a extensão como efetiva na trans-
missão de conhecimentos. No Mato Grosso do Sul o projeto 
“Obesidade – Saúde na Escola” realizou atividades voltadas à 
promoção da saúde na “Semana da Saúde na Escola’’ onde se-
melhante a esta experiência, observou-se o empenho dos alu-
nos ao abordar temáticas da nutrição (GRETTER et al., 2012). 
Ademais, a Semana da Alimentação Saudável possibilitou o 
estudo da nutrição por meio de importantes vertentes como 
a alimentação e a arte, comensalidade, alimentação e cinema, 
alimentação e literatura. Conclusões/Considerações Finais Os 
resultados citados anteriormente possibilitaram visualizar a 
potencialidade das políticas para a garantia da alimentação 
saudável e a inserção da educação alimentar e nutricional no 
ambiente escolar, como também demonstrou a relevância de 
realizar ações de incentivo a promoção da saúde tendo crian-
ças como público alvo. O diálogo com a gestão escolar, a par-
ticipação de extensionistas, a mobilização dos professores e 
a motivação dos alunos revelaram-se como um quadrilátero 
essencial para o sucesso da Semana da Alimentação Saudá-
vel, o que permite afirmar que apostar nessas vivências são 
formas concretas de participação popular onde se prioriza 

a comunicação, criatividade e o saber compartilhado como 
orientação para as práticas de extensão. Concluindo que o 
trabalho desenvolvido atingiu seu propósito de ação e tendo 
em vista o resultado alcançado, pretende-se repetir a ação nas 
demais escolas do município de Cuité-PB. Referências SOUSA, 
et al. A promoção da Alimentação Saudável no ambiente es-
colar: Contribuições de uma experiência de Extensão Popular 
em João Pessoa-PB.2012. BRASIL. Ministério da Saúde e Mi-
nistério da Educação. Portaria Interministerial n.º 1.010 de 8 
de maio de 2006. Diretrizes para a Promoção da Alimentação 
Saudável nas Escolas de educação infantil, fundamental e ní-
vel médio das redes públicas e privadas, em âmbito nacional. 
Brasília, DF, 2006. GRETTER, et al. Relato de experiência sobre 
o projeto semana da saúde na escola estadual. Revista Educa-
ção e Linguagem – Eletrônica, v. 6, n. 4, p. 47-61, 2012.

Rafaela Juliane Silva Santos; Iara Nayara de Barros Matos; 
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14511 A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS NA PERSPECTIVA DOS CICLOS DE ADESÃO E 
CRITÉRIOS DE PRIORIDADE.

Introdução Com o objetivo de promover a equidade e uni-
versalização do direto à saúde no Brasil, o Programa Mais 
Médicos prevê em seus princípios a necessidade de garantir 
a atenção às populações que se encontram em situação vul-
nerabilidade. Dessa forma, foram criados perfis de prioridade 
para participação dos municípios. Contudo, dos 3785 municí-
pios aderidos até o quinto ciclo, 1408 não eram prioritários. 
Objetivos Analisar o provimento de médicos para o programa 
Mais Médicos de acordo com o perfil dos municípios ao longo 
dos ciclos de adesão. Metodologia Captando o PMM como 
uma intervenção para diminuir a carência de médicos nas 
áreas prioritárias para o SUS, foram solicitados dados relevan-
tes ao processo de alocação dos médicos do PMM durante os 
5 primeiros editais de adesão de médicos ao Departamento 
de Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais de 
Saúde - DEPREPS do Ministério da Saúde, e posteriormente 
recebidos. Esses dados foram analisados nos softwares Mi-
crosoft Excel 2013 e Quantum GIS 2.0.1-Dufour. Ainda foram 
classificados os municípios em prioritários e não prioritários 
conforme classificação usada pelo PMM no mês de julho de 
2014. Resultados e Discussão No final do processo do 5º Ciclo 
de adesão de médicos ao PMM, foram lotados 14.168 médicos 
em 3.785 municípios, dos quais 11.129 foram lotados em 2.420 
municípios prioritários; e 3.039 foram para 1.365 não prioritá-
rios. O 1º Ciclo do PMM contemplou em edital 29,3% dos muni-
cípios prioritários e nenhum município não prioritário. Até o 2º 
Ciclo, o PMM já havia beneficiado em edital 89,4% dos prioritá-
rios e 0,4% dos não prioritários. O consolidado dos municípios 
favorecidos ainda no 3º Ciclo era de 95,2% dos prioritários e 
55% dos não prioritários; no 4º Ciclo, 96,2% dos prioritários e 
99,1% dos não prioritários. Já no 5º Ciclo, 100% dos municípios 
aderidos foram contemplados. Conclusões/Considerações 
Finais O PMM é uma política estratégica e possibilitou a am-
pliação da cobertura na atenção básica à saúde em municípios 
vulneráveis e prioritários para o SUS. Contudo, ao longo de 
sua implementação deixaram-se de observar os objetivos do 
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cursivos e não-discursivos, e não visa compreender como um 
fenômeno político determinou um saber, mas como ele faz 
parte de suas condições de emergência. Assim, partindo de 
regularidades discursivas do campo da saúde, exploramos as 
“vizinhanças” deste com o pensamento político e social bra-
sileiro. Este tem regras discursivas próprias e não compõem 
o objeto de estudo. Foi alvo de revisão bibliográfica sem a 
ilusão de esgotar as possibilidades dialógicas, mas buscando 
amplia-las. Resultados e Discussão O discurso da saúde ba-
seia-se na relação com a ciência, entendendo que sua evolu-
ção contínua permite aplicação universal e definitiva. O modo 
de percepção dos espaços advém dos fatores que fixam o ho-
mem. O Estado aparece com a função de ampliar cobertura 
das ações de saúde, pouco importando a diferenciação entre 
a atuação das esferas pública e privada. Não há enunciados 
da saúde como objeto de reivindicação de direitos. Destaca-
se a educação sanitária como meio civilizatório e de elisão de 
distâncias cultural e econômica. O campo da saúde apresen-
ta-se como esteio para o desenvolvimento do país de forma 
não conflituosa, como um campo de conhecimentos que, do-
minando seus próprios problemas, pode projetar-se sobre os 
desafios dos campos adjacentes. Articulando com o pensa-
mento político e social brasileiro, enquanto o campo da saú-
de identifica no Estado a responsabilidade de “aperfeiçoar o 
indivíduo para impedir que ele venha a representar um peso 
morto para si” (Prado, 1962:101), pensadores conservadores 
do período discutem as relações entre leis e costumes e ava-
liam o peso do Estado na construção de um sentimento ge-
ral de pertencimento à nação pós-Republica (Ferreira, 2010). 
Conclusões/Considerações Finais O conservadorismo surge 
na Europa da moderna sociedade de classes. Desenvolve-se 
em função das transformações sociais e não é um sistema 
fechado. Tem como estruturante a oposição à ideia de direi-
to natural e de igualitarismo e a defesa de associações inter-
mediárias entre o Estado e os indivíduos e de hierarquias. No 
Brasil, experimenta dilemas decorrentes da preservação de 
traços coloniais compreendidos como obstáculos (Ferreira 
e Botelho, 2010). Conservadores têm um projeto de univer-
so moral estável. Nesse sentido, a ação sobre o povo pode 
dar-se de forma politicamente autoritária e racionalmente 
orientada. Mas é preferível que a sociedade seja transforma-
da com o tempo, para garantir a unidade e a perenidade de 
uma nação: é a educação que cumpre o papel de indução. 
Função que, no caso da saúde, no primeiro caso é exercida 
pelas ações de educação sanitária e no segundo caso ações 
de proteção em massa que não dependem da adesão da po-
pulação. Referências BAPTISTA, TWF; BORGES, CF; MATTOS, 
RA; REIS, JR (Org) Caminhos e Percalços da Reforma Sanitá-
ria Brasileira: uma análise sobre o discurso da reforma nos 
anos 1970. Rio de Janeiro, ENSP/EPSJV/FIOCRUZ, IMS/UERJ, 
Relatório de Pesquisa, Edital Universal CNPq, 2014. BORGES, 
Camila F. Um olhar arqueológico para a saúde pública brasilei-
ra: possíveis descrições do período 1950-1980. Tese de Douto-
rado. Rio de Janeiro: ENSP/FIOCRUZ, 2012. BOTELHO, Andre; 
LAHUERTA, Milton. Interpretações do Brasil, pensamento 
social e cultura política: tópicos de uma necessária agenda 
de investigação. Perspectivas, São Paulo, v.28, 2005, p.7-15. 
FERREIRA, Gabriela Nunes; BOTELHO, André (orgs). Revisão 

do pensamento conservador: ideias e política no Brasil. São 
Paulo: Hucitec: Fapesp, 2010. PRADO, Waldyr da Silva. Concei-
to de integração em saúde pública. Arq Hig Saúde Pública, São 
Paulo, v.27, n.92, 1962, p. 101-2.

Camila Furlanetti Borges; Tatiana Wargas de Faria Baptista;

14543 AGRICULTURA SUSTENTÁVEL COMO 
ESTRATÉGIA PARA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL E PROMOÇÃO DA SAÚDE: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução O movimento de promoção da Saúde teve início 
na I Conferência Internacional em 1986, no Canadá e, segundo 
a Declaração de Adelaide, produzida na II Conferência Inter-
nacional de Promoção de Saúde, em 1988, a alimentação e 
nutrição são as áreas prioritárias para sua efetivação (BUSS, 
2003). A garantia e promoção da Segurança Alimentar e Nu-
tricional (SAN), compreende o direito a uma alimentação de 
qualidade, em quantidade suficiente de modo permanente e 
para todos, perpassando os aspectos ambientais, produtivos 
e culturais (CONSEA, 2004), consiste ainda um desafio para 
a sociedade e que almeja ser alcançado. É essencial levar em 
consideração o meio ambiente nos determinantes da saúde, 
visto que o uso abusivo de agroquímicos vem trazendo conse-
quências não só para a natureza, como para a saúde (BRASIL, 
2001), já que os recursos naturais, utilizados para produção de 
alimentos, estão sendo contaminados com agrotóxicos. As-
sim, a sustentabilidade do sistema alimentar é essencial a fim 
de garantir o provimento futuro de alimentos que protejam 
tanto a saúde humana quanto a do planeta (PREUSS, 2009), 
que para Guzmãn 2002, o princípio da permacultura contribui 
para a agricultura sustentável. Objetivos O presente trabalho 
tem como objetivo mostrar a importância de uma agricultura 
sustentável como estratégia para promoção da saúde e SAN, 
a partir da vivência em um assentamento rural que pertence 
ao município de Rio Tinto – PB. Metodologia A vivência a par-
tir do Estágio Nacional de Extensão em Comunidade que tem 
como objetivo proporcionar vivências de extensão aos estu-
dantes de diversas áreas de conhecimento, sob a perspectiva 
da Educação Popular, associando a teoria e prática, realizando 
uma construção de saberes com a comunidade, contou com 
a participação de 23 estudantes, com duração de dezessete 
dias no total: três dias de pré-vivência com rodas de conversas 
com conteúdos de preparação, doze de vivência na comuni-
dade e dois dias de pós-vivência, onde há momentos de rela-
tos e reflexão da realidade de cada comunidade para qual os 
estudantes foram destinados. Uma delas foi o assentamento 
Campart II que pertence ao município de Rio Tinto-PB, onde 
a vivência durou doze dias, realizando as atividades diárias 
da família que acolhe o vivente e, ao mesmo tempo atentar 
para vários aspectos como o ambiente, a cultura, como se 
dar a produção de alimentos, aspectos ligados à saúde, his-
tória do local, entre outros. Resultados e Discussão Durante 
o período de vivência no assentamento Campart II, pôde-se 
observar um ambiente diferenciado, harmonioso. A casa a 
qual estava hospedada, por exemplo, é uma casa geodésica, 
e ao seu redor, a criação de um ambiente em sintonia com a 
natureza. Nas atividades diárias, tornou-se perceptível uma 
produção agrícola sustentável, pautada nos princípios da 

desenvolve a execução da pena privativa de liberdade, tem 
tornado praticamente inalcançável o objetivo reabilitador2 . 
Contudo, medidas educativas, acompanhamento psicológico, 
qualificação e oportunidade de trabalho, que em conjunto 
favorecem a implementação do exercício de sua cidadania e 
podem ser desenvolvidas com a finalidade de ressocializar4. 
Objetivos Ao considerar que torna-se questionável o que 
vem a ser ressocializar para aquele que está na condição de 
privação de liberdade, buscou-se compreender o processo 
de ressocialização a partir de ações de trabalho na concep-
ção de sujeitos privados de liberdade de unidades prisionais 
que desenvolvem tais atividades na Paraíba. Metodologia Foi 
realizada a pesquisa com abordagem qualitativa, do tipo ex-
ploratória, descritiva e transversal. Para coleta de dados foi 
realizada entrevista semi-estruturada com 29 sujeitos priva-
dos de liberdade, em Unidades Penitenciárias Masculinas e 
Feminina de Campina Grande/PB, que possuiam programas 
de educação em parceria com instituição de ensino superior 
e, das de trabalho na unidade, além das parcerias com empre-
sas públicas e privadas. É importante ressaltar que o tamanho 
amostral foi determinado pela saturação teórica. Para a aná-
lise dos dados foi adotada a técnica de análise de conteúdo 
proposta por Bardin5, que resultou nas seguintes categorias: 
significado de ressocialização, a experiência nas ações de res-
socialização no presídio e dificuldades nas ações de ressocia-
lização. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) da UEPB sob o CAAE 18711913.6.0000.5187. 
Resultados e Discussão O significado de ressocialização para 
os gestores faz referência ao ato de dispor e favorecer con-
junto de ações técnicas, políticas e gerenciais para reinserir 
o indivíduo recuperado ao convívio social, estando para isto 
com a disposição de ações que são dispensadas pelo Estado 
neste processo. A ressocialização nas unidades foi embasada 
pela educação e trabalho. Considerando as experiências das 
Unidades Penitenciárias, ações educacionais desenvolvidas 
por uma universidade pública dizem respeito ao Pró-Enem, 
que são aulas ministradas conforme o formato e as diretrizes 
propostas pelo Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e as 
capacitações profissionalizantes – que ocorrem eventualmen-
te A facilidade para a adoção de práticas de ressocialização, 
previstas em lei, apontada pelos gestores, esta relacionada a 
parceria encontrada com instituições que colaboram na cons-
truções de estratégias tanto no âmbito profissionalizante, do 
trabalho e da educação As dificuldades descritas pelos gesto-
res para a adoção de práticas de ressocialização nas unidades 
prisionais foram: superlotação, estrutura física inadequada , 
estigma social gerando falta de parceria de empresas Conclu-
sões/Considerações Finais A compreensão que os detentos 
possuem acerca de ressocialização está em parte de acordo 
com a proposta da LEP, ao descrever que o objetivo das ações 
de educação e trabalho que participam durante a penalidade 
têm como objetivo proporcionar condições para uma nova 
vida, uma real reinserção social, ou seja, a não reincidência. 
Quanto as ações específicas de trabalho, estas não favorecem 
de forma suficiente a aprendizagem formal e ampla para o 
mercado de trabalho, uma vez que apenas um número reduzi-
do de participantes estão inseridos nas ações de trabalho, e as 
que são exercidas dizem respeito apenas as de manutenção 

do ambiente prisional ou de conhecimento prévio do deten-
to. Por fim, é necessário maior planejamento e investimento 
primordialmente em ações de trabalho e cursos profissiona-
lizantes , sem, contudo, desmerecer as de educação, para 
que as estratégias sejam desempenhadas de acordo com as 
necessidades pertinentes a cada unidade penitenciária. Refe-
rências 1. Lei de Execução Penal (1984). Lei n. 7.210, de 11 de 
julho de 1984, 2. ed. – Brasília : Câmara dos Deputados, Edi-
ções Câmara[Internet] 2009. 115 p. – Série Legislação ; n. 22 
Lei de Execução Penal (1984). 2. Brasil. Ministério da Justiça. 
Sistema Integrado de Informações Penitenciárias – InfoPen. 
[Internet] 2012. 3. Julião EF. A ressocialização por meio do 
estudo e do trabalho no sistema penitenciário brasileiro. Em 
Aberto. [Internet]. 2011, 24(86) 141-155. 4. Rodrigues FA, Aná-
lise Econômica da Execução Penal: Ressocialização e Regime 
Semiaberto. Revista Direito e Liberdade – ESMARN. [Internet] 
2011; 13(2):101– 24 . 5. Bardin L. Análise de conteúdo. Reto LA, 
Pinheiro A, tradutores. São Paulo: Edições 70;2011.

Kenia Anifled De Oliveira Leite; Suely Deysny de Matos Celino; 
Renata de S. C. Soares; Mayara Lima Barbosa; Gabriela Maria 
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14536 ABORDAGEM HISTÓRICA DO DISCURSO DA 
SAÚDE PÚBLICA E SUA RELAÇÃO COM O PENSAMENTO 
POLÍTICO E SOCIAL CONSERVADOR BRASILEIRO

Introdução Em outros trabalhos (Borges, 2012; Baptista et al, 
2014) analisamos os discursos que antecederam a reforma 
sanitária dos anos 1970 e buscamos desconstruir a leitura 
que caracteriza os ditos sanitarismos campanhista e desen-
volvimentista por sua mutua oposição, apontando que essa é 
uma leitura política – e legitimamente – interessada, construí-
da nos anos 70. Neste trabalho (Edital Universal CNPq – no 
14/2014), aprofundamos o estudo do discurso da saúde pú-
blica recolocando questões sobre os sanitarismos que teriam 
perdurado até os 60 e investigando sua interface com o pen-
samento político e social conservador, cujo período de ma-
turidade é contemporâneo. O pensamento conservador bra-
sileiro é taxado como autoritário, mas sustentou formas de 
pensamento que tanto “se imbricam com as ações ordinárias 
do homem comum” quanto “resultam, antes de uma imersão 
[...] em uma cotidianidade que mesmo fragmentada tem sido 
muitas vezes totalizada através da reafirmação permanente 
de vários pensadores do que é o povo, do que é a nação bra-
sileira” (Botelho e Lahuerta, 2005:11). Conjunto de questões 
tematizadas por sanitaristas que, desde o início da República, 
levantaram a bandeira da ação civilizatória. Objetivos Ana-
lisar o discurso da saúde pública enunciado no período dos 
anos 1930 aos 1960 e sua possível interface com o pensamen-
to político e social brasileiro conservador. Metodologia Os 
documentos da saúde pública foram analisados como um sa-
ber, destacando seu caráter histórico em acordo com o modo 
de análise foucaultiano denominado arqueologia que é críti-
co da ideia de verdade e progresso da razão. Os documentos 
foram “escavados” na medida da emergência de suas regras 
discursivas no periódico Arquivos de Higiene e Saúde Pública, 
eleito por haver atravessado todo o período configurado no 
objetivo. A análise arqueológica articula acontecimentos dis-
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tes a outros aspectos do PMM, para além do provimento de 
profissionais. Referências 1. Souza GCA, COSTA ICC. O SUS nos 
seus 20 anos: reflexões num contexto de mudanças. Saúde e 
Sociedade (São Paulo). 2010; 19(3): 509-517. 2. Scheffer M, et 
al. Demografia Médica no Brasil 2015. Departamento de Medi-
cina Preventiva, Faculdade de Medicina da USP. Conselho Re-
gional de Medicina do Estado de São Paulo. Conselho Federal 
de Medicina. São Paulo: 2015. 3. Nedel FB, Facchini LA, Martin 
M, Navarro A. Características da atenção básica associadas ao 
risco de internar por condições sensíveis à atenção primária: 
revisão sistemática da literatura. Epidemiol. Serv. Saúde (Bra-
sília). 2010; 19(1): 61-75. 4. Alfradique ME, Bonolo PF, Dourado 
I, Lima-Costa MF, Macinko J, Mendonça CS, et al. Internações 
por condições sensíveis à atenção primária: a construção da 
lista brasileira como ferramenta para medir o desempenho do 
sistema de saúde. Cad. Saúde Pública (Rio de Janeiro). 2009; 
25(6): 1337-1349.

Luiz Henrique da Silva Dutra; Adriana Falangola Benjamin 
Bezerra; Islândia Maria Carvalho de Sousa; Keila Silene de Brito 
e Silva; Rogério Fabiano Gonçalves; Camilla Maria Ferreira de 
Aquino;

14580 AVALIAÇÃO NACIONAL DAS UNIDADES DE 
PRONTO ATENDIMENTO A PARTIR DAS CRENÇAS DE SEUS 
PROFISSIONAIS

Introdução As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) fo-
ram criadas com a finalidade de atender casos configurados 
como urgência ou emergência, evitando, assim, que casos que 
possam ser resolvidos nas UPAs, sejam encaminhados para as 
unidades hospitalares. Uma política com bons progressos, 
que, contudo, apresenta problemas operacionais referentes 
à falta de profissionais e condições de trabalho e atendimen-
to. Objetivos O presente estudo objetivou realizar uma avalia-
ção das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) a partir as 
crenças de seus profissionais. Metodologia Foi realizada uma 
pesquisa exploratória e descritiva, de cunho qualitativo, que 
contou com a participação de 10 profissionais de diferentes 
categorias e regiões do país, seguindo o critério de satura-
ção e utilizando a técnica da bola de neve. Foi utilizado um 
roteiro de entrevista semiestruturado contendo as seguintes 
categorias: (1) Motivação para entrada na UPA; (2) Processo 
de recrutamento e seleção; (3) Capacitação e supervisão dos 
profissionais; (4) Condições de trabalho na UPA; (5) Remune-
ração; (6) Integração com a rede do SUS; e (7) Aspectos posi-
tivos e negativos da UPA. Os dados foram avaliados por meio 
do software Iramuteq. Resultados e Discussão Nos resulta-
dos emergidos observou-se que a alta demanda de usuários, 
é ocasionada pela dificuldade do usuário em compreender o 
real objetivo das UPAs e se configura como um dos grandes 
obstáculos para a resolutividade do serviço prestado, o que 
repercute na sobrecarga de trabalho dos profissionais e na 
consequente demora na execução dos serviços nas unidades. 
Verificou-se ainda que o déficit de recursos materiais, junta-
mente com o trabalho intenso, acomete a saúde física e men-
tal dos servidores e pode refletir na baixa motivação desses 
profissionais, na qualidade da assistência aos usuários e na 
rotatividade dos servidores que atuam nas UPAs. Conclusões/
Considerações Finais Conclui-se que os profissionais dispõem 
de diversas críticas sobre as condições de trabalho e da gestão 

das UPAs. Compreende-se, portanto, que há a necessidade de 
adoção de medidas para a eficácia da assistência prestada.

Bárbara Jéssyca Magalhães; Cynthia Freitas de Melo;

14586 A EXPERIÊNCIA DE CONDUÇÃO DO DEBATE 
POLÍTICO SOBRE A APLICAÇÃO DO NOVO MARCO 
REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 
NA ÁREA DA SAÚDE

Introdução Mais conhecida como o novo Marco Regulatório 
das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), a Lei nº 13.019, 
surgiu como parte de uma agenda de fortalecimento de ar-
ticulação com as entidades da sociedade civil, voltada à pro-
moção da participação popular nos processos de formulação 
e implantação das políticas públicas nacionais, notadamente 
no campo social. Nessa linha, sua construção priorizou a par-
ticipação de representações de organização da sociedade 
civil de atuação nacional e de atores de governo das áreas 
de planejamento, administração e controle federais. A efe-
tiva participação de representações das áreas de governo 
sociais, tanto de nível federal, quanto estadual e municipal, 
só foi efetivada no âmbito do debate no Congresso Nacio-
nal, dificultando, inclusive, o processo legislativo, já que o 
projeto de lei em discussão não detinha sensibilidade para 
as questões setoriais e locais. O presente estudo propõe-se 
a analisar a experiência do processo político de discussão e 
aperfeiçoamento do texto legal, com foco na incorporação 
das especificidades das políticas setoriais e dos interesses 
locais. Objetivos Geral Analisar o processo político de discus-
são, proposição e emenda do projeto de lei que deu origem 
ao MROSC e que culminou com a não incidência dos seus 
dispositivos na área da saúde. Específicos Analisar a partici-
pação dos atores da saúde: a) nos grupos de trabalho instituí-
dos para a elaboração da proposta legislativa; b) na discussão 
do projeto no parlamento; c) na alteração da Lei aprovada. 
Analisar a natureza dos dispositivos do projeto de lei com 
impactos diretos na saúde. Metodologia A metodologia do 
trabalho adotada foi a de pesquisa documental e legislativa, 
com análise qualitativa, dos relatos do grupo de trabalho e 
documentos por ele produzidos, bem como os registros do 
processo legislativo de aprovação da lei, nas comissões em 
que tramitou. Adotou-se como referencial teórico as teorias 
relativas à elaboração de políticas públicas, especialmente 
as relativas às políticas na área da saúde. Resultados e Dis-
cussão O proceso de elaboração do projeto de lei foi condu-
zido pela Secretaria Geral da Presidência da República, com 
a participação de representantes de entidades civis de atua-
ção nacional e de orgãos federais de gestão e controle. Não 
houve participação relevante de representantes das políticas 
sociais, nem tampouco de gestores estaduais e municipais. 
Verificou-se o distanciamento entre o texto legal e as políti-
cas públicas sociais, inclusive a de saúde, além da ocorrên-
cia de equívocos conceituais sobre a natureza das relações 
público-privadas de fomento e parceria; e de lacunas sobre 
o gerenciamento eficiente das relações das parcerias na saú-
de. Somente por pressões de atores sociais e de Estados e 
Municípios, junto ao Congresso Nacional foi possível a eles 
influirem de forma determinante na redação do texto legal, 
mediante emendas que minimizaram impactos negativos da 

permacultura, onde o excesso ou descarte produzido por 
animais, plantas e atividades humanas são utilizados para be-
neficiarem outros elementos do sistema, aproveitando todos 
os recursos naturais, pensando assim, no benefício mútuo, 
pois o descarte dos alimentos serve de alimentação para as 
galinhas e suas fezes servem de estrumo para as plantas, ao 
mesmo tempo em que obtém ovos para consumo próprio, 
por exemplo. De acordo com o casal, donos da casa que es-
tava hospedada, ao perguntar quais eram os benefícios des-
sa produção sustentável para o autoconsumo, relataram ter 
uma preocupação com o meio ambiente, como também com 
a própria saúde, tendo em vista a qualidade da alimentação, 
mais saudável, pois está livre de agrotóxicos e os aditivos 
químicos oriundos da industrialização, o que dialoga com o 
conceito de SAN. Conclusões/Considerações Finais Diante do 
que foi visto, pode-se afirmar que a agricultura sustentável 
é uma estratégia de promoção da saúde, que levando em 
consideração a alimentação do casal, há a preocupação em 
produzir e consumir um alimento saudável, livre de agrotóxi-
cos, o que contribui para a SAN dos consumidores. Portanto, 
compreende-se que se deva ter estímulo e apoio de políticas 
públicas para construção de um sistema produtivo sustentá-
vel que promova a SAN e a qualidade de vida das pessoas. 
Referências BUSS, P. M. Uma introdução ao Conceito de 
Promoção da Saúde. In: Czeresnia D, organizador. Promoção 
da Saúde: conceitos, reflexões, tendências. Rio de Janeiro: 
Fiocruz; 2003. CONSEA. Conselho Nacional de Segurança Ali-
mentar e Nutricional. Relatório da II Conferência Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional. Olinda; 2004. GUZMÃN, S. 
E. A perspectiva sociológica em Agroecologia: uma sistemati-
zação de seus métodos e técnicas. Agroecologia e desenvol-
vimento rural sustentável. Porto Alegre, v.3, n.1, jan/fev, 2002. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. 
Brasília; 2001. MOLLISON, B. Permaculture: designers manual. 
1999; 8ª. ed., Tagari Publication, Tyalgum, Austrália. PREUSS, 
K. Integrando Nutrição e Desenvolvimento Sustentável: Atri-
buições e ações do nutricionista, setembro, 2009.
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14553 AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO PROGRAMA 
MAIS MÉDICOS EM REGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO

Introdução Desde a concepção do Sistema Único de Saúde 
(SUS), tem sido desafiador operacionalizar seus princípios. 
Entre as dificuldades existentes, a oferta insuficiente de assis-
tência médica na Atenção Primária à Saúde (APS) caracteriza 
problema persistente. De modo geral, há concentração de 
médicos em grandes centros urbanos e escassez em regiões 
com menor desenvolvimento socioeconômico. A dificuldade 
de se assegurar o provimento de médicos na APS tende a au-
mentar as internações por Condições Sensíveis à Atenção Pri-
mária (CSAP), que são doenças tratáveis na APS, mas, devido 
à falta de resolutividade da mesma, se agravam e determinam 
a necessidade de internações evitáveis. Dadas às circunstân-
cias, o Ministério da Saúde passou a adotar uma série de me-
didas para fortalecer os municípios com maior fragilidade em 
garantir essa atenção.Entre elas, o Programa Mais Médicos 
(PMM) foi desenvolvido como forma de garantir provimento 
de médicos para a APS nessas regiões. Tratando-se de estraté-

gia recente,os seus resultados precisam ser conhecidos e ava-
liados para colaborar com o processo dialógico de construção 
e consolidação do SUS. Objetivos Avaliar a efetividade do Pro-
grama Mais Médicos nos municípios participantes do sertão 
de Pernambuco, a partir da observação do comportamento 
das internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária. 
Metodologia A variável de interesse do estudo foi o número 
mensal de internações por CSAP registrado em municípios de 
Pernambuco. Foram utilizados dados secundários do Sistema 
de Informações Hospitalares para coletar o quantitativo men-
sal de internações para cada grupo de CSAP, do período de 
janeiro de 2008 a fevereiro de 2015. A análise dos dados teve 
como referência o cálculo das médias de internações por gru-
po de CSAP, estabelecendo-se ponto de corte na série tem-
poral para avaliar a influência do PMM. Os municípios foram 
classificados em dois grupos conforme a presença ou ausên-
cia de médicos do PMM. As médias de internações por CSAP 
calculadas nos dois intervalos da série temporal foram com-
paradas pelo teste t de Student pareado. Esse procedimento 
foi realizado para os dois grupos de municípios da amostra. 
Em seguida obteve-se a diferença entre as médias subtraindo 
os valores do período de janeiro de 2008 a dezembro de 2013 
pelos valores de janeiro de 2014 a fevereiro de 2015. Resulta-
dos e Discussão Foram encontradas diferenças estatísticas de 
média de internações por CSAP nas duas amostras de muni-
cípios, os participantes ou não do programa, inclusive com 
queda na média de internações. Um resultado esperado, vis-
to que, embora o PMM seja recente, a adoção de estratégias 
para fortalecimento da APS já vem em longo prazo. Porém, 
nem todos os grupos de internações por CSAP obtiveram dife-
renças estatisticamente significativas ou seguiram um padrão 
de redução. Alguns deles apresentaram aumento na média de 
internações para as duas amostras de municípios, o que é na-
tural, visto que foram trabalhados grupos de doenças distin-
tas e com características próprias, que obedecem a diferentes 
variáveis. Observou-se, no entanto, resultados ligeiramente 
superiores na amostra de municípios com médicos do pro-
grama, principalmente em condições que tratam de doenças 
de impacto mais tangível, como o grupo das gastroenterites. 
Além disso, ao se observar todas as internações por CSAP, 
sem mais dividi-las em seus grupos de patologia, nota-se que 
apenas a amostra de municípios participantes do programa 
apresentaram redução na média de internações. Conclusões/
Considerações Finais Os resultados, principalmente quando 
analisados de forma global, sugerem um impacto positivo do 
Programa. Cabe ressaltar que o Programa, durante o período 
estudado, era relativamente recente e, portanto, alguns fato-
res podem necessitar de mais tempo para serem alterados, 
assim são necessários mais estudos com diferentes aborda-
gens para que possam evidenciar em que medida o PMM tem 
contribuído para alterar ou não o cenário de internações. Por 
fim, é importante lembrar que o provimento desses profis-
sionais além de uma medida emergencial, é temporário para 
auxiliar os municípios desprovidos de assistência médica ou 
com oferta descontínua dessa atenção para garantir o acesso 
necessário, promovendo maior equilíbrio entre os perfis de 
saúde de diferentes territórios, até que o país seja capaz de 
solucionar seus problemas de distribuição médica, principal-
mente por meio de medidas de longo prazo, inclusive, ineren-
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to possuindo as seguintes questões: ano predominante, tipo 
de fonte de dado pesquisada, existem conflitos/injustiças/
processos de vulnerabilização socioambientais no território 
de Suape? Quais? Como são percebidos? O conflito envolve 
qual (quais) Município(s)? Quais comunidades, Qual o tipo de 
população atingida? Quais os impactos e riscos ambientais? 
Quais os problemas ou riscos à saúde envolvidos no conflito? 
Quais os processos produtivos? Quais os responsáveis pelo 
conflito? Quais os parceiros e apoiadores dos atingidos? Sín-
tese do conflito, Contexto ampliado e Fontes. Resultados e 
Discussão : Os conflitos são predominantes nos municípios 
de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. O complexo portuário 
se destaca como “provedor de bens e serviços para o setor 
de petróleo, gás natural, offshore e naval” (SANTOS, 2006). 
A sua instalação não implicou somente em expropriações 
de terra, mas em um processo de urbanização acelerado e 
não planejado (SILVEIRA, 2011) e em fortes consequências 
ambientais (BRAGA et al., 1989; CAVALCANTI, 2008). Os con-
flitos são relacionados a diversas questões, como a poluição 
das águas, do ar e do próprio solo, destruição do mangue 
e consequente modificação de toda a dinâmica (SILVEIRA, 
2010). Mas, acima de tudo, acontece pela expropriação dos 
territórios dessas comunidades. O processo de desterritoria-
lização é a negação da vida dessas comunidades que repro-
duzem suas vidas nesses territórios. Os parceiros são vários, 
dentre eles o Movimento Ecossocialista de Pernambuco e; 
a Associação de Geógrafos Brasileiros. Considera-se que é a 
política de desenvolvimento de infraestruturas de transpor-
tes aliada ao Programa de Aceleração do Crescimento que 
permite a reprodução do capital pelas empresas instaladas 
nesse Complexo. Conclusões/Considerações Finais Tendo em 
vista que a implementação de um desenvolvimento, sendo 
ele apenas econômico, não fortalece a população que vive e 
trabalha no território, pelo contrário, a fragiliza, observamos 
a necessidade de adotar uma visão epistemológica crítica e 
política. Tal visão busca a defesa dos direitos humanos funda-
mentais, redução da desigualdade, fortalecimento da demo-
cracia em defesa da vida e saúde (direito à terra, alimentos 
saudáveis, democracia, cultura, tradição). Além disso, tem 
também a finalidade de enfrentar posições imobilistas e des-
qualificadoras que tendem a impedir a responsabilização dos 
geradores dos danos, predominando assim os interesses do 
desenvolvimento econômico. Há necessidade, também, de 
adotar uma posição ética solidário, analisando os problemas 
socioambientais considerando os valores e posições das po-
pulações mais vulneráveis e discriminadas nos conflitos que 
muitas vezes são discriminadas e invisibilizadas pelas insti-
tuições e pela mídia. Referências BRAGA, R. A. P.; MOURA, 
H. F.; DUARTE, M. T. Impactos ambientais sobre a estrutura 
do manguezal de Suape. Projeto Avaliação de Impactos Am-
bientais em Zonas Estuarinas de Pernambuco. Recife: UFPE, 
1989. SANTOS, Tarcisio dos. Pesca artesanal e meio ambiente 
em áreas de manguezais no Complexo Estuarino-Costeiro de 
Itamaracá, Pernambuco: O caso de Itapissuma. Dissertação 
de Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente. João 
Pessoa: UFPB, 2006. SILVEIRA, Pedro (org.). Reservas extrati-
vistas e pesca artesanal: etnografia do campo socioambiental 
em Pernambuco – Relatório final de pesquisa. Recife: FUN-
DAJ, 2011. SILVEIRA, Karla Augusta. Conflitos socioambien-

tais e participação social no Complexo Industrial Portuário de 
Suape, Pernambuco. Dissertação de mestrado do Programa 
de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente. 
Recife: UFPE, 2010.
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14641 EFEITO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS NA EXPANSÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA NO DISTRITO FEDERAL.

Introdução A implantação da Saúde da Família – SF no Brasil 
encontrou ao longo dos anos grandes barreiras. Dentre elas 
a falta de médicos para composição de equipes. Segundo o 
Ministério da Saúde – MS a proporção médico por habitante 
do Brasil é muito baixa, 1,8, no ano de 2013. Bem abaixo de 
países adotados de sistemas de saúde universais, referência 
para o MS, como o reino Unido que conta com 3,2. Acrescen-
ta-se ainda a distribuição destes profissionais é bastante desi-
gual nos estados brasileiros. O estado do maranhão possuía 
uma relação de 0,58 enquanto o Distrito Federal – DF tinha 
3,46. Apesar do DF apresentar a maior relação médico habi-
tante do país, possuía, no período de implantação do Mais 
Médicos - MM, a menor cobertura de SF em comparação com 
os estados brasileiros, tendo apenas 25% de sua população. 
Neste sentido surgem os seguintes questionamentos alvos 
deste estudo: Onde se concentram os profissionais médicos 
no sistema de saúde do DF? O que representou a implantação 
do MM na cobertura de SF no DF? E como se comportou ter-
ritorialmente a lotação destes profissionais? Assim define-se 
como questão do estudo: Como se comporta a distribuição 
dos médicos do DF na Atenção Básica? Objetivos Geral Avaliar 
o comportamento da distribuição dos médicos do Distrito Fe-
deral na Saúde da Família. Específicos Analisar a distribuição 
territorial dos profissionais da Saúde da Família do Distrito 
Federal; Analisar os locais de concentração dos profissionais 
médicos no sistema de saúde do Distrito Federal; Analisar a 
representação da implantação do Programa Mais Médicos 
na cobertura de Saúde da Família no Distrito Federal. Meto-
dologia Compreendendo o Programa Mais Médicos – PMM 
como uma intervenção na implantação da Atenção Básica no 
Distrito federal – DF o estudo realizou de uma pesquisa ava-
liativa para fazer um julgamento ex-post do tipo de análise de 
implantação adotando indicadores a cobertura de Saúde da 
família – SF do DF, a lotação dos profissionais médicos do DF e 
a lotação dos profissionais do PMM no DF para a realização de 
uma análise descritiva e uma analítica do comportamento dos 
profissionais médicos do DF antes e depois do PMM com foco 
na Saúde da Família. Utilizando os dados secundários dispo-
nibilizados publicamente pelo Ministério da Saúde por meio 
do site do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – 
CNES. Resultados e Discussão O Distrito Federal na competên-
cia de 07/2013 tinha 8214 médicos registrados no CNES, destes 
apenas 311 registros de CBO de Médico de Saúde da Família e 
Médico da Estratégia de Saúde da família, indo para 391 em 
07/2016 significando um aumento de 25.7 % do número de pro-
fissionais em atuação na SF. Enquanto o número de total de 
médicos no mesmo período foi para 8.936. Observa-se que 

lei nas parcerias na área social, sobretudo na saúde, excluída 
do campo de incidência pelo art. 3º, inciso IV e IX. A análise 
das emendas evidencia serem resultado da correlação de for-
ças entre atores sociais, parlamento e governo, e não de uma 
linha condutora técnico-jurídica. Conclusões/Considerações 
Finais O que se depreende da análise do processo legislativo 
que culminou com a edição do MROSC, é que este, apesar 
de ter surgido de movimentos bem intencionados, mas mal 
orientados, resultou em uma produção legislativa deficien-
te e falha. Apesar da propositura dentro de uma agenda de 
fortalecimento de articulação com as entidades da socieda-
de civil, voltada à promoção da participação popular, espe-
cialmente nos processos de formulação e implantação das 
políticas públicas nacionais, notadamente no campo social, 
o que se viu foi um processo legislativo desintonizado com 
as políticas sociais e com as necessidades dos gestores. Esse 
processo demonstrou que o nível de organização das forças 
de governo e sociais é determinante para o proteção das po-
líticas públicas, inclusive para evitar os possíveis impactos ne-
gativos a que estão sujeitas no processo político. Referências 
ABRUCIO, F. L. et al. Burocracia e Política no Brasil. Desafios 
para o Estado Democrático no Século XXI. São Paulo. FGV 
Editora, 2010; BRASIL. Presidência da República. Secretaria 
Geral. Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 
Civil, 2014. Acessado dia 31/01/2017 <https://issuu.com/secre-
tariageralpr/docs/mrosc_livreto_2014>. SALGADO, Valéria. 
Aplicação do Novo Marco Regulatório das Organizações da 
Sociedade Civil no âmbito do Sistema Único de Saúde. Aces-
sado dia 31/01/2017 < http://portalsaude.saude.gov.br/images/
pdf/2017/janeiro/34/14.Estudo-sobre-a-aplicabilidade-das-dis-
posicoes-da-Lei-n-13019-DEZ2016.pdf>
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14617 O ESTADO NA IMPLANTAÇÃO DO PÓLO 
INDUSTRIAL E TECNOLÓGICO DA SAÚDE E DO 
PROGRAMA RENDA MÍNIMA EM EUSÉBIO/CE: QUEM 
PROMOVE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO?

Introdução A instalação da Fundação Oswaldo Cruz em Eusé-
bio/CE e do projeto do Polo Industrial e Tecnológico da Saúde 
(PITS), deverão ser acompanhados de políticas. Eusébio clas-
sificou-se em 2º no Índice de Desenvolvimento Municipal do 
Ceará (2012). Um dos motivos para esse destaque é o investi-
mento nas políticas públicas municipais, sendo, uma destas, o 
Programa de Renda Mínima (PRM). Objetivos Este estudo ob-
jetiva debater como PITS pode se articular com Programa de 
Renda Mínima em Eusébio/CE e promover desenvolvimento 
comunitário local. Metodologia Trata-se de uma pesquisa do-
cumental com abordagem quantitativa. Foram incluídos docu-
mentos de distintas naturezas: a) Documentos oficiais (lei N º 
410, de 12.09.2000); b) Bases de dados secundários: Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Secretaria de Saú-
de do Estado do Ceará, Instituto de Pesquisa Econômica do 
Ceará (IPECE), acessados pela internet e tendo como variáveis 
coletadas aquelas relativas a demografia, aspectos socioeco-
nômicos, de morbidade e mortalidade, dentre outras. Após 
essa etapa, realizou-se leitura dos documentos selecionadas 
e coletados (dez. 2016 a jan. 2017), os quais constituíram a 
análise documental. Resultados e Discussão Eusébio tem um 
produto interno bruto per capita de 49.426,57 o maior pro-

porcional do Ceará, tem investido em políticas sociais e cria-
do programas com o PRM que busca o benefício de famílias 
de Eusébio com renda mensal igual ou inferior a um salário 
mínimo buscando, dentre outros, combater a desnutrição e 
mortalidade infantil. O PRM contribuiu na indicação do muni-
cípio como 50.000 habitantes como uma das melhores para 
se viver no Brasil. Ao mesmo tempo está em implantação o 
PITS, sendo que a Fiocruz é a primeira instituição de ciência 
e tecnologia implantada e está desenvolvendo uma pesquisa 
como linha de base para monitorar os impactos dessas ini-
ciativas sobre o desenvolvimento comunitário. Conclusões/
Considerações Finais O papel do Estado é central na melho-
ria dos indicadores sociais, porém mesmo com investimento 
há grupos populacionais que vivem sem acesso à educação, 
por exemplo. O PRM aumenta a renda das famílias e contribui 
para a redução da pobreza e melhoria da saúde configurando-
se como um dos motivos para o destaque de diversos indica-
dores municipais.
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14626 CRESCIMENTO ECONÔMICO, CONFLITOS 
E INJUSTIÇAS SOCIOAMBIENTAIS: O COMPLEXO 
INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE, PE- BRASIL

Introdução As políticas públicas do Brasil têm-se colocado 
na busca mundial por desenvolvimento. São políticas criadas 
pelos organismos internacionais de controle – Fundo Mone-
tário Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), entre outros, 
aplicadas pelo Estado nacional e que visam à reprodução do 
capital. O aumento de investimentos em indústrias de alto 
poder poluidor em países periféricos contribui para a eclosão 
de choque de interesses assimétricos de diferentes grupos 
em um mesmo território (conflitos). O litoral sul de Pernam-
buco tem sido palco de conflitos socioambientais, entre o 
Complexo Industrial Portuário de Suape – SUAPE e comuni-
dades locais. Existem mais de 27 comunidades organizadas 
em função de atividades produtivas da agricultura e pesca 
artesanal como meio de subsistência. Em contraposição, 
SUAPE tem o seu desenvolvimento econômico voltado para 
interesses do mercado e de uma elite externa e minoritária, 
sobrepondo os interesses da população local, resultando 
em injustiças ambientais que vulnerabilizam as populações 
afetadas. Objetivos realizar um levantamento dos conflitos 
socioambientais no território das comunidades atingidas 
pelo Complexo Industrial Portuário de SUAPE, reconhecen-
do tais populações como portadoras de direitos, tornando 
pública vozes que clamam por justiça e que geralmente são 
discriminadas e invisibilizadas pelas instituições e pela mídia. 
Metodologia O levantamento de conflitos se deu por fontes 
indiretas que são os relatórios e artigos produzidos por or-
ganizações não governamentais e governamentais e insti-
tuições parceiras (grupos acadêmicos, ministério público ou 
órgãos do Judiciário). As informações de fontes foram com-
plementadas com informações da mídia. Foi realizado o le-
vantamento dos principais conflitos através de um fichamen-
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ção do planejamento das políticas públicas de saúde estadual 
do idoso, propiciando ações de prevenção e controle destes 
agravos, e para uma reflexão crítica sobre a temática e os en-
volvidos em questão, bem como a inserção da equipe nesta 
expressão da Questão Social, clarificando o fazer profissional, 
haja vista que o SAD busca a desospitalização em tempo mais 
curto de pessoas idosas e/ou com algum grau de limitação 
física, redução dos riscos de infecção Hospitalar, presta uma 
assistência mais humanizada em seu domicilio, com grandes 
vantagens do ponto de vista social e emocional, em conso-
nância com o SUS. Assim, há necessidade de novos estudos, 
com vistas a subsidiar análise comparativa com a internação 
hospitalar convencional, dentro da realidade brasileira. Re-
ferências Maciel, HFV. Análise descritiva de um programa de 
assistência ao paciente pediátrico internado no domicilio. 
Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde. Área de 
Concentração: Saúde da Criança e do Adolescente. Monogra-
fia do Curso de Mestrado em Medicina UFMG/CCS. Minas Ge-
rais. 2007. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria MS/GM nº 2.529 
de 19 de outubro de 2006. Institui a Internação Domiciliar no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, v.2, n.306, 20 out.2006. Brasil. Ministério 
da Saúde. Portaria MS/GM nº 2.527 de 27 de outubro de 2011. 
Redefine a atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Diário Oficial da União, Brasília, DF, v. 1, n. 208, 
28 out. 2011. Seção 1. Almeida, EB. O papel do Serviço Social no 
Atendimento Domiciliar. Anais do I Congresso de Valorização 
Profissional da SESAP/RN. Natal/RN, 11 de dezembro de 2014.
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14675 O DESAFIO DE TRABALHAR O ALCOOLISMO EM 
UMA COMUNIDADE – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE 
ACADÊMICOS DE MEDICINA

Introdução O consumo de álcool é uma prática comum en-
tre as pessoas. No Brasil, uma pesquisa realizada entre 2005 
e 2006, apontou que 68,7% dos entrevistados já haviam fei-
to o uso do álcool ao menos uma vez, e 11,2% da população 
apresentavam dependência da substância (LARANJEIRA et al, 
2007). O consumo de álcool acarreta danos de ordem biopsi-
cossociais, e segundo Brasil (2003), este tem relação direta e 
indireta com diversos agravos à saúde da população. No pla-
no patológico, denomina-se alcoolismo, necessitando de tra-
tamento. Porém, a atual abordagem ao alcoolista ocorre com 
visão distorcida da realidade do usuário de álcool e outras 
drogas, desconsiderando o coletivo do indivíduo e o seu meio 
de convívio (BRASIL, 2003). Assim, a prevenção e promoção 
de saúde, voltada para o uso abusivo do álcool, implica em 
inserção comunitária de práticas, com atuação dos segmen-
tos sociais disponíveis, atuando na facilitação de processos 
que levam à percepção das conseqüências do uso, e redução 
de danos. Para tanto, é de grande relevância a inserção da 
questão do alcoolismo na Atenção Básica, como estratégia 
fundamental para enfrentar esse desafio (BRASIL, 2003) atra-
vés das políticas sociais em saúde. Objetivos O objetivo deste 
trabalho é relatar as experiências vividas por acadêmicos de 
medicina e uma professora, durante intervenção realizada em 
uma Unidade de Saúde da família USF e em uma Escola Pública 
do bairro, tendo como propósito realizar ações de educação 

em saúde sobre o alcoolismo, buscando integrar os princípios 
das políticas sociais em saúde, prevenir o consumo precoce de 
álcool e oferecer suporte psicossocial às famílias desses indi-
víduos. Metodologia Esse trabalho foi realizado entre agosto 
e dezembro de 2016, na comunidade adscrita de uma Unida-
de de Saúde da Família (USF) no município de Itabuna (BA). 
Foi conduzido por um grupo de 10 acadêmicos de medicina e 
orientados por uma professora da Universidade Estadual de 
Santa Cruz UESC (Ilhéus-Ba). Foram realizadas em 15 reuniões 
(uma por semana) divididas entre 3 diferentes públicos: Famí-
lias de alcoolistas; Alcoolistas e Adolescentes. As ações foram 
desenvolvidas dentro da abordagem multidisciplinar, em ro-
das de conversa e dinâmicas. Em cada reunião havia um tema 
previamente escolhido dentre os eixos temáticos relaciona-
dos aos danos biopsicossociais do alcoolismo e abordado pe-
los acadêmicos em forma de exposição dialogada. Estimulou-
se relato de vivências dos participantes. Ressalta-se que tais 
ações foram sempre apoiadas pelos profissionais da USF. As 
ações foram realizadas no espaços da USF e de uma Escola Pú-
blica do bairro. Resultados e Discussão Inicialmente, o projeto 
deste trabalho fora recebido com desconfiança e pouco cré-
dito pelos profissionais da saúde da USF por considerarem o 
tema muito complexo. Achavam que não haveria adesão dos 
alcoolistas do bairro, que preferiam perambular pelas praças 
portando sua garrafa de bebida a ir a um encontro para dis-
cutir sobre a problemática do alcoolismo Entretanto, o que 
se viu foi uma adesão forte, não só dos familiares, mas dos 
próprios usuários. As reuniões transformaram-se em verda-
deiros espaços de catarse, onde escutou-se os lamentos e o 
discurso pesado destes indivíduos, quando clamavam por aju-
da e/ou relatavam seus sofrimentos em decorrência do vício 
do álcool. Relataram suas experiências dolorosas, inclusive as 
injurias físicas e psicológicas que passavam. Tais participantes 
avaliaram as reuniões como espaço de alívio de suas angús-
tias onde não havia nem preconceitos e nem julgamentos. Ao 
final deste trabalho, uma participante estava em tratamento 
e em remissão total do álcool. De maneira geral houve grande 
integração dos alunos na atividade e verificou-se através dos 
depoimentos, que a prática de prevenção e redução de da-
nos alcançou a eficiência desejada. Conclusões/Considerações 
Finais Este trabalho permitiu observar que, os participantes 
adultos não tinham informação específica dos riscos ou ma-
les causados pela sua ingestão exacerbada. O mesmo ocorreu 
com os adolescentes que se mostraram bastante surpresos 
quando apresentado a eles os efeitos do álcool, no organismo 
humano. As reuniões também permitiram avaliar a dimensão 
do problema do alcoolismo em suas diferentes vertentes e as 
sérias repercussões que ele traz em âmbito biopsicossocial. 
Assim, verificou-se a necessidade de se intervir no problema 
de forma preventiva e na redução de danos. A lógica do pla-
nejamento de propostas e ações preventivas no âmbito da 
Unidade de Saúde da Família devem ser atreladas ás ações 
das políticas sociais em saúde como estratégia de abordagem 
ao grave problema do alcoolismo Referências BRASIL. Minis-
tério da Saúde. A Política do Ministério da Saúde para aten-
ção integral a usuários de álcool e outras drogas, Ministério 
da Saúde, Secretária Executiva, Coordenação Nacional de DST 
e AIDS. – Brasília: Ministério da Saúde, 2003. LARANJEIRA, R. 

o aumento percentual de profissionais na SF é 3 vezes maior 
que o da totalidade. Neste período o DF contava com apenas 
190 eqSF, o que induz acreditar que uma parcela destes não 
atuavam 40 horas semanais na SF. Com a adesão a PMM o DF 
recebeu 121 profissionais do Programa e o número de equi-
pes aumentou para 243 representando um aumento de 27,89 
% do número destas. Quanto a distribuição destes profissio-
nais identificou-se que 55 destes foram lotadas em EqSF nas 
regiões com maior vulnerabilidade social. Das 19 áreas do DF 
as cinco com pior IDH-M concentram 52,4 % dos profissionais 
do Programa, enquanto que 25 % dos médicos de família não 
aderidos ao Programa concentravam-se nestas mesmas áreas 
e nas cinco áreas com melhor IDM-M não concentra nenhum 
profissional do Programa. Conclusões/Considerações Finais A 
partir dos resultados da pesquisa identifica-se que a esmaga-
dora maioria dos profissionais médicos do DF atua na atenção 
especializada demonstrando pouca atratividade da Saúde da 
Família para estes profissionais. Após a implantação do Pro-
grama observa-se uma maior aproximação dos profissionais 
com a Saúde da Família, apesar de não identificarmos uma 
relação direta para isso. Assim como houve uma significativa 
ampliação do número de EqSF, mas a mesma continua apre-
sentando um baixo percentual de cobertura na Unidade da 
Federação. A implantação do Programa no DF seguiu de acor-
do com o preconizado pelo Programa. Provendo profissionais 
prioritariamente para as regiões de maior vulnerabilidade den-
tro do DF. Referências Starfield B. Atenção Primária: equilíbrio 
entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília: 
UNESCO, Ministério da Saúde, 2002. Ministério da Saúde (BR), 
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Bá-
sica. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2011. Giovanella L. Et al. A provisão emergencial de 
médicos pelo Programa Mais Médicos e a qualidade da estru-
tura das unidades básicas de saúde. Ciência & Saúde Coleti-
va, 21(9):2697-2708, 2016. Ministério da Saúde, Secretaria de 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Programa mais 
médicos – dois anos: mais saúde para os brasileiros. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2015. Ministério da Saúde, Departamento 
de Atenção Básica. Histórico de Cobertura da Saúde da Família 
[internet]. [Acesso em 19 fev. 2016]. Disponível em: http://dab.
saude.gov.br/p ortaldab/historico_cobertura_sf.php
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14651 ASSISTÊNCIA DOMICILIAR: UM ESTUDO A 
PARTIR DOS REGISTROS DOS USUÁRIOS COM DOENÇAS 
INFECTOCONTAGIOSAS EM UM HOSPITAL PÚBLICO NO 
RIO GRANDE DO NORTE-RN.

Introdução A história das doenças por diferentes agentes 
etiológicos, não é algo novo, fruto de uma sociedade mo-
derna, cada um tem característica epidemiológica, clinicas e 
peculiares no cuidar. O avanço do conhecimento desafia essa 
sociedade a buscar sempre novas experiências, novos sabe-
res e atitudes. Os hospitais estão passando por este processo. 
Ao mesmo tempo em que se revestem de importância cada 
vez maior na solução para os problemas de saúde, tornam-
se eles próprios, parte destes problemas. Em 1960 surgiram 
os serviços de atenção domiciliar e vêm se multiplicando no 

Brasil mais intensamente a partir da década de 1990, criando 
a necessidade de regulamentação de seu funcionamento e de 
implantação de políticas públicas com o objetivo de incorpo-
rar sua oferta às práticas institucionalizadas no Sistema Único 
de Saúde/ SUS. Assim, foi instituído o Programa de Internação 
Domiciliar, substituído pelo programa MELHOR EM CASA, co-
nhecido como Serviço de Atenção Domiciliar/SAD. O SAD, foi 
implantado em 2005, no Hospital Estadual Giselda Trigueiro, 
tendo origem nas políticas de atenção à saúde do idoso. Este 
tipo de assistência implica em visitas programadas, realizada 
pela equipe interdisciplinar. Objetivos Este trabalho visa de-
terminar o perfil epidemiológico dos pacientes admitidos com 
doenças infectocontagiosas, no SAD; e a refletir sobre a ação 
interdisciplinar desse Serviço, através da compreensão da 
problemática da doença entre o paciente, a família, e o cuida-
dor, a partir de uma visão de totalidade e na tentativa de con-
tribuir para a qualidade do cuidado, se pautando no processo 
saúde-doença. Metodologia Trata-se de um estudo retrospec-
tivo, do tipo quanti-qualitativo, no qual foram analisados 496 
prontuários, com os instrumentos: termos de compromissos 
(de admissão) do usuário e de responsabilidade do cuidador/
família, da ficha Individual e de evolução do paciente, no pe-
ríodo de abril de 2005 a fevereiro de 2012. O paciente era ava-
liado no leito hospitalar, e as visitas domiciliares eram progra-
madas e realizadas por duas equipes, formadas por: médicos, 
enfermeiros, assistentes sociais, nutricionista, fisioterapeuta, 
fonoaudiólogo, e técnicos de enfermagem, aos sessenta pa-
cientes, com período de internação variando entre trinta a 
sessenta dias, nos turnos matutino e vespertino, de 2ª às 6ª 
feiras e/ou dependia da complexidade do procedimento, nos 
finais de semana e feriados. Nesse processo o cuidador é um 
elemento essencial e responsável pelo cuidado no contexto 
domiciliar. Semanalmente discutem casos clínicos, estudos 
técnico-científicos e encaminhamentos administrativos ne-
cessários. Resultados e Discussão Deste total, 49 pacientes 
apresentaram Tuberculose 42%, chama á atenção á alta inci-
dência da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida/AIDS 33%, 
outras 25% para Hepatite C, Hanseníase, Herpes e Meningite 
Bacteriana, predominância do sexo masculino 65%, maior de 
60 anos de idade 39%, solteiros 62%, com baixa escolaridade 
43%, 62% para hábitos de vida (fumar e beber). Elevada inci-
dência 99% das residências eram de alvenaria, instaladas na 
zona oeste da capital potiguar, Natal-RN, 40%, dos casos es-
tudados, 96% eram abastecidas por água tratada. Percentual 
de 50% das famílias viviam com renda de 1 a 2 salários míni-
mos. Recebiam benefícios 13% das famílias e 10% viviam exclu-
sivamente desta renda. No que diz respeito ás condições de 
propriedade dos imóveis conhecidas em 47% as famílias eram 
proprietárias de seus imóveis. O percentual de 23% comparti-
lhavam a residência de outras famílias, geralmente parentes, 
e 21% moravam em imóveis cedidos. Predomina os cuidadores 
com a 4 série, 37%. Apenas 16% cursaram o ensino fundamental 
completo. O número de analfabetos foi de quase 5%. Cerca de 
88% dos cuidadores eram parentes dos pacientes, sendo que 
87% eram as filhas as cuidadoras. Conclusões/Considerações 
Finais Os resultados deste estudo foram de suma importância, 
pois proporcionou o conhecimento da população atendida no 
HGT, referência em Infectologia para o estado/ do RN. Cons-
tituindo-se na formação de dados significativos para elabora-



AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde262 263Seção II - PÔSTeReS eM RoDAS De CoNVeRSA

14707 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS COM 
TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE SANTOS NO PERÍODO 
DE 2006 A 2014

Introdução A tuberculose é a segunda maior causa de morte 
por doença infecciosa no mundo apesar de ser uma doença 
potencialmente previsível e curável ela continua sendo um 
grave problema de saúde pública no Brasil. Segundo relatório 
WHO (2015) em 2014 ocorreram no mundo 9,6 milhões de ca-
sos novos; 1,5 milhão de mortes; em mulheres foram 480 000 
óbitos, nos homens foram 890 000 óbitos por Tuberculose. 
Objetivos Traçar o perfil epidemiológico de casos com tuber-
culose no município de Santos/São Paulo no período entre 
2006 a 2014 através das variáveis: sexo, faixa etária e raça/cor. 
Metodologia Trata-se de um estudo transversal e retrospecti-
vo, realizado no banco de dados obtidos na Seção de Vigilân-
cia Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde do Estado 
de São Paulo de casos residentes no município de Santos/SP 
no período entre 2006 a 2014. Resultados e Discussão A inci-
dência vem sofrendo uma pequena queda ao longo do perío-
do estudado variando de 97,8/100mil hab em 2006 a 92/100mil 
hab em 2014, dos 3.463 casos de tuberculose no município de 
Santos no período estudado predominou o sexo Masculino 
com 2.253 casos (65,1%) e Feminino 1.210 casos (34,9%). Foi en-
contrado de acordo com a faixa etária os seguintes achados: 
de 0 a 14 anos: 87 casos (2,5%), de 15 a 49: 2407 casos (69,5%), 
de 50 a 79: 961 casos (26,9%) e acima de 80 anos: 36 casos 
(1%). Na variável Raça/cor encontramos raça amarela: 28 casos 
(0,8%), raça Branca: 1123 casos (32,4%), Ignorado: 1402 (40,5%), 
Indígena: 2 (0,1%), Parda: 697 casos (20,1%) e Preta: 211 casos 
(6,1%). Conclusões/Considerações Finais Com os resultados 
encontrados este estudo mostrou que a Tuberculose Pulmo-
nar atinge com maior frequência pessoas do sexo masculino, 
com a faixa etária entre 15 anos a 49 anos, período que inclui 
a adolescência e vida adulta. Entre as raças observamos que 
predomina a doença na raça branca seguido da raça parda e o 
menor índice é entre os indígenas.
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14710 DISPUTAS E DEBATES NA CONSTRUÇÃO DO 
GUIA ALIMENTAR PARA A POPULAÇÃO BRASILEIRA 
DE 2014: UM OLHAR A PARTIR DE ENTREVISTAS COM 
SUJEITOS ENVOLVIDOS

Introdução O novo Guia Alimentar para a População Brasileira 
(BRASIL, 2014a) lançado em novembro de 2014, foi elaborado 
pelo Ministério da Saúde em parceria com o Núcleo de Pesqui-
sas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (Nupens) da USP e 
apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). O do-
cumento é considerado por muitos como inovador por apre-
sentar uma nova classificação de alimentos conforme o pro-
pósito do processamento. Seu processo de construção teve 
início em 2011, contou com oficinas de discussão e uma versão 
preliminar do documento (BRASIL, 2014b) ficou durante três 
meses em consulta pública, período no qual recebeu mais de 
três mil contribuições da sociedade. Se envolveram nesse pro-
cesso representantes de: instituições de ensino, conselhos 
e entidades profissionais (em sua maioria de nutricionistas), 

instituições sem fins lucrativos, órgãos federais, estaduais e 
municipais, associações e sindicatos de indústrias, bem como 
pessoas físicas. Objetivos O presente trabalho tem como ob-
jetivo destacar algumas das principais disputas em torno de 
temas relacionados ao novo Guia Alimentar para a População 
Brasileira, que surgiram no processo de construção do do-
cumento, a partir do olhar de diferentes atores envolvidos. 
Metodologia Foram realizadas entrevistas individuais com 
pessoas que participaram de diferentes formas do processo 
de elaboração do Guia. A escolha de entrevistados partiu dos 
atores indicados no próprio Guia (BRASIL, 2014a) e também da 
indicação de outros entrevistados. O roteiro semiestruturado 
das entrevistas buscou reconhecer como se deu a participa-
ção de cada sujeito na construção do Guia, de forma a mapear 
as disputas travadas e os consensos construídos. O trabalho, 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de 
Medicina Social da UERJ sob número 1.496.857, é um recorte 
do projeto de tese “Processo de construção do Guia Alimen-
tar para a População Brasileira de 2014: consensos e conflitos” 
que também avaliou a consulta pública, as versões preliminar 
e final do Guia e fontes secundárias de dados sobre o proces-
so. Resultados e Discussão Foram entrevistadas 20 pessoas, 
dentre representantes das três entidades responsáveis pela 
elaboração do documento, de instituições de ensino e pes-
quisa, de órgãos federais e estaduais, de conselhos de nutri-
cionistas, de uma instituição sem fins lucrativos e de uma as-
sociação da indústria, que participaram de diferentes formas 
no processo (em oficinas e reuniões de discussão, na consulta 
pública e no lançamento do Guia). O processo de construção 
do documento parece ter sido atravessado por diversos de-
bates. Um de destaque foi travado sobre a classificação de 
alimentos. Foi relatado que representantes da indústria e mui-
tos nutricionistas criticaram essa proposta. Os argumentos 
diziam respeito ao embasamento científico e legal, à diferen-
ça dessa classificação em relação à anterior (adotada no Guia 
Alimentar de 2006), devido à mudança para uma abordagem 
mais qualitativa e voltada apenas para a população, sem uma 
orientação específica a nutricionistas. No entanto, as críticas 
pareciam ter diferentes propósitos, variando entre abando-
nar a classificação até a proposição de mudanças pontuais 
(como a alteração de alimentos de posição ou de nome dos 
grupos da classificação). Conclusões/Considerações Finais Os 
achados do trabalho permitem identificar que a classificação 
de alimentos foi objeto de disputas durante toda a constru-
ção do Guia. Um momento de tensionamento foi vivido na sua 
etapa de lançamento, onde parece ter havido intervenções 
decorrentes, em especial, de representantes de indústrias de 
alimentos, que procuraram o Ministério da Saúde na tentati-
va de dificultar sua concretização. O que, entretanto, gerou 
uma reação de maior apoio ao Guia por coletivos que antes 
se posicionaram criticamente ao documento, tais como nu-
tricionistas. Na visão de muitos, estranhamentos iniciais por 
parte desses profissionais à classificação se deram pela falta 
de conhecimento da proposta em questão. Mas, ao ganhar 
familiaridade, identificar seu potencial, ver suas mudanças su-
geridas incorporadas na versão final do Guia e o encaminha-
mento dado sobre a criação de um documento voltado para a 
categoria, assim como a ameaça de não lançamento, fizeram 

et al.I Levantamento Nacional sobre os Padrões de Consumo 
de Álcool na População Brasileira. Brasília: SENAD – Secretaria 
Nacional de Políticas sobre Drogas, 2007. 76p. ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DA SAÚDE. Relatório sobre a Saúde no Mundo 2001 
– Saúde Mental: Nova Concepção, Nova Esperança. OMS, Ge-
nebra, 2001. Disponível em: <http://www.who.int/whr/2001/
en/whr01_djmessage_po.pdf> Acesso em 30/01/2017. School 
Health and Alcohol Harm Reduction Project (SHAHRP) web-
site. Disponível em: < https://ndri.curtin.edu.au/research/
shahrp/> Acesso em: 30/01/2017.
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14694 O SUS E A CONTRA-REFORMA DO ESTADO 
A PARTIR DE 1990: A AMPLIAÇÃO DO PROCESSO DE 
PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL

Introdução Discute-se amplamente avanços e desafios da saú-
de pública no Brasil. Apesar de grandes avanços e melhora 
na assistência, verifica-se que o SUS foi sendo implementado 
de forma contraditória: ao mesmo tempo que está inscrito 
como política pública de saúde de caráter universal, há para-
lelamente grande subsídio direto e indireto ao setor privado 
da saúde (Mendes, 2012; Bahia, 2008; Andreazzi, 2014). Um 
eixo de análises indica que o país foi pego a meio caminho 
na sua tentativa tardia de constituir o Estado Social, atrope-
lado pelo ajuste de liberalização do mercado a nível mundial 
(Cardoso, 2013). Montaño (2002) afirma que o projeto neo-
liberal como resposta à questão social, acaba por retirar os 
fundamentos das políticas sociais, prevalecendo a perspecti-
va de mercado. Segundo o autor, observa-se a precarização 
das políticas sociais e assistência estatal, e a privatização das 
mesmas, através do movimento de re-mercantilização e re-
filantropização. Torna-se, assim, inevitável pensar a política 
pública de saúde inserida na forma de reprodução social, 
considerando a singularidade do Brasil a partir de sua for-
mação e correlação de forças existentes (Sampaio Jr., 2007). 
Objetivos Este trabalho visou compreender, a partir de uma 
revisão crítica da literatura, como a comunidade acadêmica 
na área de Saúde Coletiva aborda a relação do público e do 
privado na saúde pública no Brasil. Esta análise faz parte do 
processo de revisão ampliada da dissertação de mestrado. 
Metodologia A revisão teve como referencial de análise o 
contexto político-econômico, considerando-se que, a par-
tir da década de 1990, estabelece-se no país um “pacto de 
modernização”, com mudanças na administração pública 
e a elaboração de novas propostas gerenciais, articulado à 
liberalização comercial, às privatizações do parque indus-
trial e ao programa de estabilização monetária (Plano Real) 
(Behring, 2008). Para a análise, tratou-se da relação do setor 
público e do setor privado em três blocos temáticos identi-
ficados nos trabalhos acadêmicos da área: 1) financiamento 
das políticas de saúde; 2) provisão de serviços, incluindo os 
serviços gratuitos (estatais e complementares) e questões 
do setor suplementar; 3) a transferência da gestão à órbita 
da iniciativas privadas, através dos “novos modelos de ges-

tão” (exemplos: OS, Oscip, FEDP e Ebserh). Resultados e Dis-
cussão Em relação ao financiamento do SUS, a bibliografia 
indica baixo investimento ao longo dos anos, com corte de 
gastos para responder ao superávit primário e às metas de 
inflação, com uma articulação cada vez maior com o setor 
privado e o capital financeiro e internacional. Exemplos des-
se cenário é o Brasil, mesmo com o SUS, ter um gasto priva-
do maior que o gasto público em saúde; houve aprovação da 
EC-29 sem estabelecimento de aplicação mínima por parte 
da União; estabelecimento do FSE, FEF e DRU como meca-
nismo de desvinculação de receita das contribuições sociais, 
entre outros. Trabalhos indicam fontes indiretas de recursos 
públicos ao setor privado, como as isenções fiscais, que ocu-
pam parte da complexa prática de favorecimento do setor 
privado da área da saúde. Observou-se ampliação de oferta 
de serviços públicos, apesar dessa se manter com grande ar-
ticulação e muitas vezes sob os critérios do setor privado, 
seja a partir das compras de serviços complementares, seja 
através dos “novos modelos de gestão”. A literatura afirma 
que a atuação complementar de entidades privadas no SUS, 
prevista como exceção para garantir a cobertura assisten-
cial, foi se tornando a regra em certos setores. Conclusões/
Considerações Finais Parte-se da perspectiva de que a “re-
forma”, instituída a partir de 1990, correspondeu a uma con-
tra-reforma do Estado brasileiro, com redirecionamento das 
conquistas estabelecidas na Constituição de 1988 (Behring, 
2008). Reforça-se a importância do conhecimento histórico 
e político-econômico para compreender elementos da imple-
mentação do SUS instituído paralelo às reformas neoliberais, 
além do aprofundamento da leitura da singularidade do país. 
As práticas aqui denominadas genericamente de formas de 
privatização, correspondem aos meios, diretos e indiretos, 
através dos quais o capital privado busca inserir-se no campo 
da saúde. A intensa relação entre o setor público e privado e 
a dualidade de sistemas de saúde com a focalização de uma 
política que se propõe a ser universal, parecem traduzir a 
particularidade do desenvolvimento do capitalismo no país. 
Fica claro a importância de se pensar a superação da seg-
mentação e privatização da saúde articulada a um projeto 
de transformação social. Referências ANDREAZZI, M. F. S. Os 
planos de saúde e as ameaças ao sistema de saúde brasileiro 
na atualidade. In: BRAVO; MENEZES. A saúde nos governos... 
Rede Sirius, 2014. BAHIA, L. A Démarche do privado e o pú-
blico no sistema de atenção à saúde no Brasil em tempos 
de democracia e ajuste fiscal, 1988-2008, 2008. BEHRING, E. 
R. Brasil em Contra-Reforma: desestruturação do Estado e 
perda de direitos. Ed Cortez, 2008. CARDOSO, F. M. A saúde 
entre os negócios e a questão social: privatização, moderni-
zação e segregação na ditadura civil-militar (1964-1985). Dis-
sertação UNICAMP, 2013. MENDES, A. Tempos turbulentos 
na saúde pública brasileira: impasses do financiamento no 
capitalismo financeirizado. Hucitec Ed, 2012. MONTAÑO, C. 
E. O projeto neoliberal de resposta à “questão social” e a 
funcionalidade do terceiro setor. Revista Lutas Sociais, v. 8, 
2002. SAMPAIO JR., P. A. Globalização e reversão neocolo-
nial: o impasse brasileiro. Filosofia y teorias… 2007.

Julia Amorim Santos; Gustavo Tenório Cunha;
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tão do trabalho, planejamento e avaliação em saúde gestão 
participativa, informação em saúde, gestão do cuidado etc.) 
são problematizadas também à luz da concepção marxista 
de politecnia, propiciando o conhecimento de seu percurso 
sócio-histórico. Entende-se como essencial estimular a refle-
xão dos educandos sobre os desafios do Sistema Único de 
Saúde (SUS), no tocante às estratégias de contrarreforma do 
Estado. Objetivos Objetiva-se com esta experiência pedagó-
gica primeiramente propiciar aos educandos, uma formação 
técnica de nível médio que possa contribuir na identificação 
e análise da estrutura e dos mecanismos gerenciais dos prin-
cipais modelos contemporâneos de gestão em saúde (Funda-
ção Estatal de Direito Privado, Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares e Organizações Sociais de Saúde). Além disso, 
analisar os determinantes e condicionantes destes modelos 
contemporâneos de gestão em saúde. Metodologia O com-
ponente curricular – “Tecnologias de Gestão em Saúde” está 
estruturado em três momentos. No primeiro é feita, mais 
especificamente, uma reflexão conceitual acerca da noção 
de tecnologia de gestão em saúde e, uma contextualização 
das experiências de Reforma do Estado, com maior ênfase 
ao caso brasileiro (Plano Diretor de Reforma do Aparelho do 
Estado – PDRAE), na década de 1990. No segundo momento 
discute-se a Reforma Sanitária Brasileira e a chamada Contrar-
reforma Sanitária (BRAVO, 2008) que ganhou mais força na 
década seguinte, estando cada vez mais forte no atual cenário 
político brasileiro de não garantia da saúde como um direito, 
quebrando progressivamente os princípios de integralidade e 
universalidade do SUS, vis-à-vis, o exemplo das OSS. No ter-
ceiro momento há a culminância do componente curricular, 
no qual os educandos são orientados para elaborarem um 
júri simulado, estudando publicações favoráveis e contrárias 
às OSS. Resultados e Discussão Avalia-se que a experiência 
pedagógica nestes cinco anos vem atingindo seus objetivos, 
no sentido de estimular os educandos a defender de forma 
intransigente o SUS público e estatal. Os educandos vêm 
compreendendo que participação é conquista como afirma 
Demo (1998) e que, é preciso resgatar firmemente as bandei-
ras de luta da Reforma Sanitária que conformaram todo o ar-
cobouço jurídico-político do SUS. Este componente curricular 
é trabalho no terceiro ano de formação técnica em gerência 
em saúde, pois já passaram por disciplinas como Sociologia, 
História, Geografia, Filosofia, Legislação da Saúde, Financia-
mento em Saúde – I, Gestão do Cuidado em Saúde, Direito 
Administrativo Aplicado à Gestão em Saúde; Planejamento e 
Avaliação em Saúde e Gestão do Trabalho em Saúde. Como a 
formação é integrada ao Ensino Médio é maior a possibilidade 
de troca e construção coletiva, contribuindo para uma pers-
pectiva intimamente ligada aos princípios da politecnia e da 
saúde coletiva, apresentando um forte contraponto à forma-
ção gerencialista muito comum no campo da saúde. Uma refe-
rência importante é o pensamento do sociólogo Gaulejac que 
fala da gestão como “doença social” (GUALEJAC, 2007). Con-
clusões/Considerações Finais A experiência pedagógica aqui 
descrita tem seus limites, em razão de se tratar de um compo-
nente curricular trabalhado no âmbito de um curso técnico, 
mas acredita-se que respeita o projeto político-pedagógico 
da EPSJV. A saúde é um dos caminhos para a concretização 

do mesmo e o SUS representa a luta pela equidade e garantia 
de direitos, mas no caso das OSS, esta luta se enfraquece. Ao 
problematizar as tecnologias de gestão em saúde, se esvazia 
de sentido o gerencialismo e seu caráter normatizador de 
metas de desempenho. O júri simulado propicia uma grande 
síntese de conhecimentos e debate mais profundo do que um 
seminário convencional ou mesmo uma prova, na qual são 
decoradas “palavras mágicas” para um “bom resultado”. Os 
educandos reconhecem que esta metodologia de avaliação 
que avalia o processo e não apenas o resultado final, é muito 
mais satisfatória e consolida conhecimentos obtidos desde o 
primeiro ano de formação, auxiliando-os no 4º Ano, quando 
estão no estágio curricular. Referências BRAVO, Maria Inês 
de Souza [et al.]. Política de saúde na atual conjuntura: mo-
delos de gestão e agenda para a saúde. Rio de Janeiro: Rede 
Sirius/AdUFRJ-SSind, 2008, 2ª ed. DEMO, Pedro. Participação 
é conquista: noções de política social participativa. São Paulo: 
Cortez: Autores Associados, 1988. MERHY, Emerson Elias & 
ONOCKO, Rosana Teresa (Orgs.). Agir em Saúde: um desafio 
para o público. São Paulo: Hucitec, 1997. GAULEJAC, Vincent 
de. Gestão como doença social: ideologia, poder gerencialista 
e fragmentação social (Tradução Ivo Storniolo). Aparecida / 
São Paulo: Ideias e Letras, 2007.

Marcello de; Letícia Batista; Tereza Cristina Ramos Paiva;

14725 PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL? UMA 
REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA COM ENFOQUE 
NA RELAÇÃO ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO

Introdução Transcorridos alguns anos da implementação do 
SUS, criado a partir da Constituição de 1988, pode-se afirmar 
que o Brasil organizou um dos maiores sistemas públicos de 
saúde do mundo industrializado. Muitos trabalhos discutem, 
entretanto, que o país foi pego a meio caminho na sua tentati-
va tardia de constituir o Estado Social, atropelado pelo ajuste 
de liberalização do mercado a nível mundial (CARDOSO, 2013), 
sendo instituído o que alguns autores denominaram de con-
tra-reforma do Estado brasileiro com um redirecionamento 
das conquistas de 1988 (BEHRING, 2008). Criaram-se, grandes 
obstáculos para a implementação de um sistema público de 
saúde de qualidade e universal, comprometido com as neces-
sidades e os direitos à saúde da população, dentre eles, o sub-
financiamento, a subvenção crescente com recursos federais 
ao mercado dos Planos Privados, a grande rigidez na Estru-
tura Administrativa e burocrática do Estado e a privatização 
da gestão pública (SANTOS, 2013). Urge que se compreenda 
melhor estes processos que se instituíram, caracterizando de 
maneira mais clara a relação entre os setores público e pri-
vado na oferta de serviços de saúde no Brasil. Objetivos Este 
trabalho visa a compreender, a partir de uma revisão sistemá-
tica da literatura na área da saúde, como a produção científi-
ca acadêmica aborda o processo de privatização da saúde no 
Brasil com a integração de estudos qualitativos. Esta análise 
faz parte do processo de revisão ampliada da dissertação de 
mestrado. Metodologia As revisões sistemáticas são desenha-
das para serem metódicas, explícitas e passíveis de reprodu-
ção, facilitando uma síntese conclusiva sobre determinada 
intervenção, evitando viés e possibilitando uma análise mais 
objetiva dos resultados. Ainda que a literatura indique o uso 
mais frequente da revisão sistemática para agregar evidên-

seu posicionamento mudar de forma favorável ao Guia. Refe-
rências - BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia alimentar para 
a população brasileira – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 
2014a. - BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia alimentar para 
a população brasileira – Versão para a consulta pública. Brasí-
lia: Ministério da Saúde, 2014b.

Camila Maranha Paes de Carvalho; Ruben Araujo de Mattos; 
Luciene Burlandy; Flávio Mariano Araújo Paes de Carvalho;

14712 OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
SOBRE REGULAÇÃO INTERNACIONAL DE FATORES 
DE RISCO ASSOCIADOS À DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS - DCNT

Introdução O trabalho apresenta os resultados preliminares 
do projeto “Observatório de Políticas Públicas sobre Regula-
ção Internacional de Fatores de Risco Associados a DCNT”. As 
novas políticas globais de saúde desenhadas para o cenário 
pós- 2015 apontam que: para conter a epidemia de doenças 
crônicas não bastam a atuação dos serviços de saúde e a pro-
moção de hábitos saudáveis, é necessário a regulação estatal 
de produtos de uso humano que se relacionam com fatores 
de risco à saúde. O aperfeiçoamento das políticas regulatórias 
requer uma análise comparativa de experiências internacio-
nais com enfoque bioético, pois esses produtos, que em mui-
tos casos desconsideram a saúde humana, integram cadeias 
produtivas transnacionais cuja regulação extrapola as fron-
teiras dos países. Objetivos Identificar normas internacionais 
(Resoluções da Organização Mundial da Saúde (OMS), Assem-
bleia Geral das Nações Unidas (ONU) e Conselho Econômicos 
Social e Cultural das Nações Unidas (ECOSOC), relacionadas a 
proteção contra fatores de risco à saúde e sociabilizá-las por 
meio de uma plataforma digital. Metodologia A metodologia 
para identificação de normas internacionais relacionadas a 
proteção contra fatores de risco à saúde, incluindo Tabaco, 
Álcool, Agrotóxico e Alimentos Ultraprocessados, foi definida 
pela busca de Resoluções emitidas pelos mais altos órgãos de-
cisórios de Organismos Intergovernamentais, isto é da ONU, 
OMS e do ECOSOC, em suas respectivas base de dados ofi-
ciais. O recorte temporal escolhido foi referente aos últimos 
doze anos (entre 2005 e 2016), período de avanços na regula-
ção estatal em saúde e vigência de resoluções da OMS sobre 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Foi realizada 
uma busca entre 2005 e 2016 por Resoluções das Assembleias 
Gerais da Organização das Nações Unidas (ONU), Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC) e Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) em suas respectivas bases de 
dados, as seguintes palavras-chave: tabaco, alimentos ultra-
processados (sal, açúcar), álcool e agrotóxicos nos idiomas 
inglês e espanhol. Resultados e Discussão Os dados coletados 
contabilizaram 31 documentos. Referente ao tabaco, dez Re-
soluções foram identificadas; quatro sobre álcool; sete sobre 
agrotóxicos e dez sobre alimentos ultraprocessados. Após a 
consolidação dos documentos, foram realizadas as traduções 
para o português, elaborados fichamentos, e posteriormente, 
os fichamentos foram analisados. Para melhor visualização 
das Resoluções, para cada tema (tabaco, alimentos ultrapro-

cessados, álcool e agrotóxicos) foi desenvolvida uma linha do 
tempo que apresenta de forma resumida o objetivo central de 
cada Resolução, a fonte, o número da Resolução e a data de 
sua aprovação no âmbito do respectivo Organismo Intergo-
vernamental. Por fim, após a análise, baseada em dimensões 
políticas e técnicas, dispostas nas Resoluções dos Organismos 
Intergovernamentais da OMS, ONU e ECOSOC, foi traçado 
como resultado preliminar o panorama regulatório interna-
cional de proteção frente aos fatores de risco à saúde rela-
cionados a cada um dos temas: tabaco, álcool, agrotóxicos e 
alimentos ultraprocessados. Conclusões/Considerações Finais 
Os resultados preliminares comtemplam algumas das ativida-
des desenvolvidas do Observatório de Políticas Públicas so-
bre Regulação Internacional de Fatores de Risco Associados 
às Doenças Crônicas Não-Transmissíveis, que incluem, ainda, 
reuniões e oficinas de trabalho com pesquisadores e colabora-
dores nacionais e internacionais para intercâmbio, discussão 
sobre estratégias e caminhos adotados subsequentemente; 
levantamento de normativas internacionais sobre Regulação 
de Fatores de Risco à Saúde e criação de uma plataforma web 
do Observatório inserida no sitio web do Núcleo de Estudos So-
bre Bioética e Diplomacia em Saúde (Nethis/Fiocruz/Brasília). A 
consolidação desse Observatório possibilitará a identificação 
e sistematização de experiências inovadoras sobre Regula-
ção de Fatores de Risco à Saúde para compartilhamento com 
instituições técnico-cientificas, governamentais e sociedade 
civil. Referências WORLD HEALTH ORGANIZATION. Health in 
the Post-2015 Development Agenda: an analysis of the UN-led 
thematic consultations, High-level Panel report and sustainab-
le development debate in the context of health. [S.l.]: [World 
Health Organization], 2013. Disponível em: <http://apps.who.
int/iris/bitstream/10665/85535/1/9789241505963_eng.pdf>. 
Acesso em: 12 jan. 2017. UNITED NATIONS. High-level Meeting 
of the General Assembly on the Prevention and Control of 
Non-communicable Diseases; 2011 set 16; New York, United 
States. New York: United Nations; 2011. Disponível em: <http://
www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/66/L.1l>. 
Acesso em: 12 jan. 2017.

Cecília de Almeida Lopes; Roberta de Freitas Campos; Bárbara 
Formiga;

14716 POLÍTICA, GESTÃO EM SAÚDE E 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DA SAÚDE: O JÚRI SIMULADO 
COMO UMA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA, NO ÂMBITO DO 
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO

Introdução Trata-se de uma experiência pedagógica realizada 
de 2011 a 2016 que visa garantir a compreensão da indissocia-
bilidade dos atos de gerir e cuidar, no campo da gestão em 
saúde. Procura-se, portanto, aproximar as perspectivas da 
micro e da macropolítica no tocante às tecnologias de ges-
tão em saúde. Trabalha-se com conceitos trazidos por Merhy 
(1997) “tecnologias leves”, “tecnologias leves-duras” e “tec-
nologias duras”, assim como com os relativos aos modos de 
produzir o cuidado em saúde, modelos tecnológicos do tra-
balho em saúde e modelos assistenciais em saúde, no sentido 
de compreender mais profundamente os modelos de gestão 
em saúde contemporâneos, tais como as organizações sociais 
da saúde (OSS). As tecnologias de gestão em saúde (ges-
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número de adesões ao segundo ciclo no RN: 792 equipes de 
saúde bucal, 862 equipes de atenção básica e 57 equipes do 
NASF, totalizando 1711. Resultados e Discussão O papel do su-
pervisor foi imprescindível em todo o processo da Avaliação 
Externa. Precedeu o trabalho de campo a seleção dos avalia-
dores, a elaboração da logística de visita aos municípios e o 
treinamento dos avaliadores para o uso das ferramentas uti-
lizadas: tablet, redmine, diario de campo online, sendo estes 
dois últimos, tecnologias próprias desenvolvidas pela SEDIS/
UFRN. A ida ao campo possibilitou desde o contato com ges-
tores até a mediação de conflitos com membros da própria 
equipe. Após a coleta dos dados os instrumentos foram, 
ainda, validados. O trabalho foi encerrado com a entrega de 
relatórios finais e uma auto avaliação da equipe de pesquisa-
dores do RN. Conclusões/Considerações Finais A experiência 
de supervisão foi exitosa. Todas as ações foram devidamente 
planejadas, monitoradas e avaliadas para garantir o bom de-
sempenho do processo e evitar viés no durante a coleta. A 
aproximação com os municípios visitados possibilitou, ainda, 
ganho cultural para todos os envolvidos.

Isabel Cristina; Geraldo Medeiros Júnior; Vyna Maria Cruz Leite; 
Ozileia Juvencio da Camara dantas; Carlos Bandão; Seveina 
Alice da Costa Uchoa;

14847 COMPARTILHANDO SABERES COM A 
COMUNIDADE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE 
ESTUDANTES DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DO CEARÁ

Introdução A educação em saúde possui caráter transforma-
dor, pois dialoga com o sujeito os saberes e suas práticas so-
bre temas relevantes para a saúde, no enfoque da prevenção, 
tratamento e recuperação. A educação em saúde contribui 
para a tomada de decisões que envolve o sujeito, sua família 
e a comunidade. Adotando os princípios de integralidade do 
SUS, isto é, considerando os aspectos físicos, psicológicos, so-
ciais e ambientais de cada indivíduo, as práticas de educação 
em saúde potencializam as ações e atitudes que se pretende 
transformar. Ademais, analisando-se a conjuntura de saúde 
no Brasil e no mundo, é notória a tendência ao fortalecimento 
da atenção primária à saúde, com um dos enfoques voltados 
para a capacitação do indivíduo a fim de aumentar o controle 
sobre os determinantes da saúde. Tendo em vista tais fatos, 
sob orientação de uma professora supervisora, cinco estudan-
tes do curso de medicina da Universidade Estadual do Ceará 
(UECE), em visitas técnicas a uma Unidade de Atenção Primá-
ria à Saúde (UAPS), buscaram promover uma ação conjunta 
com os usuários da Unidade na produção de um repelente 
natural à base de Nim Indiano para prevenção das arboviro-
ses. Objetivos Relatar a experiência de compartilhamento de 
saberes com a população atendida em uma Unidade de Aten-
ção Primária em Saúde (UAPS) sobre arboviroses, por meio de 
uma Oficina na qual se produziu coletivamente um repelente 
natural à base de Nim Indiano. Metodologia : Trata-se de um 
estudo descritivo, na forma de relato de experiência da reali-
zação de uma Oficina nas visitas técnicas, da disciplina “Intro-
dução à Saúde Coletiva”, do primeiro semestre, do Curso de 
Medicina da Universidade Estadual do Ceará, a uma UAPS, da 
CORES IV do município de Fortaleza, no período de 20/12/2016 
à 10/01/2017. Foram facilitadores do aprendizado os estudan-

tes, supervisionados por uma professora, com a participação 
dos usuários do serviço. Dialogou-se com a comunidade so-
bre arboviroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti 
(dengue, zika e chikungunya), incluindo contágio, sinais e sin-
tomas, prevenção e tratamento. Em seguida, o Nim Indiano 
e sua capacidade repelente foram apresentados, ampliando 
saberes sobre a planta pela aparência de suas folhas e suas 
outras múltiplas propriedades, além de perceber a sua exis-
tência no cenário adscrito à UAPS. Aos participantes da ofici-
na, distribuíram-se amostras do repelente natural orientando 
sobre sua utilização. Resultados e Discussão A confecção do 
repelente a base de Nim Indiano foi muito produtiva. A expe-
riência se mostrou muito gratificante, já que a todo momento 
as pessoas realizavam perguntas sobre a planta, a receita e 
os benefícios, teciam comentários de suas técnicas para evitar 
a proliferação do mosquito e falavam dos tratamentos pelos 
quais passaram quando, porventura, contraíram tais enfermi-
dades. Para os estudantes, essa oficina foi muito valorosa e 
significativa, pois puderam observar o quanto é importante a 
educação em saúde e o quão aberta a população pode estar 
para essas práticas. Além disso, a oficina ajudou a promover 
uma consolidação ainda maior dos conhecimentos acerca do 
SUS e das condições sociais e sanitárias de territórios antes 
não conhecidos da cidade. Assim, os estudantes mostraram 
que podem ser agentes da saúde, por meio da informação, e 
não só pela cura ou pelo tratamento. O sentimento do grupo 
após essa experiência de contato com a população foi de mais 
engrandecimento pessoal e melhor formação profissional no 
âmbito de escutar e cuidar das pessoas. Conclusões/Conside-
rações Finais A ação desenvolvida pelos estudantes, de pro-
dução de repelentes a partir de uma árvore comum na região, 
demonstrou a importância do reconhecimento das potencia-
lidades locais, dos agravos que acometem a comunidade e da 
importância do empoderamento dos usuários. Percebeu-se, 
portanto, que o desenvolvimento da educação em saúde tem 
grande importância para o fortalecimento da saúde coletiva e 
para o enriquecimento da educação médica, tanto por promo-
ver saúde em nível comunitário quanto por capacitar futuros 
médicos a utilizarem-se de metodologias e artifícios criativos 
para promover a saúde na comunidade. Referências MACHA-
DO, Maria de Fátima Antero Sousa et al. Integralidade, for-
mação de saúde, educação em saúde e as propostas do SUS: 
uma revisão conceitual. Ciência & saúde coletiva, v. 12, n. 2, p. 
335-342, 2007. FEIJÃO, Alexsandra Rodrigues; GALVÃO, Marli 
Teresinha Gimeniz. Ações de educação em saúde na atenção 
primária: revelando métodos, técnicas e bases teóricas. Nor-
theast Network Nursing Journal, v. 8, n. 2, 2016.

Lucas Oliveira Sibellino; Raquel Matoso Freire; Amanda Holanda 
Cardoso Maciel; Lucas Lessa de Sousa; Gleiry Yuri Rodrigues 
Cardoso; Daniele Vasconcelos Fernandes Vieira; Maria das 
Graças Barbosa Peixoto;

14851 BANCO DE ALIMENTOS NA CIDADE DO RIO 
DE JANEIRO E SUA INTERFACE COM A SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS BENEFICÍARIOS

Introdução O Banco Rio de Alimentos SESC (BRAS) é um pro-
grama de cunho social que tem como missão contribuir para 
garantia da segurança alimentar e nutricional dos indivíduos 
em situação de vulnerabilidade e paralelamente corroborar 

cias para guiar a prática clínica discute-se a possibilidade de 
se fazer revisões sistemáticas com a integração de estudos 
qualitativos, de modo a promover uma análise interpretativa 
de resultados (LOPES; FRACOLLI, 2008). Foi conduzido assim 
um levantamento na BVS com os descritores “privatização” e 
“saúde”. Em função dos critérios de inclusão/exclusão, foram 
selecionados 36 trabalhos, agrupados em blocos temáticos: 
A) resgate histórico sobre o período da ditadura militar e Re-
forma Sanitária Brasileira; B) políticas neoliberais e a Reforma 
do Estado implementada na década de 1990; C) aspectos da 
relação do público e privado. Resultados e Discussão O Bloco 
A considerou as publicações de caracterização histórica ante-
rior à implementação do SUS e debates sobre a Reforma Sani-
tária, contando com oito trabalhos. Análise do ano de publica-
ção permitiu verificar duas concentrações: na década de 1980 
e após 2011. Interpreta-se que houve uma retomada de estu-
dos sobre a Reforma Sanitária e as políticas públicas de saúde 
pré-SUS nos últimos anos, denotando a busca por um balanço 
da implementação deste sistema de saúde no país. Os traba-
lhos do bloco B têm uma grande concentração de publicações 
entre 1993 e 2003, sendo a categoria com maior número de 
trabalhos. Há tanto publicações que fazem críticas ao proces-
so de privatização, como publicações que o legitimam. Dentro 
do Bloco temático C há concentração dos trabalhos publica-
dos a partir de 2000. A maioria deles apresenta crítica sobre 
a relação público privado e aborda temas específicos como 
seguros de saúde e medicina de grupo; regime de regulação 
e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); financei-
rização da assistência médico-hospitalar; e, novas modalida-
des de gestão. Conclusões/Considerações Finais Reforça-se 
a importância de um conhecimento histórico para entender 
elementos da implementação do SUS. Nota-se concentração 
de temas em determinados período, o que nos leva a obser-
var uma articulação da produção acadêmica com a conjuntura 
política e econômica do país. Os trabalhos apresentam carac-
terísticas multidisciplinares e interface entre diversas áreas 
de conhecimento. A revisão indica intensificação da relação 
entre o setor público e privado, com ampliação deste último, 
independentemente de fazerem uma defesa, uma análise crí-
tica ou abordar um aspecto deste processo. Há a indicação da 
organização por atuação complementar de entidades priva-
das nas políticas públicas de saúde, seja através de contratos 
com entidades parceiras, seja na perspectiva terceirizadora 
das funções do Estado. Identifica-se que a privatização nas 
políticas sociais de saúde esteve presente desde o seu início e 
manteve-se após a Constituição de 1988 com nova configura-
ção. Referências CARDOSO, F. M. A saúde entre os negócios e 
a questão social: privatização, modernização e segregação na 
ditadura civil-militar (1964-1985). Dissertação UNICAMP, 2013. 
BEHRING, E. R. Brasil em Contra-Reforma: desestruturação do 
Estado e perda de direitos. Ed Cortez, 2008. LOPES, A. L. M.; 
FRACOLLI, L. A. Revisão sistemática de literatura e metassínte-
se qualitativa: considerações sobre sua aplicação na pesquisa 
em enfermagem. Texto & Contexto-Enfermagem, v. 17, n. 4, 
p. 771–778, 2008. SANTOS, N. R. DOS. SUS , política pública de 
Estado: seu desenvolvimento instituído e instituinte e a busca 
de saídas. Ciência e Saúde Coletiva, v. 18, n. 1, p. 273–280, 2013.

Julia Amorim Santos; Gustavo Tenório Cunha;

14728 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E CONDIÇÕES 
DE SAÚDE BUCAL DE REEDUCANDAS EM UNIDADE 
PRISIONAL FEMININA DO NORDESTE BRASILEIRO

Introdução Cada vez mais crescente, a população privada 
de liberdade está exposta a condições precárias de confina-
mento e à superlotação nas unidades prisionais. Com isso, 
aumenta-se a susceptibilidade a diversos riscos e agravos 
em saúde, bem mais que a população em geral. Em 2014 foi 
lançada uma política com o intuito de ampliar as ações de 
saúde do SUS para essa população. Objetivos Avaliar o perfil 
sócio-econômico-demográfico e as condições de saúde bucal 
de reeducandas de uma Unidade Prisional Feminina no muni-
cípio de Campina Grande – PB. Metodologia Foi aplicado um 
questionário que continha dados sociodemográficos e perfil 
penal das reeducandas, morbidade bucal referida e utilização 
de serviços odontológicos e de exame clínico, aplicando-se os 
índices odontológicos CPI e o CPO-d. Resultados e Discussão 
Foi entrevistado um total de 64 mulheres, na faixa etária de 
18 a 47 anos, na qual as causas mais prevalentes de aprisio-
namento foram o tráfico de drogas (40,6%) e o assalto/roubo 
(29,7%). Quanto à morbidade bucal referida, 46,9% classifica-
ram a condição de seus dentes e boca como ruim, tendo 89,1% 
relatado ter tido dor de dente alguma vez na vida e, destas, 
59,4% sentiram dor nos últimos seis meses. 81,3% haviam vi-
sitado o dentista pela última vez há dois anos ou menos, e 
40,6% foram ao dentista no Presídio. Quando da avaliação da 
condição de saúde bucal, CPO-D médio foi de 18,11, e quanto 
ao CPI, o cálculo dentário (56,3%) foi a condição periodontal 
prevalente. Conclusões/Considerações Finais A maior parte 
das reeducandas eram adultas jovens, com nível de escolari-
dade baixo, sendo o tráfico de drogas e o assalto/roubo os 
artigos de condenação mais frequentes. Quanto às condições 
de saúde bucal das reeducandas, pode-se evidenciar que as 
mesmas foram consideradas bastante precárias.

Deborah Ellen Wanderley Gomes Freire; Patrícia Regina Cardoso 
de Almeida; Anny Mirenne Alves Moreira; Renata Cardoso 
Rocha Madruga; Renata de Souza Coelho Soares;

14846 A SUPERVISÃO DE UMA PESQUISA DE CAMPO: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA DO 2º CICLO DO PMAQ-AB NO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Introdução A década de 1990 foi decisiva para as políticas 
de saúde no país. A implementação da Estratégia Saúde da 
Família pelo Ministério da Saúde ampliou o desafio de orga-
nizar um sistema universal e resolutivo. Para tanto, em 2011 
foi lançado o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica para incentivar a melhoraria na 
qualidade dos serviços ofertados a todos os brasileiros. Ob-
jetivos Descrever a experiência vivenciada enquanto supervi-
sora de pesquisa de campo do 2º ciclo do Programa Nacional 
de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica no 
estado do Rio Grande do Norte, no período de dezembro de 
2013 a abril de 2014. Metodologia O presente trabalho trata-
se de um relato de experiência, com abordagem qualitativa e 
descritiva da experiência de supervisão da pesquisa de campo 
do segundo ciclo de avaliação externa do Programa Nacional 
de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica no 
estado do Rio Grande do Norte (RN), o qual ocorreu entre os 
meses de dezembro de 2013 a abril de 2014. Corresponde ao 
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Introdução Observa-se em quase todos os países da Co¬mu-
nidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) sistemas de 
saúde frágeis e pouco estruturados:cobertura de serviços defi-
ciente, trabalhadores mal remunerados e insuficientes, dificul-
dades na governança, são algumas das debilidades que tornam 
crítica a situação de saúde nos países africanos de língua portu-
guesa (PALOP) e em Timor Leste. No âmbito da cooperação in-
ternacional há alto grau de dependência de doações externas, 
e comum a imposição do foco da intervenção, no formato que 
é conhecido como ‘cooperação vertical’. Somado ao fato de os 
países beneficiários possuírem capacidade restrita para orga-
nizar suas demandas, a consequência principal desse modelo 
é fragmentação e baixa efetividade dos projetos e recursos 
disponíveis. É nesse contexto que entre 2007-09 se constrói o 
Plano Estratégico de Cooperação em Saúde (PECS), resultante 
de uma delicada costura da ‘diplomacia da saúde’ no âmbito 
da CPLP, inspirado nas estratégias da Cooperação Técnica en-
tre Países em Desenvolvimento (CTPD), na Declaração de Pa-
ris e na Agenda para Ação de Accra, consagrando assim um 
grande pacto celebrado pelos Ministros da Saúde dos países 
daquela Comunidade. Objetivos O objetivo fun¬damental do 
PECS-CPLP é o reforço dos sistemas nacionais de saúde, com a 
estratégia de fortalecimento ou desenvol¬vimento de ‘institui-
ções estruturantes’(Institutos de Saúde Pública, Escolas Técni-
cas de Saúde e Escolas de Saúde Pública) e de imple¬mentação 
da atenção primária à saúde, com desenvolvimento de novo 
modelo de cooperação estruturante em saúde, tendo como 
instrumento central para operacionalização das ações do 
plano a criação das ‘redes estruturantes’ dessas instituições. 
Metodologia A cooperação estratégica em saúde coberta pelo 
PECS-CPLP inclui sete eixos temáticos para a definição tanto de 
projetos prioritários como de metas a serem atingidas. Atra-
vessando matricialmente os eixos estratégicos o PECS defi¬niu 
a criação das redes de instituições estruturantes dos sistemas 
nacionais de saúde como instrumento organizador e opera-
cional do plano. Essas redes são constituídas por instituições 
nacionais ca¬pazes de implementar os principais compromis-
sos que devem assumir os Estados membros para assegurar 
sistemas de saúde soberanos e eficazes. Foram inicialmente 
considerados como estruturantes para os sistemas nacionais 
de saúde os elementos vinculados à ciência e a tecnologia em 
saúde, alicerçados nos Institutos Nacionais de Saúde Pública; a 
formação de recursos humanos estruturada me¬diante as Es-
colas Técnicas de Saúde e as Escolas de Saúde Pública; e a apro-
priação da capacidade de instalar e manter os equipamen¬tos 
de saúde. Resultados e Discussão Rede de Institutos Nacionais 
de Saúde Pública = a institucionalização da Rede foi um marco 
importante e decisivo para a cooperação e colaboração so¬li-
dárias em saúde pública entre os institutos já existentes na 
ocasião da formulação do PECS, e da instalação de novos Insti-
tutos. Assim, em perspectiva, os Institutos e a rede têm busca-
do assegurar a geração e dissemi¬nação de evidências técnicas 
e científicas necessárias ao processo de tomada das decisões 
políticas e estratégicas setoriais autôno¬mas e soberanas. Re-
des estruturantes para desenvolvimento da força de trabalho 
em saúde= a formação da força de trabalho foi considerada 
como prioritária para o enfrentamento de graves problemas 
dos sistemas de saúde dos países da CPLP. Para operacionali-
zar a estratégia foi definida a conformação de redes estrutu-

rantes de instituições for¬madoras(Escolas Técnicas e Escolas 
de Saúde Pública), cujos objetos das ações de coo¬peração 
têm sido: ampliação da capacidade de elaboração de projetos; 
elaboração de currículos, cursos, metodologias e tecnologias 
educacionais voltados para a forma¬ção de profissionais de 
saúde; produção e divulgação de conhecimentos nas áreas de 
trabalho, educação, saúde e C&TI. Conclusões/Considerações 
Finais O PECS iniciado em 2009 teve sua vigência prorrogada 
pelos ministros da CPLP até 2016,ano em que iniciou-se a for-
mulação do novo PECS para o período de 2017-20. Como os 
programas e atividades de ensino, pes¬quisa e apoio técnico-
científico das Redes aos sistemas de saúde são condicionados 
pela realidade política, sócio-sanitária e institucional dos res-
pectivos países e no âmbito global, duas importantes condicio-
nantes serviram de base para as formulações do novo PECS: a 
saúde na Agenda do Desenvolvimento 2030 da ONU e a crise 
sanitária global. Com todos esses desafios e pactuações, as 
Redes Estruturantes reposicionam-se dentro do novo ciclo do 
PECS para for¬talecer ainda mais sua missão de estruturação 
de instituições e modos de produção em saúde que contri-
buam para o fortaleci¬mento de sistemas de saúde nos países 
da CPLP e para a garantia do acesso universal a sistemas de 
saúde integrais e equitativos, atributos imprescindíveis a com-
promissos democráticos dos governos com suas popu¬lações. 
Referências Buss PM, Ferreira JR. (2010). Diplomacia da saúde 
e cooperação Sul-Sul: as expe¬riências da Unasul saúde e do 
Plano Estratégico de Cooperação em Saúde da Comuni¬dade 
de Países de Língua Portuguesa (CPLP). Revista Eletrônica de 
Comunicação, Informação e Inovação em Saúde (RECIIS) Rio 
de Janeiro, v.4, n.1, p.106-118, mar., 2010. CPLP. Plano Estraté-
gico de Cooperação em Saúde (PECS-CPLP). Consultado em 15 
de março de 2016. In: http://www.cplp.org/Saúde.aspx?ID=353 
Pereira JMM, Pronko, MA (org.) A demolição de direitos: um 
exame das políti¬cas do Banco Mundial para a educação e a 
saúde (1980-2013). Rio de Janeiro: Escola Politécnica de Saúde 
Joaquim Venâncio, 2014. Pronko MA, D’Andrea Corbo A (org.). 
A Silhueta do Invisível: a formação dos trabalhadores técnicos 
em saúde no Mercosul. - Rio de Janeiro: EPSJV, 2009. Consul¬-
tado em 20 de março de 2016. In: http://www.epsjv.fiocruz.br/
sites/default/files/ l142.pdf

Geandro Ferreira Pinheiro; Felix Julio Rosenberg; Helifrancis 
Condé Groppo Ruela; Augusto Paulo José da Silva; Ana Beatriz 
de Noronha; Ingrid D‘avilla Freire Pereira;

14904 A CONTRIBUIÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO DA 
ECONOMIA POLÍTICA DA SAÚDE COLETIVA PARA A SAÚDE 
CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA

Introdução Faz quase 30 anos no Brasil que se vivenciam con-
flitos para assegurar o desenvolvimento de uma política pú-
blica universal da saúde, criada na Constituição de 1988. Esse 
é o período marcado por mudanças contemporâneas signifi-
cativas no movimento do capital, com dominância do capital 
financeiro. Sua forma de atuação tem prejudicado os orça-
mentos do fundo público, o que compromete a manutenção 
dos direitos associados ao Estado Social1 ou a concretização 
dos novos direitos introduzidos naqueles países de capitalis-
mo tardio, tal como o Brasil. Constatam-se vários aspectos 
que vêm enfraquecendo os direitos sociais, especialmente o 
direito à saúde, ainda que ampliado em um duplo movimento: 

com a redução do desperdício, mediante a distribuição de ali-
mentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização. 
Objetivos O objetivo desse estudo foi descrever e avaliar o 
BRAS como uma potencial estratégia para a garantia da se-
gurança alimentar e nutricional e concomitantemente a dimi-
nuição do desperdício de alimentos no munícipio do Rio de 
Janeiro. Metodologia Trata-se de um estudo descritivo com a 
finalidade de observar, registrar e analisar os fenômenos sem, 
contudo, entrar no mérito dos conteúdos. Para avaliação do 
impacto na redução do desperdício de alimentos, foram uti-
lizados como variáveis e indicadores dados da avaliação das 
doações recebidas e, das perdas dos alimentos no BRAS. Para 
avaliação do impacto na segurança alimentar dos beneficiá-
rios foram utilizados como variáveis e indicadores, dados de 
doações para as instituições beneficiárias e quantitativo de 
pessoas atendidas pelo Programa. Resultados e Discussão A 
síntese dos achados desse estudo mostrou que o BRAS é um 
potente equipamento de SAN, assistindo a 294 instituições 
em todo o Estado do Rio de Janeiro, com especial abrangên-
cia no Município do Rio de Janeiro. Por meio do BRAS são 
beneficiadas anualmente uma média de 30.160 pessoas, em 
especial as crianças com faixa etária entre 0 e 4 anos de idade, 
sendo essas 53% dos beneficiários. No período avaliado pode-
se observar que mais de 2.400 toneladas de alimentos foram 
distribuídos, contribuindo para a segurança alimentar e nutri-
cional das pessoas assistidas. Conclusões/Considerações Fi-
nais Com base nos dados apresentados neste estudo foi possí-
vel constatar que o BRAS é um potente equipamento de SAN 
e combate ao desperdício, tendo em vista o número pessoas 
atendidas, de refeições complementadas, de instituições as-
sistidas, quantitativo de alimentos arrecadados e distribuídos.

Suellen Gino Henrique; Amanda da SIlva Franco; Karime Cader;

14876 A EXCLUSÃO SOCIAL ORIUNDA DO ESTADO 
NAS POLÍTICAS SOCIAIS E DE SAÚDE E O PAPEL DO 
SANITARISTA DIANTE DESTE CENÁRIO: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA

Introdução De acordo com SAWAIA (2001), a exclusão social é 
“processo sócio-histórico que se configura pelos recalcamen-
tos em todas as esferas da vida social, mas é vivido como ne-
cessidades do eu, como sentimentos, significados e ações”. 
Um fato a ser observado na sociedade é o de excluir, para 
incluir (inclusão social perversa), criando um caráter ilusório 
de inclusão, sendo uma condição essencial da ordem societal. 
O conceito de Estado passou por várias teorias, e definições 
ao decorrer da história, e ainda hoje surgem controvérsias de 
qual é o seu papel. A questão-chave é: o Estado representa 
um bem comum/vontade de todos ou é o garantidor das re-
lações capitalistas? Segundo a Teoria Materialista do Estado 
– TME - (HIRSCH, 1938), o Estado é “a expressão social deter-
minada que assumem as relações de domínio, de poder e de 
exploração nas condições capitalistas”. Como formulador das 
políticas sociais e de saúde, o Estado regula a sociedade por 
meio delas, ao mesmo tempo que atua como continuidade 
política do capitalismo. Estas questões são de suma impor-
tância para o profissional sanitarista, visto que o SUS, assim 
como o Estado é seu espaço de trabalho. Objetivos Identifi-
car o que versam as produções científicas sobre a exclusão 
social vindas do Estado nas políticas sociais e de saúde, e 

descrever o papel social do sanitarista diante deste cenário. 
Metodologia Trata-se de uma revisão integrativa nas bases de 
dados do MEDLINE, LILACS, SCIELO e BVS, na qual utilizaram-
se Descritores em Ciências Sociais (DECS), sendo eles: política 
social, e política de saúde, e um levantamento documental 
do projeto pedagógico do curso de graduação em saúde co-
letiva da Universidade de Pernambuco, enfatizando o papel 
social do sanitarista. A coleta de dados foi realizada nos me-
ses de dezembro no ano de 2016 e janeiro no ano de 2017. A 
seleção dos artigos baseou-se nos seguintes critérios: recorte 
temporal – 2002 a 2016, pais/região como assunto - Brasil, e 
textos completos na língua portuguesa. Dos 20 documentos 
identificados e selecionados, 15 forneceram base conforme os 
critérios pré-estabelecidos para a realização deste trabalho. 
Resultados e Discussão Foi realizada uma leitura criteriosa 
dos artigos, onde pode-se verificar a análise de políticas so-
ciais e de saúde ou a contextualização envolvendo políticas 
com grupos vulneráveis, o papel do Estado nelas, e as ques-
tões de exclusão social nas políticas e nos temas abordados 
por elas. Nesses assuntos as questões mais pautadas foram: a 
utilização de métodos hegemônicos, ações estatais utilizando 
métodos conservadores e centralizadores, o capitalismo in-
fluenciando nas questões pautadas pelas políticas sociais e de 
saúde, o direito a saúde apenas na descrição de palavras, a he-
terogeneidade vista como anormal diante do sistema capita-
lista. Poucos foram os artigos que apresentaram intervenções 
para com as deficiências enraizadas nas políticas sociais e de 
saúde, e estratégias para serem encaminhadas para a prática 
clínica. Conclusões/Considerações Finais Conclui-se que mui-
tas políticas sociais e de saúde são formuladas para garantir 
um bem social, porém a maioria não discute questões envol-
vidas nos grupos populacionais, nem as questões sociais que 
estão apresentadas no quadro de demanda brasileiro, e que 
necessitam de planejamentos, readequações, e estratégias. 
Neste desafio, o profissional sanitarista deve-se agir e intervir 
para um novo começo na formulação de políticas sociais e de 
saúde no Brasil. Referências SEPARAVICH, Marco Antonio; CA-
NESQUI, Ana Maria. Saúde do homem e masculinidades na Po-
lítica Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem: uma 
revisão bibliográfica. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 22, n. 2, 
p. 415-428, june 2013. ISSN 1984-0470. Disponível em: <http://
www.revistas.usp.br/sausoc/article/view/76441>. Acesso em: 
28 jan. 2017. doi:http://dx.doi.org/10.1590/sausoc.v22i2.76441. 
CARDOSO, Marina Denise. Health and indigenous peoples in 
Brazil: notes on some current policy mistakes. Cad. Saúde Pú-
blica, Rio de Janeiro , v. 30, n. 4, p. 860-866, abr. 2014 . Dispo-
nível em:<http://www.scielo.br/scielo.phpscript=sci_arttex-
t&pid=S0102-311X2014000400860&lng=pt&nrm=iso>. acessos 
em 28 jan. 2017. http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00027814. 
MENDES, Áquilas. A saúde pública brasileira no contexto da 
crise do Estado ou do capitalismo?. Saúde e Sociedade, v. 24, 
n. suppl. 1, p. 66-81, 2015.
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14889 COOPERAÇÃO ESTRUTURANTE EM SAÚDE E O 
PAPEL DAS REDES NA COMUNIDADE DE PAÍSE DE LÍNGUA 
PORTUGUESA - CPLP
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tendo uma visão próxima acerca dos temas onde vem se de-
senvolvendo a participação da ABADFAL na luta pela saúde da 
população negra em Salvador. Houve maior acesso dos usuá-
rio com doença falciforme ao serviço do SUS, educação e saú-
de em espaços, como feiras de saúde pautando para além da 
doença. Apresenta uma significância no combate ao racismo, 
ajudando a estruturar a discussão criando um vínculo com os 
movimentos negros. Houve a participação na constituição da 
FENAFAL(Federação Nacional das associações de Pessoas com 
Doença Falciforme),no Fórum de Entidades Negras da Bahia;I 
Seminário Nacional de Saúde da População Negra, assento no 
Comitê Técnico da saúde da população negra de Salvador e do 
estado da Bahia; promoção de debates em cidades da Bahia, 
para disseminação de conhecimento relacionado à doença. Os 
relatos mostram a contribuição para a visibilidade da doença 
falciforme, e seus direitos, principalmente no SUS está entre as 
conquistas das lutas desta entidade. Conclusões/Considerações 
Finais Junto as conquistas apresenta-se ainda muitos desafios, 
os quais, certamente estão associados ao racismo institucional 
que estrutura as relações nas dimensões micro e macro e de-
termina a lógica de funcionamento e o acesso aos serviços de 
saúde para a população negra. Este cenário, culmina então na 
retirada do direito à saúde dessa população. Entretanto a atua-
ção da ABADFAL ao longos desses anos vem ajudando na con-
solidação da efetividade de direitos dessa população usuária do 
SUS na cidade de Salvador. Referências ALVES, A. L “Estudo da 
Mortalidade por Anemia Falciforme”. Informe epidemiológico 
do SUS – Brasília, ano 05, nº04, 1996 ARAÚJO, E.M. Mortalidade 
por causas externas e raça/cor da pele: uma das expressões das 
desigualdades sociais. Salvador. Tese de Doutorado. Instituto 
de Saúde Coletiva. Universidade Federal da Bahia. 2007. BARCE-
LOS, L. C. Mobilização racial no Brasil: uma revisão crítica. Revis-
ta AfroAsia, n 17, Salvador, Bahia,1996. COHEN, J. L. & ARATO, 
A. Sociedad civil y teoría política. México, Fondo de Cultura Eco-
nómica. 2000 COSTA, S. As Cores de Ercília: esfera pública, de-
mocracia, configurações pós-nacionais. Belo Horizonte, Edito-
ra da UFMG, 2002. COUTINHO, C. N. Gramsci: um estudo sobre 
seu pensamento político. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 
1999. GASKEL, G. Entrevistas individuais e grupais. In: BAURER; 
GASKEL. Pesquisa Qualitativa com Texto, Imagem e Som. Pe-
trópolis: Vozes, 2003, p. 64-89.

Ana Victória Baião Guimarães; Marcos Vinicius Ribeiro Araújo; 
Thiala Santana dos Santos Rôla; Taia Caroline Nascimento 
Fernandes; Kézia Santos de Oliveira;

14962 INTEGRAÇÃO E INTEGRALIDADE NA 
ASSISTÊNCIA EM SAÚDE MENTAL

Introdução A política nacional de saúde mental delega aos 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) a função de organizar 
a rede de atenção às pessoas com transtornos mentais nos 
contextos municipais, de modo a atender às complexas de-
mandas de inclusão das pessoas que se encontram excluídas 
da sociedade em decorrência do transtorno mental. São eles 
os articuladores estratégicos da rede e da política de saúde 
mental em determinado território, responsáveis pela promo-
ção de ações que envolvam trabalho, cultura, lazer, esporte, 
educação, com vistas à inserção na vida comunitária (BRASIL, 
2004). Na atenção primária, a falta de preparo dos profissio-
nais alocados pode ser um dos motivos da dificuldade em for-

talecer e promover a saúde mental. Para tanto, a formulação 
de políticas públicas para a atenção primária requisita o desen-
volvimento e implantação de mecanismos de fixação de pro-
fissionais e alocação de agentes comunitários de saúde para 
viabilizar o trabalho territorial, utilizando mecanismos de inte-
gração destes às equipes de saúde. (ONOCKO-CAMPOS, 2012). 
Objetivos Discutir a prática assistencial (individual e coletiva) 
a partir dos dispositivos políticos-assistenciais. Metodologia 
Trata-se de um estudo avaliativo, com abordagem qualitativa, 
realizado no município de Fortaleza – CE com trabalhadores 
de saúde do CAPS e da ESF e gestores. Para a coleta de dados 
foram utilizadas duas técnicas: observação sistemática e gru-
po focal. Utilizou-se ainda documentos de forma complemen-
tar as demais técnicas. O tratamento do material empírico foi 
orientado pela análise de conteúdo temática das narrativas 
focais e observações pelos pressupostos da hermenêutica crí-
tica (MINAYO, 2008). Este estudo respeitou os princípios da 
Bioética descritos na Resolução 466 do Conselho Nacional de 
Saúde e foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
da Universidade Estadual do Ceará, tendo parecer aprovado 
de nº 122.324. Resultados e Discussão As narrações apontam 
que na perspectiva da sociedade e dos serviços de saúde da 
rede, há uma centralização da produção do cuidado apenas 
no CAPS, como se fosse o único ponto da rede responsável 
e comprometido com assistência aos pacientes com transtor-
nos mentais. As situações das práticas atuais divergem no que 
é preconizado na política, pois de acordo com a lei 10.216/01, 
afirma-se o compromisso do Estado em desenvolver políticas 
de saúde mental, assistência e ações de saúde que promovam 
um cuidado integral que se direcione a um estatuto de cidada-
nia e crescentes graus de autonomia aos sujeitos com trans-
torno mental (BRASIL, 2001). Em consonância com a política, 
preconiza-se a descentralização dos serviços e das ações em 
saúde, ocorrendo à integração de novos serviços e equipa-
mentos, dentre eles a Unidade de Atenção Primária à Saúde e 
o CAPS. Nesse sentido, diferente do que as narrativas da pes-
quisam revelam, a assistência se constrói mediante um novo 
arranjo de saberes e práticas, emergindo, assim, o desafio de 
construir um cuidado articulado entre os diferentes níveis e 
setores de atenção, apoiados na proximidade, no vínculo e 
na cobertura territorial dos problemas de saúde. Conclusões/
Considerações Finais Considerando o exposto, percebe-se 
nos discursos que a produção do cuidado requer ações em 
saúde que estejam ancoradas na integralidade do cuidado. 
Ações para além de atender bem e de aliviar o sofrimento e o 
sintoma, que estejam articuladas com os outros setores da so-
ciedade para a melhoria de suas condições de vida e de saúde. 
Neste contexto, a assistência em saúde mental procura cons-
truir um novo modelo terapêutico, baseando-se na ampliação 
da clínica e no enfoque do sujeito-usuário. Referências BRA-
SIL. Ministério da Saúde. Saúde Mental no SUS: os Centros de 
Atenção Psicossocial. Brasília (DF); 2004. ONOCKO-CAMPOS, 
R. T. et al. Avaliação de estratégias inovadoras na organização 
da Atenção Primária à Saúde. Revista de Saúde Pública. v. 46, 
n. 1, 2012. p.43-50.

Lourdes Suelen Pontes Costa; Maria Salete Bessa Jorge; 
Fernando Sérgio Pereira de Sousa; Ana Carolina Andrade de 
Oliveira;

de um lado, a sua ampliação no interior do Estado capitalista 
contemporâneo, de outro, a sua apropriação pelo movimento 
do capital, sob a dominância financeira. Observa-se um mo-
vimento associado ao fortalecimento da construção de uma 
“cidadania consumista” – o acesso à saúde pela via do con-
sumo, sob o domínio do capital -, contrário à forma de acesso 
por meio do direito à saúde2. Esse quadro gera impasses de 
natureza teórica que demandam reflexão autocrítica acerca 
da política de saúde. Objetivos Resgatar o pensamento críti-
co da economia política elaborado nos anos 1980, no campo 
de discussão da saúde coletiva, visando compreender suas 
contribuições teóricas e problematizá-las no contexto do 
capitalismo contemporâneo, principalmente para evidenciar 
as limitações da implantação da saúde pública universal pela 
perspectiva do Estado e da visão predominante no seu inte-
rior com redução de direitos sociais. Metodologia São anali-
sados alguns autores significativos no campo da economia 
política da saúde nos anos 1980: Sonia Fleury Teixeira3, Jaime 
de Oliveira4 e Braga & Paula5. Essas obras constituem textos 
essenciais à época para melhor compreender a discussão so-
bre a especificidade do Estado capitalista brasileiro e a histó-
rica relação entre a saúde e a acumulação capitalista no país. 
A partir da análise da contribuição teórica dos autores, algu-
mas indagações são analisadas: até que ponto o Estado ainda 
apresenta papel potencial de implementar e garantir direitos 
democráticos e sociais, especificamente o direito à saúde uni-
versal? Como entender a relação histórica entre a saúde e o 
modo de produção capitalista, de forma a caracterizar a possi-
bilidade de essa política ser assegurada de forma emancipada 
no contexto contemporâneo? Em que sentido a trajetória do 
pensamento econômico e sua relação com a saúde pode con-
tribuir para entender as limitações contemporâneas da imple-
mentação do direito à saúde? Resultados e Discussão Identifi-
caram-se temas desse pensamento. Tratou-se a configuração 
da relação entre Estado e Sociedade no tocante ao direito à 
saúde, possibilitando o conhecimento da especificidade do 
Estado brasileiro e a análise histórica da relação da saúde e o 
modo de produção capitalista, sob a contribuição de Teixeira3 
e de Oliveira4. Formulam questões específicas que se man-
tém, inclusive, importantes para serem debatidas no contexto 
contemporâneo: Quais são as especificidades da relação en-
tre sociedade e Estado burguês latino-americano? Que tipo de 
institucionalidade era possível? Também, compreendeu-se a 
trajetória do pensamento econômico e sua relação com a saú-
de, com destaque ao pensamento neoclássico e sua presença 
no início e no final do século XX, conforme Braga & Paula5. O 
pensamento neoclássico deixa de lado os elementos de repro-
dução do capital no setor saúde, reduzindo seu escopo à ati-
vidade produtiva. Restringe a saúde à análise de indústria do 
cuidado à saúde, avaliando os efeitos da atenção à saúde em 
termos do desempenho da saúde das pessoas. Sabe-se que 
tal pensamento foi avançando na configuração da política de 
saúde e exerce dominância no contexto contemporâneo. Con-
clusões/Considerações Finais Apesar dos autores afirmarem a 
necessidade da análise das disputas no interior do Estado e da 
luta pela construção de uma nova hegemonia na passagem 
dos anos 1980 para 1990, ressaltam os aspectos da seletivi-
dade estrutural do Estado capitalista e dos interesses gerais 
da classe dominante, o que pode colocar dificuldades concre-

tas ao avanço do projeto reformista na saúde. Tal leitura nos 
inspira para indagar sobre a importância de problematizar a 
relação Estado-Sociedade no que se refere aos direitos sociais 
no contexto contemporâneo. O direito à saúde se ampliou no 
Estado contemporâneo, mas, simultaneamente, ampliou-se 
sua apropriação pelo capital. Referências 1 - BOSCHETTI, Iva-
nete. Assistência social e trabalho no capitalismo. São Paulo: 
Cortez, 2016. 2 – SCHEFFER, Mário. O capital estrangeiro e a 
privatização do sistema de saúde brasileiro. Cadernos de Saú-
de Pública (ENSP. Impresso), p. 663-666, 2015. 3 - TEIXEIRA, 
Sonia Fleury. (Org.). Reforma sanitária: Em busca de uma teo-
ria. 1. ed. São Paulo: Cortez, 1989. 232p. 4 - OLIVEIRA, Jaime. 
D. A. Reformas e Reformismo: “Democaracia Progressiva” e 
Políticas sociais (ou “Para uma teoria política da Reforma Sani-
tária”). Cadernos de Saúde Pública, RJ. 4(3): 360-387, out/dez, 
1987. 5 - BRAGA, José Carlos; PAULA, Sergio Goes. Capitalismo 
e Pensamento econômico: a questão da saúde. In: BRAGA, 
José Carlos; DE PAULA, Sergio Goes. Saúde e Previdência: es-
tudos de Política Social. São Paulo: Cebes-Hucitec, 1981. Cap.1

Aquilas; Aurea Maria Zöllner Ianni; Maria Cristina da Costa 
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14950 ABADFAL: A PARTICIPAÇÃO NA LUTA PELA 
EQUIDADE RACIAL NO SUS EM SALVADOR

Introdução A ABADFAL(Associação Baiana das Pessoas com 
Doença Falciforme),organização não governamental, fundada 
em 2001, Salvador/BA, formada por familiares, amigos, profis-
sionais de saúde e pessoas com Doença Falciforme é um exem-
plo de organização da Sociedade Civil que se protagoniza nas 
lutas pela saúde, em particular a da população negra, bem 
como na defesa dos princípios e diretrizes do SUS. O movimen-
to social representa forças sociais organizadas, como campo 
de atividades e experimentação social, e são fontes geradoras 
de criatividade e inovações socioculturais, realizam diagnósti-
cos sobre a realidade social e constroem propostas. Atuando 
em redes, constroem ações coletivas que agem contra a exclu-
são e lutam pela inclusão social, através de atores da sociedade 
civil organizada que formam sujeitos sociais para essa atuação. 
Neste sentido, a ABADFAL é reconhecida por sua atuação na 
formulação da Política Municipal de Saúde da População Ne-
gra de Salvador, através de ações que além da doença falcifor-
me, incluíam a questão da violência contra negros, valorização 
das religiões de matriz africana como espaço de promoção da 
saúde, redução da mortalidade materna e infantil negra, den-
tre outras. Objetivos Analisar a participação da ABADFAL en-
quanto ator político na luta pela saúde da população negra na 
cidade de Salvador. Metodologia Trata-se de um estudo qua-
litativo, em que foram entrevistados, por meio de um roteiro 
semi-estruturado, os coordenadores gerais do período da sua 
fundação, 2001, até a atual gestão, 2016. As entrevistas foram 
gravadas e depois transcritas. O material transcrito foi anali-
sado a partir das categorias previamente levantadas, a saber: 
ações políticas, posições assumidas; resultados alcançados e 
outras que emergiram durante a leitura do material. Resulta-
dos e Discussão Em sua existência, a ABADFAL possuiu coor-
denadores, que não tem doença falciforme, mas familiares e 
amigos que possuem a enfermidade, servindo de impulso para 
associar-se. Observou que estes foram atuantes no processo, 
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sultados. Referências Celeste RK, Moura FRR, Santos CP, Tovo 
MF. Análise da produção ambulatorial em municípios com e 
sem centros de especialidades odontológicas no Brasil em 
2010. Cadernos de Saúde Pública, 30:511-521, 2014. Correa GT, 
Celeste RK. Associação entre a cobertura de equipes de saúde 
bucal na saúde da família e o aumento na produção ambulato-
rial dos municípios brasileiros, 1999 e 2011. Cadernos de Saúde 
Pública, 31:2588-2598, 2015. Figueiredo N, Goes PS. Constru-
ção da atenção secundária em saúde bucal: um estudo sobre 
os Centros de Especialidades Odontológicas em Pernambuco, 
Brasil. Cad Saúde Pública 2009,25(12):259-67. Pereira CRS, 
Roncalli AG, Cangussu MCT, Noro LRA, Patricio AAR, Lima 
KC. Impacto da Estratégia Saúde da Família sobre indicadores 
de saúde bucal: análise em municípios do Nordeste brasilei-
ro com mais de 100 mil habitantes. Cad. Saúde Pública 2012; 
28(3):449-462.
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15047 VIVENCIA NA COLETA DE DADOS PARA UMA 
PESQUISA QUALITATIVA SORE A CANNABIS, NA REGIÃO 
DA FRONTEIRA ENTRE O BRASIL E URUGUAI

Introdução As ações políticas desenvolvidas no Brasil no que 
tange o consumo de substancias psicoativas, tais como a Can-
nabis, conhecida popularmente como “maconha”, pautam-se 
na conduta proibicionista, que ilegaliza a produção, venda e 
consumo desta substância. Associadas às praticas proibicio-
nistas estão à repressão policial ao usuário e ao narcotrafican-
te, o estigma social relacionado ao uso e a inserção do usuário 
em ambientes socialmente vulneráveis para a aquisição e con-
sumo. Esta realidade brasileira contrasta-se com a de outros 
países, como o Uruguai que faz fronteira com o Brasil. Neste 
ambiente fronteiriço Brasil-Uruguai, onde de um lado é permi-
tido a produção, comercialização e consumo, e do outro são 
totalmente proibidas estas práticas, concretizam-se aspectos 
socioculturais influenciados por políticas divergentes. Este 
contexto, permeado por particularidades, torna-se um am-
biente rico para o desenvolvimento de estudos que permitam 
compreender relevantes aspectos à saúde pública. Objetivos 
Relatar os desafios para o desenvolvimento da coleta de da-
dos de uma pesquisa qualitativa transversal descritiva rea-
lizada com consumidores de substâncias psicoativas ilegais 
na fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Metodologia Relato 
de experiência dos coletadores de dados da pesquisa quan-
ti-qualitativa intitulada: “Identificação de indicadores para o 
monitoramente e avaliação de impactos da nova política de 
regulação do mercado de cannabis sobre a saúde pública e as 
práticas e consumo de drogas na zona de fronteira entre Bra-
sil e Uruguai”, financiada pelo Ministério da Justiça e desen-
volvida pelo método bolo de neve. Esta pesquisa, teve como 
objetivo fazer o levantamento dos indicadores de saúde rela-
cionados ao uso de substâncias psicoativas na fronteira entre 
o Brasil e Uruguai. Tal proposta justifica-se pelo insucesso da 
política proibicionista e pelo alto índice de usuários de subs-
tâncias psicoativas ilegais que acendem ao sistema carcerário 
no Brasil. A coleta de dados, iniciada em janeiro de 2016. Foi 

65 participantes usuários de SPA’s, o que expôs os 06 cole-
tadores a distintos e singulares contextos investigativos. Re-
sultados e Discussão A efetivação da coleta de dados sofreu 
forte influência do contexto social e cultural relacionado com 
o consumo substâncias psicoativas ilegais no Brasil. Dentre 
os aspectos que dificultaram este processo, estão: a aborda-
gem do usuário sobre a temática, relacionado a ilegalidade do 
uso, levando ao medo de falar sobre a Cannabis por parte do 
entrevistado, bem como, aos receios dos entrevistadores em 
abordar as pessoas que são estigmatizadas pelo uso de “dro-
gas”; a falta de vínculo entre entrevistados e entrevistadores, 
desmotivando a aceitação da participação da entrevista, uma 
vez que os entrevistadores não faziam parte da comunidade; 
a execução da entrevista na cena de uso e a variação socioam-
biental, pois ao longo das entrevistas havia o intenso receio 
do aparecimento ocasional da polícia, bem como a forte in-
fluência da poluição sonora. Todavia, o processo de realização 
da coleta de dados proporcionou aos entrevistadores da pes-
quisa a aquisição de um vasto conhecimento acerca das par-
ticularidades que tangenciam os contextos socioculturais das 
pessoas que usam substâncias psicoativas e, ainda, a descons-
trução da imagem estigmatizada dos usuários. Conclusões/
Considerações Finais O desenvolvimento da coleta de dados 
que envolvem temáticas sociais ainda pouco exploradas e/ou 
estigmatizadas torna-se um grande desafio à evolução da pes-
quisa social científica, exigindo maior preparo e envolvimento 
dos atores deste contexto. O método bola de neve, embora 
pertinente, pode trazer forte viés em relação ao perfil dos en-
trevistados, bem como, ao contexto sociocultural vislumbra-
do pelos entrevistadores. A existência de uma política proibi-
cionista relacionada à forte coação dos usuários torna-se um 
fator limitador do acesso a informações fidedignas acerca 
das questões sociais e de saúde deste público. A execução da 
pesquisa revela, embora com singularidades, relevantes infor-
mações sobre o contexto ainda pouco estudado. Sugere-se o 
desenvolvimento de novos estudos com este público utilizan-
do distintos métodos, a fim melhor compreensão a sociedade 
contemporânea e suas demandas. Referências GOODMAN, 
L.A. Snowball sampling. The Annals of Mathematical Statisti-
cs. v. 32, 1961. p. 148-170.   NUNES, L.M. O uso de drogas: Bre-
ve análise histórica e social. Revista da Faculdade de Ciências 
Humanas e Sociais . 2007, Issue 4, p. 230-237. SCOHOTADO. A 
História de las drogas. Madrid. Alianza editorial. 2000. URU-
GUAY. Presidencia de La Repúplica. Junta Nacional de drogas. 
Cien anios de Políticas Sobre Drogas. Vídeo Institucional. 2013.
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15125 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL EM HIV/AIDS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE 
E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A SAÚDE GLOBAL E A 
DIPLOMACIA EM SAÚDE

Introdução Nos anos 2000 o Brasil se engajou no cenário glo-
bal como ator relevante de cooperação internacional e líder 
da execução de propostas de cooperação Sul-Sul na área 
de HIV/Aids (LIMA, PIRES DE CAMPOS, 2010). A experiência 
brasileira em cooperação internacional (CI) é anterior: co-
meçou na condição de país receptor e passou, em três dé-

14989 TROCA DE EXPERIÊNCIAS NA SAÚDE COLETIVA: 
O PROCESSO DE EDUCAR E SER EDUCADO.

Introdução A Enfermagem em Saúde Coletiva busca uma as-
sistência aplicada ao indivíduo, à família e à comunidade no 
contexto dos programas e políticas públicas de saúde, pla-
nejamento, desenvolvimento e avaliação de ações junto ao 
SUS e outras instituições. A assistência na atenção primaria 
é de suma importância e de competência da Enfermagem, 
que deve sempre buscar oferecer uma assistência humaniza-
da. Objetivos Descrever a experiência de estágio da discipli-
na Saúde Coletiva II na Unidade Básica de Saúde da Família 
Virgílio Távora em Fortaleza-Ce sobre a temática Assistência 
de Enfermagem na atenção primária Metodologia Trata-se de 
um relato de experiência, sendo desenvolvido a partir dos en-
contros semanais de 8h/a, em dois turnos, no qual os alunos, 
acadêmicos de enfermagem da FAMETRO, foram inseridos na 
rotina da Estratégia da Saúde da Família, e supervisionados 
pela professora. A Unidade continha seis equipes e a área to-
tal composta por cerca de 2.000 famílias. Além do atendimen-
to dos programas, os mesmos foram responsáveis por organi-
zar atividades de educação permanente para os profissionais 
e ainda articulação com a RAS para desenvolver atividades 
sociais. Resultados e Discussão Foram realizadas inúmeras ati-
vidades, tais como: orientações na Sala de Imunização; visitas 
domiciliares, palestras para os usuários sobre DST´s, conscien-
tização a mulheres e adolescentes sobre a prevenção e a im-
portância do uso do preservativo; palestras para profissionais 
sobre Calendário de Vacinas; Sala de Acolhimento; orientação 
sobre preenchimento de formulários do SUS; transcrição de 
receitas; atendimento direto aos pacientes; avaliações da as-
sistência; acompanhamento de atividades de formação con-
tinuada; desenvolvimento de ações de prevenção e controle 
doenças; participação em eventos e projetos de educação em 
saúde; e planejamento e avaliação dos serviços executados. 
Conclusões/Considerações Finais stágios são de grande im-
portância para o empoderamento da função, e compreensão 
da compreensão dos profissionais enfermeiros para a Saúde 
Coletiva. Percebe-se, assim, que a comunidade possibilita edu-
car e ser educado com as trocas de experiências.

Ana Caroline Leite de Aguiar; Bruna Coelho Albuquerque; 
Camila Mendes dos Santos; Denise Raquel Souza Cruz; Geysa 
Maria Nogueira Farias; Marília Machado Matos; Renata Saviano 
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15020 POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL NO BRASIL: 
MONITORAMENTO 2015-2016

Introdução A Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), deno-
minada Brasil Sorridente formulada no início dos anos 2000 
com publicação em 2004 tem como foco a reorganização da 
atenção básica, especialmente por meio das Equipes de Saúde 
Bucal da Estratégia Saúde da Família (ESB/ESF); a organização 
da atenção especializada, através da implantação de Centros 
de Especialidades Odontológicas (CEO) e Laboratórios Regio-
nais de Próteses Dentárias (LRPD), entre outras prioridades 
como a vigilância em saúde bucal, no monitoramento das 
tendências através de estudos epidemiológicos periódicos 
(Pucca-Jr, 2006 ). Os estudos publicados tem analisado a im-
plementação da saúde bucal na ESF (Baldani & Antunes, 2011; 

Pereira et al., 2012), dos CEO (Figueiredo e Goes, 2009; Chaves 
et al., 2011; Góes et al., 2012), bem como os resultados dessa 
implementação (Celeste et al., 2014; Correa & Keller, 2015) O 
eixo temático da Análise da Políticas de Saúde Bucal vinculado 
ao Observatório de Análise Política em Saúde (OAPS) do Insti-
tuto de Saúde Coletiva tem feito um esforço no monitoramen-
to de sua implementação, desde a formulação do marco zero 
desse observatório (2003-2014) (Chaves et al., 2016). Objeti-
vos Nesse sentido, esse estudo analisou a implementação da 
política de saúde bucal brasileira entre 2015 e 2016 nos com-
ponentes da implantação, resultados e financiamento da mes-
ma. Metodologia A proposta metodológica está descrita no 
marco-zero da análise da política disponível em: http://analise-
politicaemsaude.org/oaps/matriz/analises/1/. Monitoramento 
foi compreendido como a coleta sistemática de informações 
para observar tendências e avaliar seu curso. Foi realizado 
acompanhamento de sites e documentos publicados pelo 
Ministério da Saúde (DataSus, Diretoria de Atenção Básica e 
outros). A análise dos dados foi baseada na identificação de 
três componentes: 1)implantação (oferta de serviços) no que 
se refere a equipes de saúde bucal na atenção básica, aos cen-
tros de especialidades odontológicas e aos laboratórios regio-
nais de prótese; 2) financiamento da política (repasse fundo 
a fundo do nível federal) disponível no site do fundo nacional 
de saúde, com análise das rubricas de saúde bucal no Piso de 
Atenção Básica variável, atenção especializada e investimen-
to, e 3) resultados alcançados (cobertura da primeira consulta 
odontológica e tratamento endodôntico concluído). Resulta-
dos e Discussão Observou-se que 24.384 equipes de saúde bu-
cal estavam implantadas em dezembro de 2016, com redução 
de 83 equipes (0,3%) em relação a dezembro de 2015. Ou seja, 
é a primeira vez desde a sua implementação, que há redução 
de equipes. Os serviços especializados chegaram a 1072 com 
aumento de 38 centros (3,8%) em relação a dezembro de 2015, 
quando estavam implantadas 1034 CEOs. A cobertura de pri-
meira consulta odontológica programática entre janeiro e 
novembro de 2016 foi de 9,6%, inferior ao ano de 2015 com 
13,8% no mesmo período. Até o mês de novembro de 2016, 
os tratamentos endodônticos concluídos no SUS somavam 
582.512 mil, o que significará sua redução em 2016 em rela-
ção aos seis anos anteriores. O financiamento nominal fundo 
a fundo apresentou crescimento em 2016 de R$89.140.655,9 
em comparação com 2015, incoerente com a implantação ob-
servada neste ano. O financiamento nominal fundo a fundo 
apresentou crescimento em 2016 de R$89.140.655,9 (cerca de 
oitenta e nove milhões de reais) em comparação com 2015, 
que foi possível explicar parcialmente pela variação dos ser-
viços implantados. O maior financiamento em 2016 não se 
revelou na maior oferta de serviços públicos odontológicos. 
Conclusões/Considerações Finais Verificou-se redução da im-
plantação, resultados limitados, apesar do aparente aumento 
do financiamento nominal em 2016. Cabe destacar um cenário 
político restritivo para a política nacional de saúde bucal, ex-
presso nas mudanças sucessivas na coordenação nacional da 
política e no próprio Ministério da Saúde. O acesso aos dados 
dos Laboratórios de Prótese está desatualizado. É necessário 
aprofundar o estudo sobre o financiamento da política com 
o seu deflacionamento, visto que o aporte financeiro de 2016 
não está coerente com o não avanço na implantação e nos re-
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129/2015), pelas Lideranças indígenas e o Distrito Especial In-
dígena Minas Gerais/Espirito Santo. Para a determinação dos 
metais foi utilizado o método analítico proposto por LAWREN-
CE et al., (2006)6, utilizando um espectrômetro de massas 
com plasma acoplado indutivamente (ICP-MS) NexIon 300D 
(USA). As concentrações foram avaliadas para o alumínio, ar-
sênio, bário, cádmio, chumbo, cobre, cromo, ferro e mercúrio, 
sendo considerados alterados, quando estiveram com os Va-
lores Máximos Permitidos (VMP) acima do aceitável. Resulta-
dos e Discussão As aldeias com maior comprometimento da 
qualidade das águas em relação as concentrações de metais 
foram: Aldeia Pradinho (100%), seguida de Água Boa (92%). As 
Aldeias Verde e Rafael (27%) tiveram as melhores avaliações. 
Todos os elementos avaliados estiveram com valores altera-
dos em algum momento do estudo na Aldeia Pradinho. Na Al-
deia Água Boa, oito dos 9 elementos estiveram em desacordo 
com os padrões para o consumo humano. No período seco, 
seis (54,5%) dos 11 elementos tiveram alterações em relação 
ao VMP. No chuvoso 63,6% estiveram alterados. As maiores al-
terações em relação ao VMP foram: ferro (50%), arsênio (46%), 
alumínio (36%), cádmio (22%) e o mercúrio (20%). Com menores 
percentuais estiveram o bário (8,3%), chumbo e cobre (5,5%) e 
o cromo (1,3%). A não identificação da forma química de apre-
sentação de alguns metais, dificulta sua associação aos riscos 
representados por elementos cuja absorção e biodisponibili-
dade depende dessa variação. A dificuldade de distinção entre 
contato e consumo, o uso in natura somado a uma mobilida-
de constante entre aldeias, favorece o consumo em pontos 
mais críticos, não garantindo a ausência de risco, mesmo em 
aldeias com melhores indicadores. Conclusões/Considerações 
Finais Este estudo identifica concentrações aumentadas de 
metais tóxicos na água usada para o consumo e lazer pela 
comunidade indígena Maxakali. As concentrações mais eleva-
das para o ferro (50%), arsênio (46%), alumínio (36%), cádmio 
(22%) e o mercúrio (20%), observadas nesse estudo, sugere a 
necessidade de monitoramento desses elementos, além da 
identificação mais generalizada de sua origem e avaliações 
em intervalos menores frente às diferentes fontes, a sazo-
nalidade e a biodisponibilidade. As equipes de saúde tanto a 
nível local quanto a nível regional devem ficar atentas a pos-
síveis sintomatologias clínicas relacionadas com processos de 
intoxicações por esses metais. Propostas de minimização de 
riscos relacionadas à água consumida, devem ser oferecidas 
pela equipe de saneamento dos polos base juntamente com 
o DSEI, considerando a qualidade da água e a capacidade de 
cada ponto em atender a demanda uma vez que que essa qua-
lidade está diretamente associada à saúde da população que 
a consome. Referências 1. Derisio JC, Introdução ao controle 
de poluição ambiental, 1992, Cetesb. 2. Melville F, Burchett M. 
Genetic variation in Avicennia marina in three estuaries of Syd-
ney (Australia) and implications for rehabilitation and mana-
gement. Marine pollution bulletin 2002; 44:469-479. 3. Blanc 
LR, Moreira FdS, Gonçalves AM, Manchester RSSA, Baroni L, 
Faria MCdS, et al. Contamination in a Brazilian River: A Risk 
of Exposure to Untreated Effluents. Journal of environmental 
quality 2013; 42:1596-1601. 4. BRASIL. Resolução 357, de 17 de 
Março de 2005. Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONA-
MA 2005; 357. 5. BRASIL. Resolução n° 396 3 de Abril Conselho 

Nacional do Meio Ambiente-CONAMA 2008; 396. 6. Lawrence 
MG, Greig A, Collerson KD, Kamber BS. Direct quantification 
of rare earth element concentrations in natural waters by ICP-
-MS. Applied geochemistry 2006; 21:839-848.

Eliseu Miranda de Assis; Maicon Junior dos Santos Souza; 
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15225 QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS PRATICANTES 
DE HIDROGINÁSTICA

Introdução O envelhecimento humano é um processo gra-
dual, universal e irreversível aos seres vivos, conduzindo a 
uma perda funcional progressiva das capacidades do orga-
nismo, onde ocorrem diversas alterações orgânicas, como a 
redução do equilíbrio, da mobilidade, das capacidades fisio-
lógicas e modificações psicológicas. (NAHAS 2006). Estudos 
de transição demográfica mostram que a população de ido-
sos no Brasil deverá chegar próximo de 30 milhões em 2020 
e que em 2050 a população idosa será maioria, com 1,9 bilhão 
de pessoas. Conseguir contribuir com as pessoas idosas pa-
rece ser o maior desafio a enfrentar, mas é possível mostrar 
que eles são capazes de vencer seus desafios e que é possí-
vel viver a vida com mais liberdade, autonomia e com quali-
dade de vida. Os idosos têm procurado as atividades físicas 
aquáticas, pois no processo de envelhecimento é comum o 
surgimento de doenças crônicas, sendo consideradas muitas 
vezes como “naturais depois de certa idade”, que influenciam 
diretamente na qualidade de vida, diminuindo a autonomia e 
dificuldades em exercer as Atividades da Vida Diária. (NETO 
et. al., 2009) Nesse sentido, investigamos a qualidade de vida 
de idosos que praticam a hidroginástica. Objetivos Objetivo 
Geral: Analisar a qualidade de vida de idosos que praticam a 
hidroginástica. Objetivos Específicos: • Observar as possíveis 
diferenças entre todos os domínios (Físico, Psicologicos, rela-
ções sociais e Meio Ambiente); • Verificar qual dos domínios 
pode ser considerado o mais importante. Metodologia Estudo 
transversal de amostra por conveniência, do tipo descritivo de 
idosos praticantes da hidroginástica. Foram entrevistadas 50 
mulheres, com faixa etária entre 60 a 89 anos. Foi utilizado 
o WHOQOL-BREF – Questionário de Qualidade de Vida da 
Organização Mundial da Saúde (OMS): constituído por 26 
questões, como uma forma geral e reduzida das 100 questões 
originais. Entre estas, 24 abrangem 4 domínios para a avalia-
ção da Qualidade de Vida (QV), nomeadamente os domínios 
físico, psicológico, das relações sociais e do meio ambiente. 
As outras duas questões avaliam de forma mais geral a QV 
global e a percepção de saúde. A escolha do WHOQOL-bref 
se deu por ele apresentar boa consistência interna, validade 
discriminante, validade concorrente, validade de conteúdo e 
confiabilidade teste-reteste. A análise dos dados foi efetuada 
utilizando o software de SPSS 20.0, com estatística descriti-
va com valores de média e frequência relativa. Foi adotado 
nível de significância de 5% (p<0,05). Resultados e Discussão 
Nos domínios físico e psicológico os idosos praticantes de hi-
droginástica apresentaram resultados positivos com apenas 
8,3% e 4,2% da amostra atingindo uma classificação ruim nes-
tes domínios respectivamente. Dentre as facetas e domínios 
compreendidos no WHOQOL segue os resultados descritivos. 

cadas (entre 1950 e 1980), para uma situação dual, em que 
ao mesmo tempo que recebia CI de países desenvolvidos, 
começou a prestar cooperação técnica para outros países 
em desenvolvimento (PUENTE, 2010). O Sistema de coope-
ração internacional brasileiro inicia sua configuração logo 
após a criação da ONU (1950), desenhando-se a partir de 
processos desenvolvidos por diferentes instituições: MRE, 
Ministério do Planejamento (MP) e organismos internacio-
nais (OIs) (CERVO, 1994; VALENTE, 2010). No Ministério da 
Saúde (MS) a institucionalização da cooperação internacio-
nal acompanhou o desenho desse sistema, mas só se efetiva 
nos anos 1990. A prioridade dessa área na agenda da Política 
Externa Brasileira (PEB) é um pouco posterior, com destaque 
para a cooperação em HIV/Aids, que projetou o Brasil inter-
nacionalmente. Objetivos 1) Apresentar a institucionalização 
da cooperação internacional, em geral e saúde, no Brasil; 2) 
Discutir sua estruturação no MS a partir da cooperação em 
HIV/AIDS do Programa Nacional (PN-AIDS) e sua relevância 
para a saúde global e a diplomacia em saúde. Metodologia 
Estudo de caso exploratório, utilizando enfoque qualitativo 
a partir de fontes secundárias (revisão bibliográfica) e primá-
rias (levantamento e análise documental). Estes últimos são 
documentos e publicações oficiais de domínio público, do MS 
e do MRE, e de organismos internacionais (PNUD, UNAIDS, 
OPAS-OMS, entre outros), relacionados à cooperação interna-
cional em saúde e em HIV/Aids do Brasil, incluindo Documen-
tos de Projetos (PRODOCs) e Termos de Cooperação (TCs). 
Os dados foram trabalhados a partir de técnicas de análise de 
conteúdo e discutidos em diálogo com a literatura revisada 
sobre cooperação internacional e política externa, em geral 
e em HIV/AIDS, no Brasil e no mundo. Resultados e Discussão 
O sistema de CI do Brasil começou a se organizar na década 
de 1950 com diferentes órgãos e comissões do MP e do MRE, 
acompanhando o contexto da cooperação bilateral recebida, 
especialmente dos EUA. Entre 1970-90 houve duas grandes 
reformas. A primeira criou uma coordenação interministerial: 
ao MP coube a elaboração da política nacional de cooperação 
e coordenação de sua execução; o MRE ficou responsável 
pela sua operacionalização e pela interlocução com agências 
bilaterais e organismos internacionais. A segunda foi a criação 
da Agencia Brasileira de Cooperação (ABC, em 1987) no MRE, 
que regulamentou a execução dos projetos de CI recebida, ao 
institucionalizar PRODOCs e TCs, a serem utilizados por todos 
órgãos do governo. Na saúde, desde os anos 1930 existem 
setores do MS que atuam na área internacional. Mas a insti-
tucionalização dessas ações na pasta acompanhou o desenho 
do sistema brasileiro de cooperação, com ênfase na área de 
HIV/Aids nos anos 1990, quando a área internacional do MS 
se consolida como assessoria do gabinete do ministro e ini-
cia ações trianguladas com OIs. Em 2002 o governo brasileiro 
lança o primeiro edital de cooperação Sul-Sul em HIV/AIDS. 
Conclusões/Considerações Finais O destaque internacional do 
Brasil na área de HIV/AIDS nos anos 2000 deve-se a um con-
junto de fatores conjunturais que o tornaram o primeiro país 
em desenvolvimento a conduzir uma política de cooperação 
centrada nos princípios de acesso universal aos cuidados e ao 
tratamento dos pacientes com AIDS e no fortalecimento de 
respostas nacionais coordenadas entre governo e sociedade 

civil organizada. A cooperação do Brasil em HIV/AIDS foi um 
importante item da agenda da Política Externa Brasileira a 
partir da década de 1990, projetando o Brasil como defensor 
dos direitos humanos em saúde e dos portadores de HIV/Aids, 
com acesso ao tratamento antirretroviral, alcançando prota-
gonismo internacional, sobretudo no período 2002-2010. Re-
ferências CERVO, A.L. Socializando o desenvolvimento: uma 
história da Cooperação Técnica Internacional do Brasil. RBPI 
− Revista Brasileira de Política Internacional, n. 1, p. 37−63, Jan/
Jun. 1994. LIMA, T. G. S; PIRES DE CAMPOS, R. O perfil dos pro-
jetos de cooperação técnica brasileira em aids no mundo: ex-
plorando potenciais hipóteses de estudo. RECIIS – R. Eletr. de 
Com. Inf. Inov. Saúde. Rio de Janeiro, v.4, n.1, p.119-133, mar. 
2010. PUENTE, C.A.I. A cooperação técnica horizontal brasilei-
ra como instrumento da política externa: a evolução da coo-
peração técnica com países em desenvolvimento – CTPD – no 
período 1995-2005. Brasília: FUNAG, 2010. VALENTE, R. C. A 
GTZ no Brasil – uma etnografia da cooperação alemã para o 
desenvolvimento. Rio de Janeiro: Laboratório de Pesquisa em 
Etnicidade Cultura e Desenvolvimento, Museu Nacional/UFRJ; 
2010. (Coleção 5, Antropologias)

Thaísa Santos Lima; Celia Almeida;

15172 METAIS TÓXICOS EM ÁGUAS SUPERFICIAIS E 
SUBTERRÂNEAS NA COMUNIDADE INDÍGENA MAXAKALI.

Introdução O desenvolvimento urbano desordenado, o avan-
ço da agricultura e da pecuária, além da ocupação inadequada 
do solo próximo aos mananciais e às grandes bacias hidrográ-
ficas têm favorecido o aparecimento de produtos que aca-
bam contaminando reservatórios naturais, causando grande 
impacto à saúde humana1, em virtude do alto poder de toxi-
cidade de alguns desses elementos2. O povo Maxakali, com 
aproximadamente 2020 indivíduos, é a segunda maior popula-
ção indígena aldeada no Estado de Minas Gerais, vivendo em 
áreas onde as bacias hidrográficas próximas as aldeias e da 
sua área de mobilidade, tem recebido por muitos anos, gran-
des cargas de resíduos provenientes de atividades antrópicas, 
dentre elas, a descarga in natura de esgotos domésticos e in-
dustriais, diretamente nos leitos de seus rios3. Embora haja no 
Brasil normatização para avaliação da qualidade da água con-
sumida (resoluções do CONAMA-Conselho Nacional de Meio 
Ambiente), 357 de 20054 e 396/20085, a abrangência das polí-
ticas públicas voltadas para a garantida de sua qualidade ainda 
não atendem grande parte da população brasileira. Objetivos 
O presente estudo teve como objetivo realizar um monitora-
mento das concentrações de metais e semi-metais em águas 
superficiais e subterrâneas e suas variações frente ao período 
sazonal, aldeia e pontos de coleta das fontes que abastecem 
a comunidade indígena Maxakali, em decorrência da oferta 
para o consumo acontecer de forma in natura. Metodologia 
Estudo descritivo transversal, com amostras coletadas em 
todas as fontes oficiais nas aldeias, e não oficiais, mas que ha-
via o consumo in natura nas terras indígenas Maxakali: Aldeia 
Água Boa (município de Santa Helena de Minas), Pradinho/
Vila Nova (Bertópolis/MG), Aldeia Verde (Ladainha/MG) e Al-
deia Cachoeirinha/Rafael no distrito de Topázio (Teófilo Otoni/
MG). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesqui-
sa da Universidade Vale do Rio do Sinos-UNISINOS (parecer 
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vem se debruçando sobre a sua própria estratégia. O e-SUS 
Gestor constitui uma parcela da contribuição que deve culmi-
nar na e-Saúde. Os benefícios esperados a partir da implemen-
tação do e-SUS Gestor são de ordem econômica – aumento da 
produtividade, da transparência e redução do custo adminis-
trativo –, de ordem sociopolítica – melhor atenção e entrega 
de serviços, integração de processos, melhor conhecimento 
para tomada de decisão, vigilância, promoção da saúde – e de 
ordem administrativa – informações estruturadas, agilidade, 
automatização e otimização da distribuição de medicamen-
tos. Cabe ressaltar que a proposta aqui apresentada ainda 
está em construção e discussão. Deverá sofrer, portanto, im-
portantes alterações ao longo de suas rodadas de pactuação. 
Referências ALKIN, M. C., & CHRISTIE, C. A. (2004). Evaluation 
Roots: Tracing Theorist´s Views and Influences. Sage publica-
tions. BRASIL. Ministério da Saúde (2014). Estratégia e-Saúde 
para o Brasil. GUBA, E. G., & LINCONL, Y. S. (2011). Avaliação 
de quarta geração (B. Honorato, Trans. E. Unicamp Ed. São 
Paulo: Editora Unicamp. PATTON, M. Q. (1997). Utilization-Fo-
cused Evaluation: The New Century Text (S. Publications Ed.). 
London: Sage Publications.

Larissa Cristina França Santos; Galba Freire Moita; Thiago A. H. 
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15293 CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE 
NAS UNIDADES HOSPITALARES EM MOSSORÓ – RN

Introdução O presente texto apresenta os resultados de uma 
pesquisa realizada por professoras e estudantes do curso de 
Serviço Social da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte (UERN), no período de agosto de 2015 à julho de 2016, 
acerca das “Condições de acesso as maternidade em Mosso-
ró-RN”. Nos últimos anos, problemas relacionados às condi-
ções de assistência a maternidade no município de Mossoró, 
Rio Grande do Norte, se tornaram recorrentes. Tal situação, 
reflexo de um processo destrutivo do Sistema Único de Saú-
de (SUS) e de ofensivas de privatização, tem repercutido nas 
condições de manutenção de maternidades públicas. Neste 
cenário, as gestantes de Mossoró e região têm enfrentado 
inúmeros problemas em virtude da falta de acesso aos hos-
pitais maternidades. Isto vem se expressando em denúncias 
constantes pela mídia local, bem como no registro de mor-
talidades maternas evitáveis no setor de epidemiologia do 
município. Objetivos • Analisar as condições de acesso à ma-
ternidade nas unidades hospitalares de Mossoró e suas impli-
cações nas ocorrências de mortalidade materna na localidade; 
• Verificar quais indicadores sociais pode podem se constituir 
resultantes das condições de atendimento e acesso a mater-
nidade na cidade de Mossoró. • Investigar os indicadores de 
mortalidade materna no município e suas principais causas. 
Metodologia Trata-se de um estudo de caráter qualititativo 
que tem como procedimento metodológico a pesquisa do-
cumental, na qual foram utilizados dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Departamento de 
Informação do SUS (DATASUS), do Cadastro Nacional de Es-
tabelecimentos de Saúde (CNES), Plano Nacional de Políticas 
Públicas para as Mulheres; Planos de prevenção e combate a 
mortalidade materna; Manuais dos Comitês de Mortalidade 
Materna, Informes Epidemiológicos e reportagens de três 

jornais de referência no município de Mossoró, retiradas de 
seus portais virtuais, quais sejam: Gazeta do Oeste, Jornal de 
Fato e O Mossoroense. O período do estudo definido foi de 
2009 à 2015, correspondendo a uma fase de intensa denún-
cia acerca dessas condições das maternidades nos principais 
jornais em circulação no município. Resultados e Discussão 
Constatamos que o município de Mossoró dispunha, no pe-
ríodo investigado, apenas de duas maternidades: uma filan-
trópica, conveniada com SUS e outra vinculada ao governo 
do estado, o Hospital da Mulher, com demandas de municí-
pios da região Oeste do RN e algumas cidades do Ceará e Pa-
raíba. Em 2014, a maternidade filantrópica sofreu intervenção 
do Ministério Público, ficando fechada e superlotando o Hos-
pital da Mulher. Outro problema identificado foi a dificuldade 
de acesso ao pré-natal e atendimentos básicos, como sinali-
zam algumas reportagens afirmando que “aproximadamen-
te 60% das gestantes de Mossoró (...) chegam até a unidade 
hospitalar sem o devido acompanhamento médico, o pré-na-
tal [...]”. Em relação a mortalidade materna temos o seguin-
te quadro: em 2009 foram três mortes maternas; em 2010, 
quatro; em 2011, seis; em 2012, três; em 2013 não há registros; 
em 2014, quatro e em 2015, quatro. E as causas, evitáveis: 
eclampsia, hemorragia originada no/pelo parto, hipertensão 
e problemas respiratórios, sofrimento durante o trabalho de 
parto, retenção de partes da placenta ou membranas. Con-
clusões/Considerações Finais Concluímos que as condições 
de atendimento e qualidade das ações de promoção, preven-
ção e assistência têm implicações diretas nos agravos tanto 
no processo de gestação, como no parto e puerpério, sendo 
principalmente uma das causas da mortalidade materna, neo-
natal e perinatal. O controle da mortalidade materna depen-
de muito das condições preventivas desenvolvidas durante o 
parto, particularmente com o acompanhamento do pré-na-
tal. O atendimento adequado em todo o processo de gravi-
dez, parto e puerpério são fundamentais para que o período 
da maternidade não se torne traumático para as mulheres e 
suas famílias e, ainda, para que elas não cheguem a falecer. 
Com isso, percebemos que o município de Mossoró precisa 
melhorar os níveis de atenção à saúde da mulher gestante, 
desde o atendimento básico à alta complexidade, sendo ne-
cessário ampliar a rede de serviços e suas ações intersetoriais, 
permitindo melhores condições de acesso e qualidade na as-
sistência à maternidade. Referências SOUSA, Aione; NASCI-
MENTO, Mora Kissi; LINHARES, Kleylenda; DANTAS, Michael, 
MENESES, Ridiane. Relatório Final de Pesquisa: Condições de 
assistência à maternidade nas unidades hospitalares de Mos-
soró – RN; PIBIC, UERN, Mossoró, 2016.

Aione Maria da Costa Sousa; Mora Kissi Oliveira Nascimento; 
Kleylenda Linhares da Silva; Michael Hudson Dantas; Ridiane 
Lima Meneses;

15298 POLÍTICA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM FOCO: 
REFLEXÕES, LIMITES E POSSIBILIDADES.

Introdução A Política Nacional de Vigilância em Saúde prevê a 
interdisciplinaridade entre as práticas da vigilância sanitária, 
ambiental, epidemiológica e saúde do trabalhador, priorizan-
do ações de promoção da saúde e prevenção de doença, por 
meio de um olhar vigilante sobre a saúde pública do país. Ob-

Os domínios social e ambiental tiveram resultados semelhan-
tes, em destaque para o domínio social que obteve respostas 
favoráveis em 98% da população. No domínio ambiental 87,5% 
tiveram respostas favoráveis. Ademais, a grande maioria dos 
idosos apresentaram resultados positivos (satisfatório, bom 
e muito bom) indicando que a prática regular desta atividade 
pode impactar positivamente na qualidade de vida. Os idosos 
que tiveram classificações ruins, precisam de estratégias com 
a finalidade de melhora. Em relação a percepção da qualidade 
de vida, 21%, 39,5% e 39,5% obtiveram resultados satisfatório, 
bom e muito bom respectivamente. Na pergunta que avalia 
a satisfação com a saúde, 12,5% da amostra tiveram classifi-
cação ruim, 18,8% satisfatório, 39,5% bom e 29,2% muito bom, 
indicando que a maioria (87,5%) da população analisada pos-
sui uma percepção favorável em relação a saúde. Conclusões/
Considerações Finais Os resultados obtidos estão diretamen-
te relacionados a um entrelaçamento de diversos fatores, 
que engloba o estado psicológico, estado de independência 
e relação com o meio em que se vive como fatores que inter-
ferem diretamente na esfera social. (MATSUDO, et al. 2001) E 
ainda está diretamente ligada à satisfação com seu modo de 
vida, relacionando com o ambiente usufruído, envolvendo os 
aspectos de bem-estar psicológico, emocional e questões prá-
ticas do dia a dia. (QUADROS e MARQUES 2009) Assim como 
nas relações sociais, as idosas entrevistadas também tiveram 
maior desempenho no domínio físico. Para Mazo, Lopes e Be-
nedetti, (2004), a atividade física, o estresse, a percepção e 
aceitação em relação ao envelhecimento estão fortemente 
associados à qualidade de vida nas mulheres. Assim, a partir 
das observações e comparações realizadas neste estudo con-
clui-se que existe boa qualidade de vida nas idosas praticantes 
da hidroginástica e o domínio social é o mais prevalente para 
essa população. Referências MATSUDO, S.M.; MATSUDO, 
V.K.R. & BARROS NETO, T.L. Impacto do envelhecimento nas 
variáveis, antropométricas, neuromotoras e metabólicas da 
aptidão física. Revista Brasileira de ciência e movimento, v. 8, 
n. 4, 2001. MAZO, G.Z.; LOPES, M.A. & BENEDETTI, T.B. Ativida-
de física e o idoso: concepção gerontologica. 2. ed., Porto Ale-
gre: Sulina, 2004. NAHAS, M. V. Atividade física, saúde e qua-
lidade de vida: Conceitos e sugestões para um estilo de vida 
ativo. Londrina, Editora Mediograf, 4ª edição, 2006. NETO, F. 
R. Carvalho, A. C. et AL. Manual de avaliação motora para ter-
ceira idade. Porto Alegre: Ed. Artmed, 2009. QUADROS, Rude-
mar B. de; MARQUES, Carmen L. Silva. Concepções de lazer na 
perspectiva dos idosos e as possíveis propostas da educação 
física no mundo do tempo livre. In: Anais do XVI Congresso 
Brasileiro de Ciências do Esporte e III Congresso Internacional 
de Ciências do Esporte Salvador – Bahia – Brasil 20 a 25 de se-
tembro de 2009.

Rafaella Camila Batista Calistrato; Ranyelly Lúcia da Silva 
Oliveira; Paulo Francisco de Almeida Neto; Thaísa Lucas 
Filgueira Souza Dantas; Matheus Jancy Bezerra Dantas;

15252 O PROCESSO COLABORATIVO DE FORMULAÇÃO 
E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO E-SUS GESTOR

Introdução As origens do campo da avaliação, segundo Alkin 
(2004), encontram-se no atendimento de duas necessidades: 
a prestação de contas e o controle dos programas. Uma visão 

complementar é a de Patton (1997) que propôs a avaliação 
enquanto metodologia focada na utilização dos resultados 
para a tomada de decisão. No âmbito do SUS, nota-se que a 
gestão das redes de serviços prioriza a implantação de novas 
estruturas de atendimentos e quase nunca em gestão da per-
formance desses serviços de saúde, ou monitoramento de re-
sultados das políticas, programas ou organizações de saúde. 
Diante da necessidade de se averiguar os outputs e outcomes 
originários da estrutura implantada, e inserido na estratégia 
e-Saúde para o Brasil, o Departamento de Monitoramen-
to e Avaliação do SUS (DEMAS/SE/MS) vem coordenando o 
processo de formulação e implementação do projeto e-SUS 
Gestor. A estratégia e-Saúde objetiva ofertar informações aos 
profissionais de saúde, aos usuários do SUS e aos gestores de 
maneira qualificada de modo a que sejam proporcionados au-
mento da qualidade da atenção, ampliação do acesso e subsí-
dios ao processo decisório. Nesse último ponto, cabe o papel 
do e-SUS Gestor. Objetivos Apresentar como em que consiste 
e como vem sendo desenvolvido o projeto e-SUS Gestor. Tal 
projeto visa desenvolver uma plataforma de indicadores e in-
formações essenciais que efetivamente subsidie o processo 
decisório dos gestores federais, estaduais e municipais. Meto-
dologia Para atender o objetivo do presente resumo foi reali-
zada análise documental e observação participante. A obser-
vação participante se deu no Grupo de Trabalho do projeto 
e-SUS Gestor, do qual participam o DEMAS – coordenando o 
Grupo – e Secretaria de Atenção à Saúde. Pela complexidade e 
subjetividade do processo avaliativo dos sistemas de saúde, o 
DEMAS, em parceria com os decisores, pretendem selecionar 
as dimensões que mais apresentam relevância na realidade na 
tomada de decisão em organizações de saúde, e assim, dire-
cionar a construção da metodologia de avaliação de perfor-
mance. Dessa forma, adotou-se a perspectiva da teoria dos 
stakeholders e firmou-se o enquadramento conceitual do 
campo da avaliação participativa e construtivista de 4ª. gera-
ção proposta por Guba e Lincoln (2011). Resultados e Discus-
são O objetivo geral do projeto e-SUS Gestor consiste em au-
mentar a qualidade e ampliar o acesso à atenção à saúde por 
meio do uso das tecnologias de informação e comunicação. 
Por meio de reuniões contínuas do GT, vem sendo apresen-
tadas as informações já disponíveis e será iniciado processo 
de seleção das que deverão compor os painéis, utilizando-se 
um questionário semiestruturado e uma escala Likert enquan-
to metodologia de ponderações das relevâncias de cada in-
dicador selecionado. Em seguida, essa seleção feita pelo GT 
será apresentada para Conass e Conasems e gestores para 
validação final. A seleção será a partir das necessidades de in-
formações com base nas políticas de saúde prioritárias, nos 
indicadores e metas do PPA (2016-2019), Sispacto (2017-2021), 
PNS e SAGE. A área de abrangência consistirá nas Unidades 
de Atenção Básica, de Atenção Especializada e Hospitalar, nos 
gestores, cidadãos/usuários e RES. Quanto às perspectivas, 
ele se voltará aos gestores federais, estaduais e municipais, 
usuários dos serviços de saúde e profissionais de saúde. Por 
fim, definiu-se as dimensões prioritárias de avaliação de resul-
tados: eficiência, eficácia, efetividades, qualidade e acesso. 
Conclusões/Considerações Finais Seguindo uma tendência 
mundial de busca de solução inovadora para que seja garanti-
da a sustentabilidade dos sistemas de saúde, o Brasil também 
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direito à saúde. R. Saúde Públ. Santa Cat., v.3, n. 1, p. 69-79, 
2010. Disponível em:< http://esp.saude.sc.gov.br/sistemas/re-
vista/index.php/inicio/article/viewFile/51/114>. Acesso em: 24 
Mar. 2016. CHAIRNOWICZ, F. Saúde do idoso. Belo Horizonte: 
NESCON UFMG; 2013.

Aíla Marôpo Araújo; Maísa Paulino Rodrigues; Maria Ângela 
Fernandes Ferreira;

15323 O PROJETO REDES E A CONSTRUÇÃO DA 
POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DROGAS EM MOSSORÓ-RN

Introdução Mossoró é um município de médio porte localiza-
do na mesorregião do oeste Rio Grande do Norte (RN) e com 
população estimada em 288.162 habitantes. Seu Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é considerado 
alto (0,72), mas apesar disso se identificam alguns problemas 
associados às consequências problemáticas do uso de drogas. 
Sendo assim, as Políticas sobre Drogas nesse território tomam 
papel importante na fundamentação de um plano de ação 
que atenda às necessidades de redução das demandas e da 
oferta dessas substâncias psicoativas (UFRB, 2013). Até o ano 
de 1998, o Brasil não contava com uma política nacional es-
pecífica para assistência aos usuários de drogas e prevenção 
desse uso, mesmo sendo dever do Estado garantir a redução 
do risco de doença e de outros agravos, através de políticas 
sociais (BRASIL, 1988). No caso de Mossoró, até então, as Polí-
ticas sobre Drogas encontram-se em processo de construção, 
principalmente através do Comitê Gestor, do Ministério Públi-
co (MP) e do Projeto Redes. O projeto é desenvolvido pela 
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) do 
Ministério da Justiça e Cidadania (MJC) e pela (Fundação Os-
valdo Cruz (FIOCRUZ). Objetivos A inserção do projeto redes 
no território objetiva a articulação intersetorial de base terri-
torial da rede de assistência aos usuários de drogas. Isso, na 
tentativa, dentre outras funções, de estimular a constituição 
de políticas e sistemas sobre drogas a partir da interlocução 
entre gestores municipais, trabalhadores, atores sociais diver-
sos, usuários e seus familiares, garantindo assim a construção 
coletiva das ações ligadas a política de drogas. Metodologia O 
método de atuação da articulação do Redes no território mos-
soroense se deu, inicialmente, através de participação nas re-
uniões do Comitê Gestor; presença nos processos formativos 
dos Programas de Prevenção da SENAD/MJC; e articulação 
com o Centro Regional de Referência para Formação em Po-
líticas sobre Drogas (CRR UERN). No prosseguimento, o ma-
peamento da rede assistencial foi realizado, documentado e 
utilizado para embasamento dos demais passos no território. 
Após esse momento, foi necessário compreender a capacida-
de de gestão e governança das políticas e ações sobre drogas 
em Mossoró, além de perceber os espaços de formação, qua-
lificação e educação permanente de instâncias intersetoriais. 
Também foi realizada uma cartografia das atividades com os 
usuários. Concomitante às etapas mencionadas, ocorria a in-
serção em espaços de gestão, formação, assistência aos usuá-
rios de drogas e grupos sociais na tentativa de fortalecer o 
debate quanto às políticas públicas sobre drogas. Resultados 
e Discussão A partir disso, foi construído o Sistema Municipal 
de Políticas sobre Drogas (SISMUD), que foi regulamentado 
pela Lei 3.379/2016 e é composto pelo Comitê Gestor, o Con-

selho Municipal (COMUD) e o Fundo Municipal sobre Drogas 
(FUMUD). Segundo a lei, a Política Municipal sobre Drogas 
deve ser proposta pelo Comitê Gestor e apreciada pelo CO-
MUD e perspectiva-se para o ano corrente tal escrita. No en-
tanto, O mapeamento demonstrou algumas fragilidades no 
que diz respeito à articulação intersetorial na rede de garantia 
de direitos, como incompreensões de papéis e necessidades 
de formação ligada a uma perpesctiva progressista e emanci-
patória no que diz respeito à temática das drogas. Acredita-se 
no potencial dos espaços formativos, pois eles podem gerar 
maior apropriação do debate e potencialização das ações exe-
cutadas pelos gestores e técnicos dos serviços. Esses espaços 
de educação/qualificação da rede estão concentrados nos ser-
viços de atenção psicossocial e de educação, além dos cursos 
do CRR UERN, oficinas locorregionais, fóruns e seminários. 
Conclusões/Considerações Finais Apesar de ainda não escrita, 
as ações relacionadas à construção da Política Municipal so-
bre Drogas já vêm acontecendo de modo que ocorreu a regu-
lamentação do SISMUD e diversas ações atendendo aos pre-
ceitos e diretrizes da Política Nacional sobre Drogas (PNAD). 
Estas ações fortaleceram a rede de assistência aos usuários de 
drogas e prevenção do uso (Programas de Prevenção), visto 
que foi estimulado um debate intersetorial sobre a temática, 
uma proposta de formação da rede nos espaços de capacita-
ção/fóruns/oficinas e o despertar para a necessidade de inser-
ção dos usuários, familiares e grupos representativos na cons-
trução da Política. Referências UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RECÔNCAVO BAIANO (UFRB). Centro Regional de Referência 
para Educação Permanente em Crack, Álcool e Drogas. Curso 
de Atualização sobre Intervenção Breve e Aconselhamento 
Motivacional em Crack e outras Drogas. A política e a legis-
lação brasileira sobre drogas. Aula 2, Cruz das Almas: 2013. 
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para 
Assuntos Jurídicos. Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. Artigo 196. Brasília, 5 out. 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui-
cao.htm> Acesso em: 28 jan. 2016.

Magda Fabiana do Amaral Pereira; Martha Emanuela Soares da 
Silva Figueiró; Gustavo Ávila Dias;

15340 UMA DISCIPLINA INCOMUM: A SAÚDE COLETIVA 
VIVIDA AO AVESSO

Introdução Os clássicos da Saúde Coletiva merecem ser revi-
sitados ou são meros arquivos que revelam sobre determina-
dos sujeitos e contexto, situados na história? Esta pergunta 
norteou a construção de uma disciplina da Pós-Graduação em 
Saúde Coletiva do Instituto de Medicina Social/UERJ [IMS/
UERJ], oferecida pelo professor André Luis de Oliveira Men-
donça, intitulada “Fundamentos Epistemológicos e Políticos 
da Saúde Coletiva”. Na primeira edição da disciplina, no pri-
meiro semestre de 2015, docente e discentes puderam eleger 
os clássicos das décadas de 70 e 80 que leríamos. Rapidamen-
te, vimos que o potencial de obras como “Medicina e Socie-
dade”, de Donnangelo, “O Dilema preventivista”, de Arouca, 
“As Instituições Médicas no Brasil”, de Madel Luz, não se des-
manchou no ar. A leitura coletiva destas e outras obras nos 
tomou dois anos, anos nos quais a disciplina permaneceu viva, 
por quatro edições, congregando cerca de 30 discentes, de 

jetivos Este trabalho objetiva discutir sobre a efetivação da 
Política Nacional de Vigilância em Saúde numa perspectiva 
crítica e reflexiva. Metodologia Trata-se de um ensaio teórico 
e exploratório, realizado no período de julho a dezembro de 
2016, que tomou por suporte as concepções teóricas de Oli-
veira & Cruz (2015); Sevalho (2016); Aith & Dallari (2009), entre 
outros. Contemplaram-se estudos sobre o tema da “Vigilân-
cia em Saúde” entre os anos 2006 a 2016, além de manuais e 
portarias do Ministério de Saúde, construindo-se um itinerário 
científico que permeou as discussões em sintonia com a con-
juntura contemporânea. Resultados e Discussão As reflexões 
apontam que a Vigilância em Saúde se constitui em um espaço 
de articulação de diversos conhecimentos e técnicas. Entretan-
to, traz a tona à fragmentação, que tem dificultado a articula-
ção efetiva entre os setores: vigilância epidemiológica, sanitá-
ria, ambiental e saúde do trabalhador. A implementação dessa 
política é ampla e desafiadora, tanto nos campos político, ope-
racional e técnico, exigindo adoção de práticas inovadoras em 
todas as esferas. Por ser uma política dotada de informações e 
de análises das situações de saúde, a Vigilância em Saúde con-
duz os rumos das ações de saúde pública no país, e por isso 
deve ser vivenciada em sua plenitude e pautada na integralida-
de. Conclusões/Considerações Finais O debate sobre a Política 
Nacional de Vigilância em Saúde se faz indispensável para a 
imersão nos problemas diagnosticados com base em estudos 
científicos da área, com vistas a transformações por meio do 
“olhar vigilante” dos profissionais de saúde, possibilitando as-
sim, promover o bem-estar da população.

Eva Emanuela Lopes Cavalcante; Layanne Cristini Martin Sousa; 
Maísa Paulino Rodrigues;

15308 A DESIGUALDADE SOCIAL NA MORTALIDADE 
POR VIOLÊNCIA INTERPESSOAL EM IDOSOS NO BRASIL

Introdução A violência tem se apresentado nos cenários mun-
dial e nacional como uma importante questão a ser enfren-
tada no âmbito das políticas sociais e de saúde pública. No 
Brasil, em 2013 as agressões à pessoa idosa correspondiam a 
7,94% do total das causas externas, e taxa de mortalidade de 
9,7 óbitos por 100 mil habitantes (BRASIL, 2015). É fato, que 
têm-se verificado certa heterogeneidade na mortalidade de 
homens e mulheres idosas no Brasil. E a violência tem provo-
cado impacto significativo na morbimortalidade dessa popu-
lação, apesar de os registros não trazerem a violência como 
causa principal (CHAIRNOWICZ, 2013). A violência é multifa-
torial e possui diferentes tipologias (sexual, doméstica, in-
terpessoal, institucional, financeira, estrutural, entre outras) 
e está fortemente relacionada aos determinantes sociais da 
saúde (DSS). Na tentativa de explicar esses DSS, dar-se o des-
taque para o modelo de Dahlgren e Whitehead (1991) (BAD-
ZIAK; MOURA, 2010). Assim, a preocupação por desenvolver 
esse estudo sobre os óbitos de idosos vitimados por violên-
cia se dá pelo acelerado crescimento de idosos no Brasil e o 
aumento consubstancial da violência denominada estrutural. 
Objetivos Este estudo objetivou mensurar a influência de va-
riáveis de natureza sociodemográfica, socioeconômica, fragi-
lidade social, estado funcional e mortalidade por agressão na 
população em geral sobre a taxa de mortalidade por agressão 

em idosos. Metodologia Estudo ecológico resultado de disser-
tação, realizado nas 161 regiões intermediárias de articulação 
urbana (RAUs) do Brasil entre 2009 e 2013. As RAUs são decor-
rentes do projeto regiões de influência das cidades, publicado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que 
tem por finalidade reduzir as desigualdades sociais, de manei-
ra a manter a diversidade cultural, ambiental e econômica do 
país. Os dados foram do Sistema de Informação sobre Morta-
lidade, Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento 
de Políticas do Idoso, IBGE e Atlas de Desenvolvimento Hu-
mano. Os óbitos para o cálculo da taxa de mortalidade por 
agressão em idosos foram definidos segundo a Classificação 
Internacional das Doenças (X85 a Y09 e Y35). A análise des-
critiva incluiu a taxa de mortalidade de idosos por agressão e 
a proporção de óbitos por agressão (idade, raça/cor, escolari-
dade e local de ocorrência). A análise estatística foi realizada 
através do teste de correlação de Pearson (p<0,05). Resulta-
dos e Discussão Foram encontrados 12.600 óbitos por agres-
são em idosos, a maioria (85,53%) do sexo masculino, entre 
60 e 69 anos (49,61%), raça/cor parda (46,39%), escolaridade 
de 1 a 7 anos de estudo (33,13%), e o local de ocorrência foi o 
hospital (28%). Foi possível verificar neste estudo a existência 
de uma maior sobrevivência de mulheres idosas à morte vio-
lenta, evidenciando uma sobremortalidade masculina acen-
tuada. Nas RAUs, as maiores taxas foram: Uruguaiana (59,87 
por 100.000), Curitiba (47,75 por 100.000) e São Félix do Ara-
guaia – Confresa – Vila Rica (44,32 por 100.000). Na análise 
de correlação, obteve-se significância estatística e correlação 
fraca em: índice de Gini (r=0,394, p<0,001), proporção de ido-
sos residentes em domicílios na condição de outro parente 
(r=0,222, p<0,005), razão de dependência de idosos (r=-0,399, 
p<0,001) e mortalidade da população em geral por agressão 
(r=0,518, p<0,001). Ficou evidente que os idosos residentes 
em RAUs com maiores índices de Gini estão mais propensos 
a morrerem por violência decorrente de diferentes fatores 
caracterizando-se na violência estrutural, que reúne aspectos 
da desigualdade social, da penúria e das discriminações (BRA-
SIL, 2014). Conclusões/Considerações Finais As altas taxas de 
mortalidade por violência em idosos são explicadas pela es-
trutura social, econômica e de sistemas políticos no território 
brasileiro que geram iniquidades sociais, onde a violência está 
arraigada a essa estrutura atingindo toda a população do país. 
Por fim, é de suma importância que a vigilância à questão da 
violência seja aperfeiçoada e enfrentada e que isto ocorra me-
diante a articulação com os diferentes atores e de forma intra 
e intersetorial na perspectiva que se encontrem respostas 
ágeis a este agravo. Referências BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilân-
cia de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da 
Saúde. Saúde Brasil 2014: uma análise da situação de saúde e 
das causas externas. Brasília (DF): Ministério da Saúde, 2015. 
______. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República. Brasil: manual de enfrentamento à violência con-
tra a pessoa idosa. É possível prevenir. É necessário superar. 
Brasília (DF): Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República, 2014. BADZIAK, R. P. F.; MOURA, V. E. V. Deter-
minantes sociais da saúde: um conceito para efetivação do 
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fenam.org.br/.). As notícias foram coletadas, lidas, resumidas 
e processadas em matriz de excel. Categorizou-se as notícias 
em 24 temas de relevância para o estudo, destes, a maior par-
te delas se enquadravam no tema “movimento médico” que 
relacionou 48 matérias, seguido de “formação médica” com 
40, “mais especialidades” (30), “política” (28), “Programa 
Mais Médicos (PMM)” (28), “financiamento” (25) e “gestão 
do trabalho” que contou com 19 reportagens. Na análise, to-
mou-se as EM como feixe de forças, atravessando Estado e 
interferindo no processo político geral (GRAMSCI, 1980), para 
compreender os interesses que as EM expressaram em torno 
das Políticas de Saúde e que, por sua vez, produziram fatos 
políticos para a agenda do Estado. Resultados e Discussão 
No período estudado, as EM posicionaram-se e geraram “po-
lêmica”, particularmente, em torno do PMM. A mobilização 
da categoria médica resultou na articulação com atores do 
legislativo, opositores do governo, bem como, o então vice-
-presidente da República, Michel Temer. A crítica e articulação 
foram construídas sob o argumento de “constantes falhas do 
governo no trato com os médicos, e o desrespeito ao conhe-
cimento cientifico da categoria (...) (FENAM, 08/07/2015) e em 
torno dessa questão, criou-se a Frente Nacional em Defesa da 
Saúde, da Medicina e do Médico. A formação médica também 
foi alvo de críticas, notadamente, a criação de novos cursos de 
medicina e a distribuição de vagas para instituições privadas, 
segundo as EM, construindo um verdadeiro “balcão de negó-
cios”. Com efeito, as EM criaram o Sistema de Avaliação das 
Escolas Médicas (SAEME), sob coordenação do CFM. Também 
a formação de especialista e o Programa Mais Especialidades 
foram objeto de posicionamento contrário pelas EM. A mobi-
lização da categoria médica sobre isso, levou a queda do De-
creto nº 8497, que criou o Programa; e a substituição deste, 
por outro decreto com a inclusão de sugestões oriundas das 
EM. Conclusões/Considerações Finais No período estudado, 
as EM desenvolveram um papel de “oposição” às Políticas de 
Saúde do governo federal direcionadas à categoria médica, 
notadamente o PMM e seus desdobramentos, além de outras 
pautas, a exemplo das novas diretrizes para o parto Cesáreo. 
Houve críticas generalizadas ao conjunto de medidas emitidas 
pelo governo em questão, envolvendo elaboração das novas 
diretrizes curriculares publicadas em 2014, a abertura e distri-
buição de novos cursos de medicina entre outros. As articula-
ções oriundas da categoria médica com atores do legislativo, 
favoreceram a acumulação de forças políticas e poder, em 
prol dos interesses coorporativos da classe, mantendo sua 
hegemonia no direcionamento das políticas de saúde de inte-
resse para os mesmos e culminando com a produção de fatos 
políticos substantivos em 2015. Referências CAMPOS, G. W. S. 
Os médicos e a política de saúde. São Paulo: Hucitec, 1988. 
ESCOREL, S. Reviravolta na saúde: origem e articulação do 
movimento sanitário. SciELO-Editora FIOCRUZ, 1999. FLEURY, 
S. Reforma sanitária brasileira: dilemas entre o instituinte e o 
instituído. Cien Saude Colet, v. 14, n. 3, p. 743-752, 2009. GO-
MES, L.B. Atual Configuração Política dos Médicos Brasileiros. 
uma análise da atuação das entidades médicas nacionais e do 
movimento médico que operou por fora delas. UFRJ. Tese de 
Doutorado. Rio de Janeiro. RJ. 300p. GRAMSCI, A. Maquiavel, 
a política e o Estado Moderno. 4. ed. Rio de Janeiro: Civiliza-

ção Brasileira, 1980. 444p. PAIM JS. Reforma Sanitária Brasi-
leira: contribuição para a compreensão e crítica. Salvador: 
Edufba; Rio de Janeiro: Fiocruz; 2008. SANTOS, L. M. P.; et al. 
Programa Mais Médicos: uma ação efetiva para reduzir iniqui-
dades em saúde. Ciência e Saúde Coletiva (Impresso). 2015; 
20(1): 3547-3552.

Catharina Leite; Mayara Freitas;

15376 A RELEVÂNCIA DO FLUXOGRAMA DESCRITOR NA 
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO EM SAÚDE: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Introdução Introdução: O fluxograma descritor é uma ferra-
menta utilizada pela atenção básica, cuja função é represen-
tar graficamente o caminho do usuário na USF em busca do 
cuidado assistencial. Tal ferramenta permite a localização de 
eventuais intercorrências em prol da resolução das mesmas e 
da continuidade do cuidado, influenciando nas Redes de Aten-
ção à Saúde (RAS) e no fluxo assistencial. Objetivos Objetivo: 
Relatar a experiência vivenciada por acadêmicos de Medicina 
do UNIPÊ na graduação, visando analisar a atuação do fluxo-
grama descritor nas RAS, e no fluxo assistencial dos usuários 
na USF Verdes Mares no município de João Pessoa – PB. Me-
todologia Metodologia: Trata-se de um relato de experiência 
descritivo da USF Verdes Mares no município de João Pessoa 
- PB, com foco na influência do fluxograma descritor nas RAS 
e, por conseguinte, no fluxo assistencial. As visitas foram rea-
lizadas com o apoio da preceptora Dr. Cleane Toscano de feve-
reiro a junho de 2016 durante o estágio acadêmico de Atenção 
Primária a Saúde. Resultados e Discussão Resultados e Discus-
são: A portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, elucida 
a existência das RAS como ferramentas de auxílio na busca 
pela saúde. Destarte, a união entre as RAS e o fluxograma na 
USF Verdes Mares demonstrou-se satisfatória, visto que hou-
ve benefícios para a rede e para os usuários. Na referida USF 
observou-se o caminho percorrido pelo paciente, bem como 
a utilização das RAS, dado que houve um desenvolvimento do 
fluxo assistencial e manutenção da integralidade. Em casos 
específicos, no entanto, noticiou-se que uma falha de comu-
nicação entre as RAS e a USF no processo de referência e con-
trarreferência ocasiona uma interrupção do fluxo com prejuí-
zo iminente para o paciente. Conclusões/Considerações Finais 
Conclusão: Com a vivência da experiência relatada foi possível 
concluir que o fluxograma descritor quando associado as RAS 
implica em benefícios para o desenvolvimento da saúde e do 
cuidado do paciente, bem como demonstra eventuais falhas 
do sistema passíveis de resoluções iminentes.

Bianka Martins da Silva Nascimento; Thaynara Sarmento 
Oliveira de Almeida; Thassiany Sarmento Oliveira de Almeida; 
Salomão Nathan Leite Ramalho; Anne Karolline Mendes da 
Silva; Ruy Formiga Barros Neto;

15386 ANÁLISE DE SISTEMAS COMPARADOS DE SAÚDE: 
O SISTEMA DE SAÚDE DE CUBA E O SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE

Introdução Este resumo é resultante da atividade proposta 
pela disciplina Estado, Políticas Públicas e Sistemas de Saú-
de do curso de Gestão em Sistemas e Serviços de Saúde da 
UFRN, aplicando conhecimentos, competências e habilidades 

diferentes instituições acadêmicas e não acadêmicas. Neste 
trabalho, pretendemos apresentar a experiência e, com ela, 
convocar os colegas da Saúde Coletiva/Movimento Sanitário a 
fazer o mesmo, em tempos que a nossa capacidade analítica 
anda tão “objetificada”. Objetivos Apresentar a experiência 
compartilhada nas quatro edições da disciplina e algumas re-
flexões dela decorrentes. A partir desta apresentação, lançar 
provocações à área, campo, movimento da Saúde Coletiva/
Reforma Sanitária. Será que ainda é possível falar da Saúde 
Coletiva e do Movimento Sanitário em conjunto, como sen-
do duas expressões de um mesmo movimento? Metodologia 
A disciplina está entre as eletivas da grade curricular do de-
partamento de Política, Planejamento e Administração em 
Saúde. Logo, bastante situada entre as atividades do IMS. A 
participação na disciplina era aberta à Comunidade do IMS e 
da Saúde Coletiva, independente da inscrição regular em cur-
sos de pós-graduação. O mote era trabalharmos com textos 
clássicos ou que nos fizessem lidar com a conjuntura atual de 
modo crítico – pressuposto que perpassa os textos clássicos 
da área, da década de 70 e 80. Deste modo, não se propunha 
uma bibliografia à priori, isto era decidido entre os participan-
tes da disciplina, na primeira aula do curso. As primeiras aulas 
eram aquelas em que nos apresentávamos e nos reconhecía-
mos coletivamente. Os textos eram apresentados, nas aulas, 
de diferentes maneiras, pelos discentes. Aquela que predomi-
nou, foi baseada na ideia de Defesa de Tese, em que um de 
nós defendia a obra e outros três faziam a crítica. Resultados 
e Discussão Como dito na introdução, rapidamente os textos 
clássicos da Saúde Coletiva, e a forma predominante como os 
apresentamos, inflamaram os participantes. Na primeira edi-
ção, lemos os livros citados na introdução e, ainda, “A indus-
tria da Saúde no Brasil”, de Hésio Cordeiro. Questionávamo-
nos e dicutíamos, com frequência, sobre: Como foi possível 
produzir conhecimento daquele modo? É possível a nós fazer 
a crítica, inclusive aos críticos, porque perdemos este hábito? 
Onde está e qual o papel da crítica na Saúde Coletiva, hoje? 
Porque nos dirigimos sempre a um objeto, a um método, a um 
recorte? O que nos levou a essa direção? Nas edições seguin-
tes, continuamos lendo clássicos brasileiros e latinos. Entre os 
latinos, Giovani Berlinguer, Franco Basaglia e Juan Cesar Gar-
cía nos afetaram sobremaneira. Passamos por um confronto 
forjado por nós entre Jairnilson Paim e Gastão Wagner e ter-
minamos em lágrimas ao habitarmos o “Quarto de Despejo” 
com Carolina Maria de Jesus. Lágrimas de comoção com a 
narrativa. Lágrimas da constatação que Brasil continua produ-
zindo Quartos de Despejo em profusão, e que a Saúde pouco 
conseguiu interferir neste cenário. Conclusões/Considerações 
Finais Como anunciado anteriormente, trazemos aqui algu-
mas provocações para amplo debate. As edições da disciplina 
nos afastaram dos nossos “objetos” de pesquisa, à medida 
que a maior parte dos textos não estava incluída entre os nos-
sos referenciais, sugeridos pelos orientadores e instituição 
para os nossos trabalhos. Nosso modo de produção, tampou-
co, nos rendia produtos mensuráveis. O trabalho na disciplina 
não se relacionava a algum produto de conclusão – na forma 
de artigo ou o que seja -, mas à tarefa cotidiana de lidar com 
a crítica, com o outro, com a responsabilidade da construção 
coletiva da disciplina e também dos debates. Os afetos são 
outro “produto” imensurável da disciplina. Ganhamos não 

apenas referências bibliográficas, mas nos tornamos referên-
cias uns para os outros, mediamos, inclusive, encontros com 
referências bem distantes dos cenários das nossas pesquisas 
“objetivas”, inclusive da Saúde Coletiva. Assim, nos reconci-
liamos com a Saúde Coletiva, a despeito da Saúde Coletiva. 
Referências AROUCA, A.S.S. O dilema preventivista: contri-
buição para a compreensão e crítica da medicina preventiva. 
Campinas, 1975. (Tese de doutorado – Faculdade de Ciências 
Médicas, Universidade Estadual de Campinas). BASAGLIA, F. 
(coord.). A Instituição negada: relato de um hospital psiquiá-
trico. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1985. BERLINGUER, G. 
Medicina e política. São Paulo: HUCITEC, 1987. CORDEIRO, H. 
A indústria da saúde no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Edições 
Graal, 1985. DONNANGELO, M.C.F. Medicina e Sociedade (o 
médico e seu mercado de trabalho). São Paulo: Livraria Pio-
neira Editora, 1975. JESUS, C.M. Quarto de despejo. São Paulo: 
Livraria Francisco Alves, 1960. LUZ, M. T. As instituições mé-
dicas no Brasil: instituição e estratégia de hegemonia. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Edições Graal, 1986. NUNES, E.D. (org.). Juan 
César García: pensamento social em saúde na América Latina. 
1. ed. São Paulo: Cortez, 1989.

Leandro Augusto Pires Gonçalves; André Luis de Oliveira 
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15345 PRODUÇÃO DE FATOS POLÍTICOS NO GOVERNO 
DILMA ROUSSEFF: O CASO DAS ENTIDADES MÉDICAS

Introdução A produção científica sobre a Reforma Sanitária 
Brasileira (RSB) tem sido objeto de estudo de distintos pes-
quisadores (ESCOREL, 1999; COHN, 2009, PAIM, 2008). Para 
alguns autores, a RSB é um movimento concluído e para ou-
tros, constitui-se um processo inconcluso, presente na atua-
lidade no centro das disputas políticas e práticas de saúde 
em distintas conjunturas (PAIM, 2008; FLEURY, 2009). Por 
ocasião do regime militar, o movimento da RSB teve o pro-
tagonismo das Entidades Médicas (EM), articuladas em torno 
do processo que ficou conhecido como “Renovação Médica”, 
que implicou na mobilização de muitos profissionais desta 
categoria em torno das eleições para a direção de Associa-
ções, Sindicatos e Conselhos (CAMPOS, 1988). Outros traba-
lhos recentes tomaram as EM como objeto de investigação, a 
exemplo de Gomes (2016) que analisou a atual configuração 
da categoria médica no Brasil; Pereira et al (2016) e Santos 
(2015), analisaram a conjuntura política na implantação do 
Programa Mais Médicos (PMM); e Ribeiro (2015), analisou os 
conflitos na mídia entre o governo e a classe médica. Assim, 
pergunta-se: Qual o posicionamento das EM nas Políticas de 
Saúde no governo Dilma Rousseff? Objetivos Considerando a 
força e representatividade da categoria médica na atual con-
juntura, este trabalho objetiva analisar o posicionamento das 
EM acerca nas políticas de saúde no governo Dilma Rousseff, 
buscando saber em que medida produziram fatos políticos, in-
terferindo na agenda do Estado, em 2015. Metodologia Acom-
panhou-se de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015 três sites 
de EM: Conselho Federal de Medicina (CFM - http://portal.cfm.
org.br/); Associação Médica Brasileira (AMB- http://amb.org.
br/) e Federação Nacional dos Médicos (FENAM - http://www.
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crítica de uma formação discursiva. Dissertação de mestrado. 
Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da Universi-
dade Federal Fluminense: Niterói. 2017. BONET, O. Os médi-
cos da pessoa: um olhar antropológico sobre a medicina de 
família no Brasil e na Argentina. Rio de Janeiro, RJ: 7Letras, 
2014. CARVALHO, S.R. Saúde Coletiva e Promoção da saúde: 
Sujeito e mudança. São Paulo: Hucitec, 2005. DONNANGELO 
MCF. Pereira L. Saúde e Sociedade. São Paulo: Livraria Duas 
Cidades. 1979. FOUCAULT, M. A arqueologia do saber. Rio de 
Janeiro: Forense-Universitária, 2008. LOPES, J. M. C. História 
da medicina de família e comunidade. SBMFC, 2009. p. 35–40. 
ORLANDI, E. P. Análise de discurso: princípios e procedimen-
tos. 5.ed. Campinas: Pontes, 2003. SILVA JÚNIOR, AG. Mode-
los tecnoassistenciais em saúde: o debate do campo da Saúde 
Coletiva. São Paulo: Hucitec; 1998.

Henrique Sater de Andrade; Márcia Guimarães de Mello Alves; 
Sérgio Resende Carvalho; Camilla Sales Dias Schazmann; Aluísio 
Gomes da Silva Júnior;

15438 RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO EM SAÚDE DA MULHER NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE: OS MÚLTIPLOS ASPECTOS DA 
ASSISTÊNCIA INTEGRAL

Introdução Uma das áreas de atuação de maior demanda para 
os serviços de atenção básica é a Saúde da Mulher. Durante 
a assistência a esse grupo na Estratégia Saúde da Família, o 
enfermeiro deve englobar as situações de saúde em todo 
o seu ciclo vital. O Enfermeiro deve estar apto por meio de 
conhecimento técnico-científico para o desenvolvimento de 
suas competências profissionais. Objetivos Descrever a expe-
riência vivenciada no estágio supervisionado do componente 
curricular de processo de cuidar em Saúde da Mulher em uma 
Unidade Básica da Estratégia de Saúde da Família. Metodolo-
gia Trata-se de um estudo de natureza descritiva tipo relato 
de experiência acerca da vivência no Estágio do Componen-
te Curricular: Saúde da Mulher II, voltado para a atenção à 
saúde da mulher na Estratégia Saúde da Família no Município 
de Campina Grande-PB durante o período letivo de 2015.2 da 
Universidade Estadual da Paraíba. O Estágio foi realizado na 
UBS-ARAXÁ localizada na periferia do município. Todos os 
alunos/autores se submeteram ao estágio, que a cada dia, 
ofertava a consolidação da rotina em saúde da mulher, mas 
também, nuances trazidas pelas usuárias atendidas. Resulta-
dos e Discussão Durante a vivência realizou-se o acolhimento 
à mulher, consulta pré-natal, puerperal e prevenção de Câncer 
de mama e colo do útero. As consultas seguiam o previsto nos 
protocolos do Ministério da Saúde, de acordo com a situação 
de saúde. A unidade de saúde localiza-se em bairro periféri-
co com população adscrita de baixo poder aquisitivo e risco 
social, muitas usuárias atendidas apresentavam situações que 
extrapolavam as competências aprendidas nos componentes 
curriculares: violência doméstica, gravidez na adolescência, 
IST recorrentes, relatos de situações de furtos e uso de dro-
gas. Para essas situações a resposta clínica não era suficiente. 
A escuta foi a opção mais utilizada pelo grupo. Conclusões/
Considerações Finais No estágio em Saúde da mulher foi pos-
sível perceber a importância da Atenção Primária à Saúde no 

acolhimento à mulher em suas necessidades de saúde por 
meio da atuação como enfermeiro. Porém, nos alertou para 
as necessidades sociais que requer um olhar mais integral à 
usuária mediante a sua situação de vida e saúde.

Marcos Vinícius de Sá Souza; Wilma Alves Nóbrega; Maria 
Valéria Beserra Cosme; Joyce Carolyne Ribeiro de Holanda; 
Karoline Oliveira da Costa; Aline Silva Souza; Maria Helena de 
Sousa Medeiros; Maria Helloysa Herculano Pereira de Oliveira 
Araújo; Claúdia Santos Martiniano;

15445 SISTEMATIZAÇÃO DE PARÂMETROS CHAVE PARA 
VISITAS DOMICILIARES POR AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE

Introdução O cuidado na atenção primária exige integração 
de atenção continuada de múltiplos profissionais. É impor-
tante a capacidade de identificação por parte dos Agentes 
Comunitários de Saúde das situações de maior vulnerabilida-
de. A variedade de demandas orientou lista de critérios para 
direcionar as visitas. O aperfeiçoamento teórico e prático se 
mostra peça estratégica dentro da dinâmica de serviço. Ob-
jetivos O objetivo primário foi aumentar a segurança do pa-
ciente por parâmetros pré-estruturados. Os objetivos secun-
dários foram: criar tabela padronizada, identificar as áreas de 
vulnerabilidade e aumentar a eficiência das visitas dos ACS. 
Metodologia A formulação da visita estruturada se baseou na 
demanda trazida pelos ACS durante as reuniões da equipe, re-
uniões do NASF e durante passagens de caso individualizadas. 
Foram estabelecidos os principais parâmetros para as visitas 
sistematizadas, com informações padrão pré-estruturadas. 
Os ACS tiveram liberdade para complementar a visita de acor-
do com as particularidades de cada caso e incluir na observa-
ção os conhecimentos adquiridos progressivamente por meio 
da educação continuada, com aulas destinadas à equipe reali-
zadas quinzenalmente e revisões para doenças mais frequen-
tes e sinais de alarme. Resultados e Discussão Os parâmetros 
pré-estruturados foram: nome, endereço, data da última 
prescrição médica, erro medicamentoso, risco leitura (anal-
fabetismo total ou funcional), risco lixo (entulho ou resíduos 
peri-domicílio), risco drogas (abuso de substâncias psicoati-
vas), risco psiquiatria (sofrimento emocional ou transtorno 
identificado e tratamento prévio), vacina (calendário vacinal e 
suplementação de vitamina A), filas (encaminhamentos e exa-
mes pendentes). Foi aplicado o atendimento sistematizado e 
observou-se benefício direto da educação continuada. Após 
aula do tema, os ACS identificaram icterícia neonatal durante 
visita e orientaram a família e a equipe sobre necessidade de 
atendimento na unidade. Conclusões/Considerações Finais A 
integração das tarefas da equipe é importante para a qualida-
de do cuidado continuado, com destaque aos de maior vulne-
rabilidade e com fatores de gravidade, especialmente benefi-
ciados pela pré-estruturação das visitas dos ACS. Futuramente 
pretende-se avaliar em números o impacto da pré-estrutura-
ção e educação continuada.

Estêvão Cubas Rolim; Bruna Bianco Hummel; Letícia Mendes 
Côrtes; Rafaela Debastiani Garcia; Vanessa Caroline Pinheiro 
Martins Resende;

específicas adquiridos no período, permitindo a análise das 
principais características sociopolíticas e demográficas de 
cada país, com caracterização dos seus Sistemas de Saúde. 
Objetivos Analisar os indicadores de saúde e demográficos 
de cada país para estabelecer comparações entre o Sistema 
Único de Saúde e o Sistema de Saúde Cubano. Metodologia 
Foi realizada leitura de textos disponibilizados, busca de da-
dos epidemiológicos em sites nacionais e cubanos, leitura e 
comparação da legislação de saúde de cada país, assim como 
a busca de outros artigos e textos na Internet, sobretudo para 
contextualizar a implantação destes sistemas e sua evolução 
até o momento atual. Além disso, realizou-se entrevista com 
um brasileiro que estudou na Escuela Latino-americana de 
Medicina em Cuba. Resultados e Discussão Podem-se perce-
ber semelhanças profundas entre o SSC e o SUS, em especial a 
relação de seus princípios e ideais, uma vez que nosso sistema 
inspirou-se no cubano. A administração de todas as estruturas 
de Saúde em Cuba é realizada por profissionais de Saúde, a 
maior parte das despesas de saúde é despesa pública (96,2%), 
tendo como elemento essencial o controle social, com estru-
turas sociais criadas no contexto da Revolução. As ideologias 
convergem para a solidariedade e qualidade na prestação 
da assistência à população, sendo a saúde garantida pela 
universalização do acesso. Ambos apresentam dificuldades 
no financiamento/gestão que se refletem na qualidade dos 
serviços. Conclusões/Considerações Finais Tanto o Sistema 
Único de Saúde como o Sistema de Saúde Cubano precisam 
de permanente fiscalização e esforço coletivo para melhoria 
constante. Mesmo com dificuldades financeiras bem maiores, 
essa pequena nação consegue dados reconhecidos mundial-
mente. Nosso país precisa ver o SUS como bandeira nacional 
e exercer seu caráter humano e solidário.

Álamo Augusto Maia Bezerra; Ana Elisa Vilar de Araujo; Derley 
Galvão de Oliveira; Giselle Costa de Araujo Souza; Maria 
Giulianne de Araújo Lima; Mariana de Araujo Albuquerque; 
Rodrigo Pinheiro de Lima;

15415 MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE: 
EMERGÊNCIA E CRÍTICA DE UMA FORMAÇÃO DISCURSIVA

Introdução Realizamos uma análise sobre a formação discur-
siva da Medicina de Família e Comunidade (MFC), observando 
sua emergência histórica. A medicina, incluindo a MFC, será 
tratada não como conjunto dado e objetivo de fatos, mas 
como uma prática social atravessada por relações políticas e 
sociais produzidas ao longo de inúmeros e diferentes planos 
sociais, com distintas histórias e condições de aparecimento. 
Ainda que se manifestem enquanto práticas e experiências 
diversas e singulares, partimos da ideia que a MFC se produz 
historicamente enquanto uma formação discursiva. Enten-
dê-la como uma formação discursiva não significa reduzi-la a 
um campo de conhecimento, simplesmente de “ideias”, to-
mando-a somente no plano epistemológico. A constituição 
de uma formação discursiva produz práticas discursivas, aqui 
entendidas não como simplesmente “modos de fabricação 
de discurso”, mas tomando corpo no conjunto de formas de 
transmissão e difusão e formas pedagógicas que estruturam 
e delimitam o campo de enunciados e de relações discursivas 

no interior da MFC. Objetivos Esta pesquisa teve como obje-
tivo geral iniciar uma reflexão crítica sobre a emergência da 
formação discursiva da Medicina de Família e Comunidade 
no Brasil. No plano específico, buscou descrever e analisar a 
emergência dessa formação, a partir de suas raízes históricas, 
a saber, a prática médica generalista, familiar e comunitária, a 
constituição da Atenção Primária em Saúde e dos programas 
de Medicina Comunitária e a formação do campo da Saúde Co-
letiva. Metodologia O percurso de investigação foi realizado 
em dois momentos metodológicos. O primeiro foi a realização 
de uma revisão bibliográfica sobre a constituição da MFC no 
plano nacional e internacional, incluindo documentos oficiais 
da MFC brasileira da medicina generalista e familiar pelo mun-
do, em livros clássicos da Saúde Coletiva e da medicina social 
latino-americana e em referenciais teóricos que analisaram 
a APS de sistemas de saúde de países distintos. O segundo 
momento foi a realização de 10 (dez) entrevistas com diferen-
tes personagens diretamente relacionados à MFC: médicos 
com histórico de atuação na direção da Sociedade Brasileira 
de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC); médicos com 
passagem pelo Ministério da Saúde no campo da Atenção Bá-
sica; pesquisadores sobre APS no Brasil vinculados ao campo 
da Saúde Coletiva. Resultados e Discussão Partindo das defini-
ções contemporâneas referentes aos “médicos de família” e 
recuperando parte do histórico da prática médica generalista, 
familiar e comunitária pelo mundo desde o século XVIII, ob-
servamos a inserção dessa prática na estruturação de serviços 
primários de saúde, no bojo da emergência da APS pelo mun-
do a partir do século XX. Pensamos a MFC inserindo-a na histó-
ria de diferentes experiências brasileiras de serviços primários 
e comunitários, em especial os programas de Medicina Comu-
nitária, os diferentes modelos brasileiros de Atenção Primária 
no século XX, incluindo a Estratégia de Saúde da Família e sua 
influência sobre a formação do campo da Saúde Coletiva. A 
MFC aparece em alguns dos discursos analisados afirmando-
se enquanto um campo clínico, autônomo e com uma história 
única, distinta da que formou a SC, e conectada ao ideário in-
ternacional da Atenção Primária em Saúde. Reposicionar esse 
debate pensando-o também no interior do campo da SC pode 
evitar cristalizações institucionais, ancoradas em associações 
e entidades. Conclusões/Considerações Finais A partir dos di-
ferentes discursos analisados, observamos a MFC não como 
um campo homogêneo, delimitado e com uma histórica única. 
Pudemos identificar a prática médica familiar e comunitária e a 
formação discursiva da MFC foi atravessada a) pela formação 
da Saúde Coletiva e dos programas de Medicina Comuniária; 
b) pela história da organização tecnoassistencial dos serviços 
primários em saúde no Brasil, com destaque para a ESF, mas 
levando em conta o mosaico de modelos formulados e exe-
cutados no território nacional; c) pela constituição nacional 
dessa prática enquanto uma especialidade médica, com uma 
entidade e instrumentos de divulgação científica próprios. Po-
demos também afirmar que a MFC vem constituindo-se como 
um campo discursivo próprio e com projetos políticos hetero-
gêneos para a organização dos serviços de saúde no país, com 
dubiedades nesse percurso, especialmente no que se refere 
às pautas históricas do movimento sanitário. Referências AN-
DRADE, HS. Medicina de Família e Comunidade: emergência e 
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F., NOTO, A. R., & NAPO, S. A. II Levantamento domiciliar so-
bre o uso de drogas psicotrópicas no Brasil: estudo envolven-
do as 108 maiores cidades do país. São Paulo: Cebrid, 2006. 
CARLINI ELA, NOTO AR, VAN DER MEER SANCHEZ Z, CARLINI 
CMA, LOCATELLI DP, ABEID LR, et al. VI Levantamento nacio-
nal sobre o consumo de drogas psicotrópicas entre estudan-
tes do ensino fundamental e médio das redes pública e priva-
da de ensino nas 27 capitais brasileiras - 2010. Brasília: SENAD; 
2010 503 p. Disponível em: http://www.obid.senad.gov.br/
portais/OBID/biblioteca/documentos/Publicacoes/328890.pdf

Erika Renata; Andrea Ruzzi Pereira; Ailton de Souza Aragão; 
Paulo Estevão Pereira; Sybelle de Souza Castro;

15562 ANÁLISE DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS 
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA REGIÃO NORDESTE

Introdução O Programa de Qualificação das Ações de Vigi-
lância em Saúde - PQA-VS compõe o conjunto de iniciativas 
do Ministério da Saúde para melhoria do SUS e tem por ob-
jetivo induzir o aperfeiçoamento das ações de vigilância em 
saúde nos âmbitos estadual, distrital e municipal por meio da 
avaliação do alcance de metas pactuadas entre os três entes 
federativos vinculada ao repasse de incentivos financeiros. 
Objetivos Analisar o resultado do 3º Ciclo de Avaliação do 
Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde 
(PQA-VS) nos Estados da região Nordeste (NE), observando a 
adesão ao programa e os incentivos financeiros repassados. 
Metodologia Foi realizado um estudo descritivo segundo o 
resultado do 3º Ciclo de Avaliação do PQA-VS. Este ciclo do 
programa foi realizado em 2016, baseado nos dados de 2015 
e divulgado pela Portaria nº 1.535/GM/MS, de 18 de agosto de 
2016. Foram consultados os dados de cada Estado da região 
NE, como o número de municípios aderidos ao programa, o 
percentual de municípios aderidos com metas alcançadas e o 
valor do repasse financeiro, que está vinculado ao Piso Fixo 
de Vigilância em Saúde (PFVS), valor per capita baseado na 
estratificação dos Estados a partir da situação epidemiológica 
e grau de dificuldade na execução das ações de vigilância em 
saúde. Resultados e Discussão Todos os Estados do NE parti-
ciparam do PQA-VS. Em Alagoas-AL, Ceará-CE, Maranhão-MA, 
Paraíba-PB, Rio Grande do Norte-RN e Sergipe-SE todos os 
municípios aderiram. Na Bahia-BA, o percentual de adesão foi 
de 97,1%; Pernambuco-PE, de 95,6% e Piauí-PI, 90,6%. Quanto 
às metas alcançadas, CE, PB, PE, RN e SE tiveram 90% dos mu-
nicípios aderidos com 50% das metas pactuadas. Já AL, BA, MA 
e PI tiveram 90% dos municípios aderidos com 30% das metas 
alcançadas. Sobre o repasse financeiro, os Estados com 30% 
das metas alcançadas receberam 25% dos seus PFVS, já os Es-
tados com 50% das metas atingidas receberam 50% dos seus 
PFVS. AL foi o estado que obteve o menor repasse, enquanto 
PE obteve o maior valor. Conclusões/Considerações Finais O 
programa teve forte adesão entre os municípios do NE. No 
entanto, precisa melhorar nas metas alcançadas, já que a 
maioria dos municípios só se adequou em até 50% dos indica-
dores avaliados. Quanto maior a adequação às metas, maior 
o ganho de recursos financeiros, trazendo melhorias às ações 
de vigilância em saúde e benefícios à população.

Layanne Cristini Martin Sousa; Eva Emanuela Lopes Cavalcante 
Feitosa; Maísa Paulino Rodrigues;

15580 INTERNAÇÕES EM HOSPITAIS PÚBLICOS POR 
ACIDENTES DE TRANSPORTE EM UMA CAPITAL DA 
AMAZÔNIA OCIDENTAL

Introdução Atualmente os acidentes de transporte são con-
siderados grande problema à saúde pública em todo cenário 
mundial. Estes são responsáveis por milhares de internações, 
sequelas e óbitos anualmente em todo o mundo, sendo mais 
predominante em países em desenvolvimento como o Bra-
sil(1). Estima-se que anualmente cerca de cinco milhões de 
pessoas sejam vítimas de acidentes de transporte terrestre 
nas Américas, entretanto, no ano de 2008 a Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios refere que aproximadamente 
4,8 milhões de pessoas estiveram envolvidas em acidentes de 
transporte(2). Em 2013 a Pesquisa Nacional de Saúde informa 
que cerca de dois milhões de pessoas com mais de 18 anos 
estiveram envolvidas em acidentes de trânsito nos 12 meses 
antecedentes(3). Objetivos Diante do exposto, o objetivo des-
te estudo foi investigar o perfil das internações dos residentes 
de Porto Velho por acidentes de transporte nos hospitais pú-
blicos da capital Rondoniense, no período de 2010 a 2014. Me-
todologia Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, de 
abordagem quantitativa, com dados do Sistema de Informa-
ção Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS). Em aten-
ção às diretrizes éticas para a realização de pesquisas que en-
volvem seres humanos (BRASIL, 2012), o projeto de pesquisa 
matriz intitulado “Estudo sobre morbidades em Rondônia”, 
encaminhado para apreciação do Comitê de Ética em Pesqui-
sa da UNIR, tendo parecer favorável, registrado pela CAAE 
46586315.9.0000.5300 CEP/UNIR. Os dados foram fornecidos 
pela Gerência de Controle e Avaliação da Secretaria Estadual 
de Saúde do Estado de Rondônia. Para análise e tabulação dos 
dados foi utilizado o Microsoft Excel 2010. As variáveis utili-
zadas foram município de ocorrência do acidente; hospital 
de internação; sexo; idade que depois foi separada por faixa 
etária; cor da pele; causa do acidente e o segmento corpóreo 
afetado, de acordo com a Classificação Internacional de Doen-
ças (CID-10) dos capítulos XX e XIX respectivamente. Resulta-
dos e Discussão Evidenciou que 77,97% dos indivíduos eram 
do sexo masculino, com idade entre 20-29 anos (30,38%), em 
que 63,21% eram motociclistas traumatizado em um acidente 
de transporte, tendo os membros inferiores (34,61%) o seg-
mento corpóreo mais lesionado. Estes dados semelhantes aos 
encontrados em uma pesquisa nacional sobre a hospitaliza-
ção por acidentes de transporte terrestre, em que evidenciou 
77,7% dos indivíduos eram do sexo masculino(1) e aos encon-
trados por Gomes et al (2016) em que 29,9% dos indivíduos 
tinham entre 25-34 anos. Corrobora também com os dados 
encontrados nesta, uma pesquisa realizada em São Paulo, 
em que motociclistas e lesões em membros inferiores são os 
mais comuns nas internações por acidentes de transporte(4). 
Quanto ao desfecho, houve 81 óbitos no quinquênio estuda-
do, praticamente 3,04 mortes para cada 100 internações por 
acidentes de transporte. Sabe-se que muitos acidentes de 
transporte não têm o óbito como desfecho, entretanto po-
dem causar sequelas em grande percentual das vítimas(2). 
Conclusões/Considerações Finais O estudo evidenciou que as 
internações por acidentes de transporte apresentou compor-
tamento decrescente, atingindo principalmente a população 

15457 ANÁLISE DO ÍNDICE DE SOBREPESO E 
OBESIDADE DE CRIANÇAS CADASTRADAS NO SISTEMA DE 
VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MINICÍPIO 
DE REDENÇÃO/CE.

Introdução O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 
(SISVAN) é um sistema de informação desenvolvido com o ob-
jetivo de gerar informações sobre as condições nutricionais da 
população auxiliando em tomadas de decisões para melhoria 
das ações na área de alimentação e nutrição (BRASIL, 2004). 
Tal conhecimento é de suma importância para avaliar a evolu-
ção das condições de saúde e de vida da população. Objetivos 
Avaliar a prevalência de sobrepeso e obesidade através do ín-
dice IMC/Idade em crianças beneficiadas pelo Programa Bolsa 
Família com idade entre 5 a 10 anos, cadastradas no SISVAN 
do município de Redenção/CE entre os anos de 2013 a 2016. 
Metodologia Trata-se de um estudo prospectivo descritivo de 
caráter quantitativo onde os dados pesquisados foram obti-
dos no site de acesso público do Sistema de Vigilância Alimen-
tar e Nutricional (SISVAN). Nesta pesquisa optou-se trabalhar 
com os dados antropométricos de crianças beneficiadas pelo 
Programa Bolsa Família de ambos os gêneros, com idade en-
tre 5 a 10 anos do município de Redenção/Ceará, entre os anos 
de 2013 a 2016. O índice antropométrico utilizado para avaliar 
a prevalência de sobrepeso e obesidade entre a amostra foi o 
índice IMC para idade que se mostra sensível para identificar 
o excesso de peso entre crianças. Resultados e Discussão Nos 
anos de 2013 a 2016 o total de crianças cadastradas no SISVAN 
do município de Redenção/CE foram 989, 955, 1027 e 481 res-
pectivamente. O ano com maior prevalência de sobrepeso foi 
2015 com 60,1%. Os anos com maior prevalência de obesidade 
e obesidade grave foi o ano de 2016 com 11,2% e 11% respectiva-
mente. Nota-se que os dois últimos anos foram os que manti-
veram o maior índice de sobrepeso e obesidade. Silva (2013), 
em um estudo realizado no estado de Sergipe, também com 
crianças 5 a 10 anos, beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, 
observou que a prevalência de obesidade cresceu com o pas-
sar dos anos de 2008 a 2010, assim como nas regiões com um 
menor Índice de Desenvolvimento Humano. Conclusões/Consi-
derações Finais O SISVAN exerce um papel vital para os muni-
cípios, pois a partir do diagnóstico do estado nutricional da po-
pulação torna-se possível a realização de ações em educação 
nutricional visando prevenir e tratar as situações de risco como 
o sobrepeso e a obesidade infantil. Além da adoção de medi-
das para a contínua busca da qualidade de vida da população.

Thaiana Pereira Costa;

15482 EXPERIÊNCIA NA CAPACITAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE PROJETOS DE 
PREVENÇÃO DO USO ABUSIVO DE DROGAS.

Introdução Os Centros Regionais de Referência (CRR) nas uni-
versidades brasileiras foram criados com o objetivo de con-
tribuir na formação permanente de profissionais que atuam 
nas redes de atenção integral à saúde e assistência social, com 
usuários de drogas e seus familiares. O CRR da Universidade 
Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) desenvolve capacita-
ções de profissionais desde o ano de 2013. A terceira edição 
de cursos de capacitação ocorre no período de maio de 2016 a 
maio de 2017. Um dos cursos desenvolvidos nesta edição é in-

titulado Práticas educativas para a prevenção do uso abusivo 
de drogas entre crianças e adolescentes, com formato inter-
disciplinar, descentralizado e focado nas demandas regionais 
para esta área. Objetivos Capacitar profissionais da área da 
saúde, educação e campo social para a construção de proje-
tos de prevenção do uso abusivo de drogas entre crianças e 
adolescentes. Refletir e propor estratégias de prevenção vin-
culadas com as demandas locais e regionais para o desenvol-
vimento de programas de prevenção ao uso de drogas. Meto-
dologia O curso tem carga horária total de 40 horas, divididas 
entre módulos teóricos (24 horas) e atividades práticas (16 
horas). Serão realizados três edições desse curso, sendo que 
as duas primeiras edições foram realizadas no ano de 2016 e 
a última será realizada nos meses de março, abril e maio de 
2017. O público-alvo são profissionais da assistência social, 
da saúde e da educação, sendo disponibilizadas 30 vagas por 
edição, totalizando 90 profissionais capacitados. O conteúdo 
teórico abrange conceitos fundamentais sobre drogas, a epi-
demiologia de uso no Brasil e no mundo, prevenção do uso 
de drogas, fatores de risco e de proteção e as etapas da ela-
boração de um Programa de Prevenção. As atividades práti-
cas são realizadas em grupos de dez alunos sob a orientação 
de docentes da UFTM com experiência nesta área. com foco 
na observação, investigação, reflexão e problematização da 
prática relacionada à realidade vivenciada pelos profissionais 
para o desenvolvimento dos projetos de prevenção. Resulta-
dos e Discussão Foram realizadas, até então, duas edições do 
curso, com a participação de profissionais de diversas áreas 
da assistencia social, educação e saúde. Os encontros foram 
semanais e desenvolveu-se seis projetos de prevenção do uso 
abusivo de drogas entre crianças e adolescentes, construídos 
coletivamente e de acordo com a realidade vivenciada pelos 
profissionais que realizaram o curso de capacitação. Os pro-
jetos foram: 1) Projeto de prevenção do uso de drogas entre 
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social; 
2) Prevenção do uso de drogas a partir do Programa Saúde na 
Escola; 3) A prevenção do uso de drogas entre adolescentes 
como instrumento de exercício de cidadania; 4) Projeto de 
prevenção do uso de drogas entre estudantes do Ensino Fun-
damental I; 5) “A Escola que a gente faz”- Prevenção ao uso de 
drogas na Escola; 6) Sensibilização de Familiares sobre Estra-
tégias de Convivência no Contexto da Dependência Química. 
Todos os projetos desenvolvidos foram implementados nos 
locais de trabalho dos profissionais que realizaram o curso. 
Conclusões/Considerações Finais Espera-se que os resultados 
do trabalho através da observação da realidade provoquem 
a investigação, a reflexão e a problematização da prática vi-
venciada pelos profissionais. O desenvolvimento deste proje-
to tem como eixo condutor a integração interinstitucional e 
a interdisciplinaridade, a supervisão, a promoção da saúde, a 
utilização de novas metodologias e tecnologias para a troca 
de conhecimentos, visando atender as reais necessidades dos 
serviços, dos profissionais, da educação e da comunidade no 
que tange a temática das políticas sobre drogas. Referências 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política do Ministério da Saúde 
para Atenção Integral a usuários de álcool e outras drogas. 
2004. Recuperado de http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publica-
co es/pns_alcool_drogas.pdf CARLINI, E. A., GALDURÓZ, J. C. 
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em saúde, embora perceba-se que há um movimento no âm-
bito do Ministério da Saúde e outras esferas de gestão que 
tem defendido sua manutenção e aperfeiçoamento.

Gisléa Kândida Ferreira da Silva; Islândia Maria Carvalho de 
Sousa; Adriana Falângola Benjamin Bezerra; Camila Pimentel; 
Maria Eduarda Guerra da Silva Cabral; Fernanda Elizabeth Sena 
Barbosa;

15597 CONTRADIÇÕES NAS POLÍTICAS E 
INTERVENÇÕES SOBRE USOS DE SUBSTÂNCIAS 
PSICOATIVAS

Introdução A partir da modernidade, o uso de drogas passou 
ser definida como desvio e foi objeto de diversos mecanismos 
de controle e intervenções em procura de sua regulação. A 
revisão da literatura permite identificar dois principais posicio-
namentos políticos: o proibicionismo e a redução de danos. 
Cada um desses posicionamentos vai determinar modelos de 
atenção também opostos e em permanente tensão. Objetivos 
O objetivo é analisar as políticas e estratégias de intervenção 
sobre usos de sustâncias psicoativas no Brasil identificando os 
pressupostos ideológicos e os modelos de atenção vigentes. 
Metodologia Numa primeira instancia foi feita uma revisão 
sistemática dos artigos e teses publicados em periódicos cien-
tíficos nacionais e internacionais disponíveis no site de Scien-
tific Eletronic Library Online (Scielo) e na Biblioteca Digital 
Brasileira de Teses e Dissertações. Depois, através da técnica 
da analise de conteúdo (Bardim, 2006), foi feita uma matriz 
cronológica comparativa dos documentos oficiais encontra-
dos, categorizando e analisando-os a partir dos pressupostos 
ideológicos e modelos de atenção presentes neles. Resulta-
dos e Discussão Na década de 1970 se acentuam os aspectos 
repressivos e abstencionistas das políticas “antidrogas”, en-
quadrados na luta internacional contra as drogas. Porém, a 
partir da reforma psiquiátrica Brasileira, a lógica de redução 
de danos tem sido incorporada como estratégia oficial nas 
políticas públicas sobre uso de substâncias psicoativas. Assim, 
tem sido implantada uma extensa rede de serviços públicos 
assistenciais sob a perspectiva da redução de danos. A lei nº 
11.343 mudou a situação dos usuários: o porte para consumo 
já não é penalizado com a privação da liberdade, mas não foi 
descriminalizado. Assim, na atualidade ambos os paradigmas 
encontram-se vigentes e em permanente tensão. Conclusões/
Considerações Finais Assumindo a coexistência de paradig-
mas, é possível pensar em um avanço das políticas de redu-
ção de danos, sendo que o proibicionismo é provavelmente 
o principal produtor de danos e ele ainda continua vigente 
como política de Estado?

Yamila Soledad Abal;

15682 POLITICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DA 
POPULAÇÃO NEGRA: ESSÊNCIA PARA AÇÕES NOS MICRO 
ESPAÇOS DE SAÚDE

Introdução A proposta de discussão está inserida no contex-
to das ações voltadas para a saúde da população negra em 
um serviço de atenção primária à saúde (APS). A organização 
do processo de trabalho de uma equipe de saúde da família, 
orientada por definições dos diferentes níveis de gestão, as-
sim como dar conta das demandas que circulam diariamente 

num serviço de saúde, muitas vezes não permitem um olhar 
ideal às diferentes necessidades e particularidades da popula-
ção. A realidade de trabalho na qual estou inserida, sensibili-
zação para a reflexão sobre as particularidades de indicadores 
de saúde da população negra, existência de uma comunidade 
quilombola no território de abrangência e pensando de que 
forma uma equipe de saúde pode se (re)organizar para modi-
ficar a realidade da situação de saúde desta população foram 
motivadores para o conhecimento de como se articula a Polí-
tica Nacional de Saúde Integral do População Negra (PNSIPN) 
no cotidiano de trabalho. Dessa forma, a PNSIPN tornou-se 
tema de discussão na equipe, sendo inserida também como 
foco para repensar os processos de trabalho e seus resultados 
enquanto ações de saúde para a população deste território. 
Objetivos O objetivo é apresentar de que modo a Política Na-
cional de Saúde Integral do População Negra se materializa no 
cotidiano de trabalho em uma Unidade de Saúde da Família 
no município de Porto Alegre/Rio Grande do Sul. Metodolo-
gia A proposta da pesquisa em andamento caracteriza-se por 
uma pesquisa qualitativa que pretende conhecer os aspectos 
subjetivos da percepção sobre acesso ao serviço de saúde. A 
escolha pela pesquisa qualitativa se fundamenta no fato do 
método qualitativo, segundo Minayo (2007), se aplicar ao 
estudo da história, das representações, relações, crenças, 
percepções e opiniões, que são produtos das interpretações 
que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem 
seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. Durante o 
processo de concepção do projeto de pesquisa, que tem 
como foco principal avaliar a questão do acesso, acolhimen-
to e práticas de saúde, destacou-se o papel que a PNSIPN re-
presenta na discussão do tema, traduzindo a necessidade de 
exploração da sua interlocução com as práticas cotidianas nos 
micros espaços de trabalho. Resultados e Discussão A Políti-
ca Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) 
é um importante instrumento de trabalho para os diferentes 
níveis de atenção. Tem como marca, “o reconhecimento do 
racismo, das desigualdades étnico raciais e do racismo insti-
tucional como determinantes sociais das condições de saúde, 
com vistas à promoção da equidade em saúde” (BRASIL, 2013, 
p. 18). O referencial bibliográfico que embasa o desenvolvi-
mento da pesquisa, aponta questões histórico, culturais e só-
cioeconômicas relevantes referentes aos determinantes das 
condições de vida da população negra. Assim, apresenta indi-
cativos sobre a necessidade de reflexão e ações pertinentes 
para mudança do quadro que representa a situação de saú-
de desta população. De acordo com indicadores de saúde do 
município de Porto Alegre, as políticas públicas de saúde não 
têm assegurado na universalidade o mesmo nível de acesso e 
qualidade de atenção de saúde quando se consideram os indi-
cadores referentes à população negra. Contudo, a Secretaria 
Municipal de Saúde vem trabalhando em conjunto com seus 
serviços, refletindo a presença da PNSIPN nestes espaços, na 
tentativa de mobilização e qualificação da realidade constata-
da (PORTO ALEGRE, 2010). Conclusões/Considerações Finais 
A construção da PNSIPN foi embasada a partir de necessida-
des histórias que justificam sua existência. Ela é essência no 
cotidiano dos serviços pois sensibiliza e subsidia a reflexão 
crítica e o trabalho que vem sendo desenvolvido nos espaços 
onde se pensa saúde. Em consonância com demais Políticas 

do sexo masculino, em idade economicamente ativa, princi-
palmente motociclistas. É importante salientar que por meno-
res que sejam os índices de óbitos por acidente de transporte, 
há grande gastos hospitalares envolvidos nessas internações, 
além de danos físicos, psicológicos e familiares muitas vezes 
não palpáveis e percebidos pela comunidade. Conhecendo o 
perfil das internações por acidentes de transporte torna-se 
mais fácil planejar e elaborar medidas de controle e minimiza-
ção destas, partindo de atividades educativas na comunidade 
até melhoria e intensificação da sinalização e nas condições 
de trânsito local. Além de contribuir na construção de ações 
de educação permanente aos profissionais na ponta dos ser-
viços de saúde. Referências 1- Andrade, SSCA; Jorge, MHPM. 
Estimativa de sequelas físicas em vítimas de acidentes de 
transporte terrestre internadas em hospitais do Sistema Úni-
co de Saúde. Rev Bras Epidemiol 2016, 19(1):100-111. 2- BRASIL. 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios. Um Panorama da Saúde 
no Brasil: acesso e utilização dos serviços, condições de saúde 
e fatores de risco e proteção à saúde, 2008. Rio de Janeiro: 
IBGE, 2010. 3- ______. Ministério do Planejamento, Orçamen-
to e Gestão. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Pesquisa Nacional de Saúde 2013: acesso e utilização dos ser-
viços de saúde, acidentes e violências. Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística; 2015. 4- Gawryszewski, VP et al. Perfil 
dos atendimentos a acidentes de transporte terrestre por ser-
viços de emergência em São Paulo, 2005. Rev Saude Publica 
2009, 43(2):275-89.

Davisson Michetti de Oliveira; Kátia Fernanda Alves Moreira; 
Tânia Leal Moreira; Bianca Oyola Bicalho; Caio Alves Barbosa; 
Lucas Noronha de Alencar; Rafaele Oliveira Bonfim;

15586 PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA TENDO EM VISTA 
A PROMOÇÃO DA CULTURA DE PAZ E PREVENÇÃO DAS 
VIOLÊNCIAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução Desde 1990, observa-se no Brasil elevada preocu-
pação das instâncias políticas e acadêmicas com a violência 
nas escolas. E, com intuito de combatê-la o Programa Saúde 
na Escola (PSE) - 5ª linha de ação: Promoção da Cultura de Paz 
e Prevenção das Violências - foi formulado e instituído em 
2007. Após uma década, é relevante verificar a efetividade do 
programa no cotidiano dos profissionais. Objetivos Descrever 
as considerações dos profissionais da educação acerca do 
PSE nas escolas públicas de Fortaleza. Metodologia Estudo 
de caráter exploratório, na qual será apresentado o relato 
de experiência pertencente ao campo da pesquisa “violência 
interpessoal entre escolares de Fortaleza: análise situacional 
de vítimas, agressores e observadores”, realizada em 30 es-
colas municipais, sorteadas de modo aleatório após calculo 
amostral. Por meio de diálogo com os diretores/coordenado-
res foi averiguada a presença e ações desenvolvidas pelo PSE. 
O período exploratório foi realizado de junho a outubro de 
2016, por meio de diário de campo e observação participan-
te. A pesquisa tem como Parecer Nº 1.822.043 do Instituto de 
Saúde Coletiva/UFBA. Resultados e Discussão 53,9% dos dire-
tores/coordenadores afirmaram fazer parte do PSE. Contudo, 
parte dos respondentes achou incoerente o interesse acerca 

do programa, tendo em vista que o tema da pesquisa era vio-
lência escolar, mesmo apresentando o cartaz de divulgação 
do programa pendurado na parede da instituição. “Aqui tem 
sim, mas não acontece como deveria”. As ações do programa 
são descritas por meio da saúde bucal e das campanhas de 
imunização. Não houve em nenhum momento o enaltecimen-
to a palestras, a criação de atividades, articulação entre as 
redes de saúde e educação ou até mesmo do fortalecimento 
de notificações de violências domésticas ou de doenças com-
pulsórias. Conclusões/Considerações Finais Os profissionais 
reduzem as práticas a medidas pontuais de prevenção. Não se 
assegura que o programa esteja, totalmente, ausente nos es-
paços de relações intersetoriais, mas verifica-se a carência da 
compreensão dos seus objetivos, ações e diretrizes, principal-
mente, voltadas a Promoção da Cultura de Paz e Prevenção 
das Violências.

Caroline Soares Nobre; Ceci Vilar Noronha;

15588 ANÁLISE DA POLÍTICA NACIONAL DE PRÁTICAS 
INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES

Introdução O debate em torno da inserção de práticas inte-
grativas e complementares nos sistemas de saúde vem cres-
cendo nas últimas décadas. No Brasil, a aprovação da Política 
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares foi o mar-
co institucional desse processo e sua implementação vem se 
desenhando entre conquistas e recuos. Esse é um problema 
ainda pouco estudado no Brasil e direciona este trabalho. Ob-
jetivos Analisar a Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares no período de 1986-2016, caracterizando os 
fatores históricos, políticos e institucionais que influenciaram 
sua dinâmica e as crenças associadas às coalizões presentes. 
Metodologia Utilizou-se a abordagem teórica do conceito de 
“janela de oportunidade política” de Kingdon para analisar o 
momento da formulação e o modelo de Coalizões de Defe-
sa proposta por Sabatier para analisar o sistemas de crenças 
e ideias presentes no processo de implementação. A coleta 
de dados foi estruturada em análise documental, cujo corpus 
de análise compõe documentos relevantes sobre a Política; e 
entrevistas semi-estruturadas com gestores e pesquisadores 
com importante papel no tema em questão. A abordagem de 
análise dos dados apoia-se na análise documental para os da-
dos secundários e análise do discurso para os dados oriundos 
das entrevistas. Resultados e Discussão Os resultados prelimi-
nares apontam que o processo de elaboração da política foi 
influenciado por um contexto político e institucional da ges-
tão federal do SUS e pela ação de alguns atores estratégicos. 
No entanto, a política ainda ocupa um lugar subalterno no âm-
bito do Ministério da Saúde, cuja característica mais marcante 
é a questão orçamentária. A pesquisa identificou a existência 
de duas coalizões de defesa disputando núcleos de ideias dis-
tintos no interior do subsistema político da saúde no Brasil. 
Tais coalizões se apoiariam em duas visões distintas acerca da 
saúde, ancoradas pelos paradigmas biomédico e vitalista, res-
pectivamente, resultando em obstáculos à sua efetiva imple-
mentação. Conclusões/Considerações Finais A PNPIC possui 
desafios à sua consolidação, nos âmbitos técnico, administra-
tivo e sobretudo pela disputa com ideias que concorrem no 
espaço político e da lógica produtivista de desenvolvimento 
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limitam sua atuação, apontando possíveis soluções. Resul-
tados e Discussão O Projeto Mais Médicos articula ensino e 
serviço ao aliar prática profissional e atividades didático-peda-
gógicas dos médicos participantes, espaço privilegiado para 
a efetivação dos princípios da educação permanente, tanto 
pelo tempo atribuído às atividades programadas de aperfei-
çoamento, quanto pelo envolvimento de instituições de ensi-
no com o cotidiano dos serviços. Na mediação desse processo 
encontra-se o supervisor, médico responsável por visitar os 
cenários e acompanhar as atividades profissionais do médico 
e sua equipe e programar atividades formativas em resposta 
às demandas identificadas e consoantes aos princípios e di-
retrizes assistenciais do SUS. Todavia, não raro as demandas 
mais prementes decorrem não do perfil sócio-sanitário local, 
mas da inserção institucional do médico – trabalho em equi-
pe, relações administrativas e políticas com gestão da unida-
de de saúde e municipal e com a Comissão de Coordenação 
Estadual. O processo pedagógico ganha sentido muito mais 
em seu caráter de apoio ao estabelecimento de espaços de 
gestão compartilhada, e por vezes torna-se ponto de partida 
para a franca mediação de conflitos e construção de consen-
sos. Conclusões/Considerações Finais Nesse cenário, o papel 
do supervisor profissional merece ser recompreendido. Se o 
apoio técnico-pedagógico é essencial tendo em vista o apri-
moramento dos serviços prestados à população, seu plane-
jamento e execução não podem ser desconectados dos con-
textos institucionais e políticos concretos em que se realizam, 
sob pena de perder em pertinência e efetividade. Sob essa 
perspectiva, a estrutura institucional e o processo de super-
visão teriam muito a se beneficiar de preparo técnico-políti-
co para o desempenho dessa função – conhecer os atores 
desse microssistema político de saúde, seus espaços, foros 
e responsabilidades institucionais e individuais, bem como as 
redes reginais de atenção à saúde; desenvolver competências 
e exercitar ferramentas de gestão compartilhada e mediação 
de conflitos – bem como a reorientação dos espaços de su-
porte acadêmico – a tutoria docente – e sua interface com a 
articulação administrativa do programa em nível Estadual e 
com as instâncias de controle social. Referências Brasil, 2013. 
Lei 12.871, de 22 de Outubro de 2013. Institui o Programa Mais 
Médicos, altera as Leis no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 
e no 6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências. 
Brasil, 2014. Ministério da Saúde, Portaria no. 30 de 12 de Feve-
reiro de 2014. Dispõe sobre o cumprimento das obrigações de 
oferta de moradia, deslocamento, alimentação e água potável 
pelo Distrito Federal e Municípios aos médicos participantes 
do Projeto Mais Médicos para o Brasil, nos termos da Portaria 
Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013. Cam-
pos e Domitti, 2007. Apoio matricial e equipe de referência: 
uma metodologia para gestão do trabalho interdisciplinar em 
saúde. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 23(2):399-407, fev, 
2007. Pinheiro et al, 2014. Apoio regional no estado do Rio de 
Janeiro, Brasil: um relato de experiência. Interface: Comunica-
ção, Saúde e Educação. 2014; 18 Supl 1:1125-33.

Gerson da Costa Filho; André Luís de Oliveira Mendonça;

15716 USO DE ANTIPSICÓTICOS EM IDOSOS DAS 
INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA (ILPI) EM 
NATAL-RN

Introdução Os antipsicóticos são medicações comumente 
utilizadas em idosos em Instituições de Longa Permanência( 
ILPI ) para as mais diversas indicações clínicas.O acesso insu-
ficiente pode estar associado à piora do estado de saúde.A 
compreensão sobre o seu uso e as possibilidades de aquisição 
no SUS são ferramentas importantes para embasar o plane-
jamento e garantir sua disponiblidade nas ILPI. Objetivos Co-
nhecer a frequência de uso dos antipsicóticos em idosos nas 
ILPI de Natal-RN e sua disponibilidade na Relação Nacional de 
Medicamentos (RENAME) Metodologia Estudo transversal 
realizado no período de abril a maio de 2015 em 10 instituições 
de longa permanência de idosos da cidade de Natal. Foram 
analisados 237prontuários de idosos (60 anos ou mais) . Os 
medicamentos foram classificados de acordo com o código 
ATC e a disponibilidade na RENAME 2015 . O estudo é parte 
do projeto “envelhecimento humano e saúde: a realidade de 
idosos institucionalizados na cidade do Natal/RN, aprovado 
pelo comitê de ética da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (308/2012). Resultados e Discussão A prevalência de 
uso de antipsicóticos entre os idosos foi de 52,5% (n=125). Nas 
instituições filantrópicas 47,8% (n=76) dos idosos utilizavam 
pelo menos 1 antipsicótico, enquanto nas ILPI privadas a pre-
valência foi de 62% (n=49). Dos antipsicóticos prescritos, 25,6% 
(n=41) não estavam previstos na RENAME, enquanto 74,4% 
(n=119) estão contemplados, sendo 51,3% (82) contemplados 
no componente especializado e 23,1% (n=37) no componente 
básico. Conclusões/Considerações Finais Apesar do elevado 
percentual de antipsicóticos contemplados nas listas do setor 
público de saúde, é essencial que os gestores das ILPI e os 
idosos reconheçam os programas para que o direito ao acesso 
seja efetivado.

Ana Patrícia de Queiroz Medeiros Dantas; Francisca Sueli Monte 
Moreira; Lidiane Maria de Brito Macedo Ferreira; Javier Jerez 
Roig; Kenio Costa Lima; Maria Ângela Fernandes Ferreira Lima;

15727 EFEITOS NEUROTÓXICOS DOS AGROTÓXICOS 
ORGANOFOSFORADOS E O SISTEMA REGULATÓRIO 
ESTATAL: OCULTAÇÃO DE PERIGO PARA A SAÚDE COMO 
ESTRATÉGIA DO MERCADO

Introdução Nos últimos anos o Brasil vem se estabelecendo 
como um dos maiores produtores de commodities agrícolas 
como soja, milho, café e açúcar. Como este modelo agrícola é 
dependente do uso de insumos químicos, o Brasil também se 
tornou um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mun-
do1. Estudos têm demonstrado que certos agrotóxicos são ca-
pazes de causar perda seletiva de neurônios dopaminérgicos, 
causando transtornos extrapiramidais e uma variedade de 
desordens motoras, tais como transtornos parkinsonianos2. 
Os agrotóxicos organofosforados representam o maior gru-
po de inseticidas em uso, apesar de serem responsáveis por 
milhões de envenenamentos e de mortes em todo o mundo3. 
Considerando a elevada frequência de manifestações neuro-
tóxicas decorrentes da exposição a agrotóxicos, em particular 
aos organofosforados, bem como a importância epidemioló-
gica e magnitude da neurotoxicidade em humanos, torna-se 
relevante estudar a como as desordens neurodegenerativas 
após a exposição a este grupo químico são consideradas no 
processo de regulação estatal dos agrotóxicos. Objetivos 

de Saúde vai ao encontro do que se espera como acesso equâ-
nime, instituindo e fortalecendo ações de qualidade à saúde 
da população negra. Neste caso, também voltando um olhar 
especial às particularidades das comunidades tradicionais. É 
necessário ao conhecimento, e ações pertinentes, reconhecer 
a multidimensionalidade do ser humano e da sociedade, os 
quais comportam diferentes dimensões que interagem entre 
si, demonstrando que informações isoladas são insuficientes. 
Assim, para que informações adquiram algum sentido torna-
se necessário entendê-las, situando-as no contexto nas quais 
se inserem, e diante das relações que se dão entre as partes 
constituintes de um determinado sistema (MORIN, 2015). Re-
ferências BRASIL. Política Nacional de Saúde Integral da Po-
pulação Negra: uma política para o SUS. Ministério da Saúde, 
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, Departamen-
to de Apoio à Gestão Participativa. 2.ed. Brasília: Editora do 
Ministério da Saúde. 2013. MINAYO, Maria Cecílio de Souza. 
O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 
10. ed. São Paulo: Hucitec, 2007. MORIN, Edgar. Introdução 
ao pensamento complexo. 5. ed. Porto Alegre: Sulina, 2015. 
PORTO ALEGRE. Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de 
Saúde. Boletim epidemiológico. Edição Especial – População 
Negra. Ano XII. Número 44. 2010.

Fabiana Aparecida Oliboni Minuzzo; Daniel Canavese de 
Oliveira;

15700 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E SUA 
INTERFACE COM A RECEPTIVIDADE DA POPULAÇÃO AO 
SERVIÇO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE

Introdução O Agente Comunitário de Saúde (ACS) tem como 
principal atribuição atividades de prevenção de doenças e 
promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comuni-
tárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformida-
de com as diretrizes do SUS. É o articulador entre a comuni-
dade e a equipe de saúde, por meio de visitas, programadas, 
considerando os critérios de risco e vulnerabilidade das famí-
lias. Objetivos Conhecer a opinião da comunidade em relação 
ao trabalho do ACS da Unidade Básica de Saúde Dom Bosco, 
Belo Horizonte, e avaliar se esta interface com a comunidade 
está se articulando de forma a facilitar o trabalho das equipes. 
Metodologia Estudo transversal, com a utilização de método 
quantitativo. As amostras para pesquisa de opinião seguem 
um padrão semelhante àquele adotado para pesquisas amos-
trais de eventos em saúde, onde a prevalência estimada é de 
50%. Utilizou-se o intervalo de confiança de 95% e margem de 
erro de 5%. A população considerada foi 14.206 (IBGE 2010). A 
amostra foi aleatória e estratificada pelas quatro microáreas 
de saúde, garantindo a representatividade equitativa entre as 
mesmas. A pesquisa foi realizada em domicílio, o questionário 
com questões fechadas sim/não foi direcionado ao responsá-
vel pelo domicílio. A coleta desses dados ocorreu entre junho 
e agosto de 2014. Resultados e Discussão O total de entrevis-
tados foi de 374 moradores. Foi possível constar que mesmo 
com toda a complexidade envolvida na interface do trabalho 
do ACS com a comunidade, 80% dos informantes estão sa-
tisfeitos com o atendimento dos profissionais de saúde da 
unidade. Em torno de 78% conhece sua equipe de referência 
e 75% considera o ACS de sua confiança para tratar dos seus 

problemas de saúde Por outro lado em relação ao desempe-
nho do ACS: somente 55% afirmaram ter recebido a visita des-
te profissional no último mês. Foi identificada também uma 
questão desafiadora: 39% afirmam que o horário da visita do 
agente não coincide com o horário que o morador está em 
casa. Apenas 7% não deseja ter contato com este profissional. 
Conclusões/Considerações Finais A meta de gestão da unida-
de é o cadastro de 100% da população adscrita. Os desafios 
apontados sugerem a construção de estratégias de acesso à 
população que trabalha e de investimento na educação per-
manente do ACS para que a atribuição de ser um elo entre o 
serviço de saúde e a comunidade possa ser efetivo de acordo 
com os princípios do SUS.

Carmen Regina dos Santos Pereira; Cassius Jardim; Angelo 
Giuseppe Roncalli da Costa Oliveira; Angela Parrela Guimaraes;

15713 SUPERVISÃO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 
PARA O BRASIL: ENTRE APOIO INSTITUCIONAL, 
TÉCNICO-PEDAGÓGICO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS - 
POTENCIALIDADES E DESAFIOS.

Introdução O Programa Mais Médicos para o Brasil, iniciativa 
do governo federal para ordenar o provimento de médicos 
para a atenção básica brasileira lançado pelo governo federal 
em 2013, estrutura-se em três eixos: formação, infra-estrutu-
ra e provimento emergencial de profissionais. Neste último, 
além do recrutamento de médicos brasileiros formados no 
país e fora dele, firmou-se também a cooperação internacional 
com o governo cubano, através da Organização Pan-america-
na de Saúde (OPAS), para o intercâmbio de médicos na con-
dição de alunos de especialização em Atenção Primária, cuja 
carga horária distribui-se entre treinamento prático em servi-
ço e atividades de estudo a distância na plataforma digital da 
Universidade Aberta do Sistema Ùnico de Saúde (UNA-SUS). 
Como parte do processo formativo e do acompanhamento 
institucional dos médicos intercambistas, são realizadas visi-
tas periódicas para o acompanhamento de suas atividades, 
condições de trabalho e ensino e realização de intervenções 
formativas – a supervisão – por médicos de família brasileiros 
vinculados a um tutor docente de instuição de ensino supe-
rior nacional. Objetivos Discutir o papel do supervisor em suas 
prerrogativas técnico-pedagógicas, mas também sua inserção 
institucional, como apoio aos sujeitos e práticas dos serviços 
de atenção básica e mediação entre os diversos agentes impli-
cados – intercambistas, profissionais locais, população, gesto-
res municipais, apoiadores do ministério da saúde, educação 
e OPAS nos Estados. Apontar as potencialidades e fragilidades 
dessa posição polivalente, seus limites logísticos e políticos, e 
caminhos para sua superação. Metodologia Analisando, por 
um lado os referenciais normativos do programa mais médi-
cos (legislação, manuais e tutoriais) e por outro as experiên-
cias e reflexões da prática do grupo especial de supervisão no 
Estado do Pará, buscou-se contrastar as atribuições em tese 
com o papel de facto demandado e assumido pela figura do 
supervisor. A partir dessa análise, buscou-se na literatura do 
campo – em particular os aportes sobre apoio institucional e 
co-gestão – novos referenciais para compreender a prática de 
supervisão em suas vocações, diversas e interrelacionadas, 
bem como identificar as insuficiências e incongruências que 
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so, o Estado, associado ao capital bancário, promoveu a mo-
dernização conservadora (DELGADO, 2005) disponibilizando 
crédito e promovendo à dependência de insumos como os 
agrotóxicos. Por outro lado, políticas como saneamento são 
inexistentes, acarretando em casos de esquistossomose na 
área. Em Chico Mendes, o Estado é lento e “omisso” na rea-
lização de políticas sociais básicas. Mesmo com a posse das 
terras, a energia elétrica demorou seis anos para chegar às 
famílias. A presença do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST) contribui para o não uso de agrotóxicos e 
organização para reivindicar direitos e políticas sociais. Con-
clusões/Considerações Finais O Estado, em ambos os casos, 
se demonstra ineficiente e omisso para com as populações 
do campo, evidenciando o seu caráter de classe e domínio 
da burguesia agrária. As políticas sociais precisam ser forta-
lecidas para melhorar objetivamente a saúde das populações 
do campo. Isso não deve se dar de maneira isolada, mas com 
uma atuação intersetorial, articulando políticas agrícolas, de 
saúde, educação, saneamento, habitação e crédito. Nos dois 
casos, a reforma agrária foi importante para garantir acesso 
a terra e trabalho, promovendo saúde e garantindo minima-
mente a sobrevivência das famílias mesmo que em condições 
de pobreza. Porém, a reforma agrária não muda a estrutura 
fundiária como um todo e promove um modo de produção 
que mantém inalterada a divisão de classe e o Estado sub-
misso aos interesses burgueses. A saúde e emancipação hu-
mana só serão alcançadas com a superação desse modo de 
produção. Referências DELGADO, G. C. A questão agrária no 
Brasil, 1950-2003. In: JACCOUD, L. (Org.) Questão social e po-
líticas sociais no Brasil Contemporâneo. Brasília: IPEA, 2005. 
p. 51–90. FARIA, A. A. C.; FERREIRA NETO, P. S. Ferramentas 
de diálogo – qualificando as técnicas de DRP: Diagnóstico Ru-
ral Participativo. Brasília: MMA: IEB, 2006. GIRARDI, E. P. et 
al. DATALUTA - Banco de Dados da Luta pela Terra: Relatório 
Brasil 2014. Presidente Prudente: Rede DATALUTA, 2015. LUS-
TOSA, M. G. O. P. Reforma Agrária à Brasileira: Política social 
e pobreza. São Paulo: Cortez, 2012. MARX, K. O Capital: crítica 
da economia política. Livro primeiro. Tomo 1. São Paulo: Nova 
Cultural, 1996. MARX, K. Grundrisse: manuscritos econômicos 
de 1857-1858. São Paulo: Boitempo, 2011.

PEDRO COSTA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE; Paulo Victor 
Rodrigues de Azevedo Lira; Sebastião André Barbosa Júnior; 
Luana Maria Rotolo; Flávio Duarte da Fonseca; Idê Gomes 
Dantas Gurgel;

15782 PREVALÊNCIA E FATORES DETERMINANTES 
DO USO DE CHUPETAS E MAMADEIRAS NO SUDOESTE 
BAIANO

Introdução No Brasil o uso de chupetas e mamadeiras é uma 
prática cultural bastante disseminada. Estudos observaram 
que os usos de bicos artificiais podem trazer diversos prejuí-
zos para a criança, como a “confusão de bicos” que pode ser 
explicada a partir da fisiologia de sucção de bicos artificiais, 
podendo levar ao desmame precoce. Situação que vai em 
desencontro as políticas de aleitamento materno. Objetivos 
Identificar a prevalência e fatores determinantes do uso de 
chupeta e/ou mamadeira no primeiro ano de vida em crianças 
do município de Vitória da Conquista – BA. Metodologia Tra-

ta-se de um estudo transversal com amostra de 354 crianças 
atendidas nas Unidades Básicas de Saúde do município. Os da-
dos foram obtidos mediante entrevistas semiestruturada com 
as mães das crianças. O evento uso de chupetas e/ou mama-
deiras foi categorizado em uso de chupeta exclusivo, uso de 
mamadeira exclusiva, uso de chupeta e mamadeira e não usa 
nada. Diferenças entre os grupos foram avaliadas utilizando o 
teste Qui-quadrado de Pearson e o Exato de Fisher. Foi utiliza-
da regressão logística multinomial (com Odds Ratios e inter-
valos de confiança) para avaliar os fatores associados, tendo 
os que não usavam nada como referência. Resultados e Dis-
cussão Da população estudada, 32,8% faziam uso de chupeta e 
mamadeira, 11,6% usava chupeta exclusivo, 21,2% uso exclusivo 
de mamadeira. Associou ao uso exclusivo de chupeta a falta 
de experiência com amamentação, dificuldade de amamentar 
e a menor escolaridade. Para o uso exclusivo de chupeta fo-
ram associados: mães casadas, maior idade materna, introdu-
ção precoce de sucos, leites ou fórmulas e introdução precoce 
de outros alimentos. O uso de chupeta e mamadeira associou-
se ao trabalho materno fora do lar, dificuldade de amamen-
tar e introdução precoce de leites ou fórmulas. Os resultados 
sugerem que as mães sejam acompanhadas e orientadas so-
bre os prejuízos do uso de chupeta e mamadeira. Conclusões/
Considerações Finais Este é o primeiro trabalho a apontar os 
determinantes do uso de chupeta e mamadeira no sudoes-
te baiano. Essas informações podem auxiliar na melhoria do 
atendimento de saúde materno infantil, evidenciando ainda, a 
importância de elaboração de políticas de saúde, com o obje-
tivo de reduzir o uso de bicos artificiais.

Itana Neves Pereira; Elma Izze da Silva Magalhães; Moema 
Santos Souza; Vanessa Moraes Bezerra; Daniela da Silva Rocha;

15851 A BUSCA DE UM GRUPO DE MULHERES DA ZONA 
NOROESTE DE SANTOS POR ACESSO À SAÚDE COMO 
DIREITO SOCIAL

Introdução A presente monografia foi realizada a partir do 
Projeto de Extensão da Universidade Federal de São Paulo: 
Cartografias Femininas – Ações territoriais na Zona Noroes-
te de Santos, que acompanha um grupo de mulheres com a 
finalidade de problematizar as questões por elas vivenciadas 
no seu cotidiano e oferecer um espaço de cuidado e acolhida. 
A escolha destas mulheres não é aleatória, elas possuem um 
histórico de doença e relatam a busca pelo acesso dos servi-
ços de saúde públicos disponíveis na região. As experiências 
por elas vivenciadas e relatadas podem servir de parâmetro 
para o conhecimento das condições, não somente, da ofer-
ta dos serviços de saúde, mas também de vida locais, pois 
suspeitamos que as necessidades demandadas por elas se-
jam representativas de outras mulheres da região, ou seja, a 
questão social de modo geral e, as experiências do processo 
saúde-doença, em particular, podem não ser exclusivas a este 
grupo em especial. A partir de uma concepção ampliada de 
saúde, que considera as dimensões psíquica, social e física, fo-
ram levantadas, analisadas e problematizados os motivos que 
explicam as dificuldades por parte destas mulheres no acesso 
ao serviços de saúde. Objetivos Analisar como este grupo de 
mulheres se relacionam com a rede de serviços de saúde da 
região, através do acesso à Unidade Básica de Saúde de re-
ferência e a Estratégia de Saúde da Família; entender quais 

Caracterizar o processo regulatório referente ao registro de 
agrotóxicos no Brasil; Caracterizar o processo de avaliação 
da neurotoxicidade de ingredientes ativos de agrotóxicos no 
marco regulatório brasileiro. Metodologia Foram coletados 
diplomas legais publicados entre 1923 e 2016, considerando-se 
como data inicial o ano da publicação da primeira lei relacio-
nada à regulação de agrotóxicos. As buscas foram realizadas 
nos sites das agências reguladoras ANVISA, IBAMA e MAPA, 
bem como na base de dados da câmara dos deputados, pes-
quisando-se nos campos “ ementa” e “ texto integral”, sendo 
selecionados todos os tipos de normas, vigentes ou não. As 
palavras e expressões de busca utilizadas foram “agrotóxi-
co”, “defensivo agrícola”, “pesticida”, “fitossanitário”, “inse-
ticida” e “fungicida”. A legislação encontrada foi organizada 
de acordo com: fonte, tipo de documento, mensagem geral, 
temas abordados, resumo e referência. Todos os documentos 
foram submetidos a uma “leitura flutuante”, de modo a sis-
tematizar as ideias iniciais em um processo de análise. Foram 
selecionados os documentos que possuíam relação com o re-
gistro e reavaliação dos agrotóxicos e ou com a avaliação de 
risco e a neurotoxicidade. Resultados e Discussão A exposição 
a agrotóxicos organofosforados pode provocar transtornos 
extrapiramidais em humanos, podendo haver um compo-
nente genético que influencia a suscetibilidade individual4,5. 
Apesar da neurotoxicidade poder implicar em manifestações 
clínicas graves e de grande amplitude epidemiológica, esta 
não constitui um fator indicativo para o banimento do produ-
to no Brasil segundo a Lei n 7.802/89 e o decreto que a regu-
lamenta. Tal situação pode levar à ocorrência de desordens 
neurodegenerativas potencialmente irreversíveis. Além dos 
interesses do mercado, uma das possíveis causas para a au-
sência de alguns efeitos neurotóxicos no marco legal deve-se 
ao fato de que os sistemas regulatórios de todos os países e 
do Brasil, em particular, ainda são pouco sensíveis para detec-
ção antecipada ou precoce da toxicidade crônica. De compro-
vação ainda mais difícil são os efeitos raros, como as doenças 
neurológicas, que em estudos epidemiológicos necessitam 
de um grande número de expostos para estabelecimento 
de causalidade6. Ainda, há uma sobrevalorização dos efeitos 
colinérgicos, negligenciando-se desordens cujos mecanismos 
de ação não envolvem diretamente a enzima acetilcolineste-
rase. Conclusões/Considerações Finais Dada a magnitude e 
importância da neurotoxicidade para humanos decorrente 
da exposição aos agrotóxicos organofosforados, com a pos-
sibilidade de ocorrência de danos neuronais irreversíveis, fica 
evidenciada a necessidade de inserir explicitamente, na regu-
lação de agrotóxicos, o critério para a proibição dos produtos 
que comportem esse efeito. Referências 1. Carneiro FF, et al. 
Dossiê ABRASCO. 1 ed. Rio de Janeiro: Rio de Janeiro: EPSJV; 
2015. 2. Shahar E, Bentur Y, et al. Extrapyramidal parkinsonism 
complicating acute organophosphate insecticide poisoning. 
Pediatr. Neurol. 2005;33(5):378–82. 3. Wang A, Cockburn M, 
et al. The association between ambient exposure to orga-
nophosphates and Parkinson’s disease risk. Occup. Environ. 
Med. 2014; 71(4):275–81. 4. Jadiya P, Nazir A. Environmental 
toxicants as extrinsic epigenetic factors for parkinsonism: 
studies employing transgenic C. elegans model. CNS Neurol. 
Disord. Drug Targets. 2012; 11(8):976–83. 5. Slotkin TA, Seidler 
FJ. Developmental exposure to organophosphates triggers 

transcriptional changes in genes associated with Parkinson’s 
disease in vitro and in vivo. Brain Res. Bull. 201;86(5–6):340–7. 
6. Davidson IW, Parker JC, Beliles RP. Biological basis for ex-
trapolation across mammalian species. Regul. Toxicol. Phar-
macol. 1986;6(3):211–37.
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15753 POLÍTICAS SOCIAIS E A DETERMINAÇÃO SOCIAL 
DA SAÚDE EM ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA

Introdução O Trabalho é uma característica fundante do ser 
social. É a partir do trabalho que o ser humano se realiza e 
transforma a natureza para atender suas necessidades. No 
capitalismo, esse ato assume a particularidade de trabalho 
alienado (MARX, 1996). Nessa perspectiva, a forma como se 
realiza a produção material da vida social em assentamentos 
de reforma agrária é central para compreender a determina-
ção social da saúde dessas populações. Ser central não signi-
fica que é a única ou mais importante determinação, afinal a 
realidade é “uma rica totalidade de muitas determinações e 
relações” (Marx, 2011. p. 45). Em assentamentos de reforma 
agrária, a produção familiar camponesa é baseada na circula-
ção simples de mercadorias, com predominância do trabalho 
familiar. Somente entre 1985 e 2014, mais de hum milhão de 
famílias camponesas foram assentadas no Brasil (GIRARDI et 
al., 2015), porém isso não foi suficiente para promover saúde. 
Mesmo com avanços importantes com diferentes políticas so-
ciais no período, milhares famílias estão acampadas e o aces-
so a essas políticas é mais difícil para as populações do campo 
em comparação aos centros urbanos. Objetivos Analisar o 
processo de reforma agrária promovido pelo Estado em dois 
assentamentos rurais e suas repercussões para determinação 
social da saúde. Metodologia A partir do materialismo histó-
rico-dialético, realizou-se estudo de casos múltiplos, pautado 
em abordagem qualitativa. O estudo desenvolveu-se nos anos 
de 2015 e 2016 em dois assentamentos rurais de Pernambu-
co: Chico Mendes 3, município de Paudalho, e Natuba, Muni-
cípio de Vitória de Santo Antão. Foram utilizadas entrevistas 
individuais semiestruturadas e grupos focais, fundamentados 
nas ferramentas de diálogo do Diagnóstico Rural Participati-
vo (FARIA; FERREIRA NETO, 2006). A pesquisa faz parte do 
projeto intitulado: “Vulnerabilidade socioambiental relacio-
nada à exposição química nos territórios do desenvolvimen-
to das cadeias produtivas de petróleo e das consumidoras 
de agrotóxicos”, Aprovada na chamada pública MCT/CNPq 
Nº 14/2013. A sua execução seguiu os preceitos da Resolução 
CNS nº 466/2012, foi submetido e aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos do IAM/FIOCRUZ-PE, 
registro CAAE 44507115.5.0000.5190. Resultados e Discussão 
As políticas de reforma agrária não modificaram a estrutura 
agrária e pouco avançaram as condições de saúde no campo. 
A burguesia agrária está historicamente presente no Estado 
brasileiro. Em Natuba, as famílias foram assentadas em ter-
ras com até 0,5 hectare, número abaixo do recomendado 
pelo Incra. Isso faz com que as famílias intensifiquem o tra-
balho para extrair maior renda. Lustosa (2012), caracteriza 
esse processo como “reforma agrária com pouca terra”, que 
promove precarização e intensificação do trabalho. Além dis-
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mais frequentes foram: agressão por meio de disparo de ou-
tra arma de fogo ou de arma não especificada (X95) (37,25%), 
agressão por meio de objeto cortante ou penetrante (X99) 
(22,95%), agressão por meio de um objeto contundente (Y00) 
(13,94%), agressão por meios não especificados (Y09) (7,49%) e 
agressão por meio de disparo de arma de fogo de mão (X93) 
(5,17%). O uso da arma de fogo nos homicídios apresentou 
crescimento de 13% desde o início da década de 2000, e em 
2012 foi responsável por 95% dos óbitos (COSTA; TRINDADE; 
SANTOS, 2014). Na complexidade que permeia a violência, esta 
apresenta profundas raízes nas estruturas sociais, econômicas 
e políticas além de representar risco potencial ao processo de 
desenvolvimento humano, podendo acarretar em ameaças 
à vida e a saúde da população (COSTA; TRINDADE; SANTOS, 
2014). O crescimento dos homicídios em regiões de vulnera-
bilidade social consiste em um reflexo dos indicadores sociais 
baixos, pouca aplicação de recursos e de políticas voltadas à 
prevenção (COSTA; TRINDADE; SANTOS, 2014). Conclusões/
Considerações Finais A mortalidade por agressão em idosos 
tendo como principal tipo o disparo de arma de fogo advém 
da estrutura social, econômica e de sistemas políticos no ter-
ritório brasileiro que geram iniquidades sociais, onde a violên-
cia está arraigada a essa estrutura atingindo toda a população 
do país. Já que não consiste na causa principal da mortalidade 
entre idosos no Brasil. Por fim, é de suma importância que a 
vigilância das violências na perspectiva de avaliar padrões iden-
tificar fatores de risco e causas potenciais, articulação interse-
torial para que assim ocorra o planejamento, implementação 
e avaliação de ações efetivas. Referências COSTA, F.A.M..M.; 
TRINDADE, R. F. C.; SANTOS, C. B.. Mortes por homicídios: sé-
rie histórica. Rev. Latino-Am. Enfermagem, v. 22, n. 6, p. 1017-
1025, 2014. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Tábua completa de mortalidade para o Brasil – 2014: Breve aná-
lise da evolução da mortalidade no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 
2015. TRISTÃO, K. M. et al. Mortalidade por causas externas na 
microrregião de São Mateus, estado do Espírito Santo, Brasil: 
tendências de 1999 a 2008. Epidemiol. serv. Saúde, v. 21, n. 2, p. 
305-313, 2012. Disponível em:< http://scielo.iec.pa.gov.br/scie-
lo.php?pid=S1679-49742012000200013&script=sci_arttext>. 
Acesso em: 24 Mar. 2016.

Aíla Marôpo Araújo; Maísa Paulino Rodrigues; Maria Ângela 
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15920 TUBERCULOSE: UM ESTUDO DE 
LEVANTAMENTO DE INDICADORES NAS REGIÕES 
BRASILEIRAS.

Introdução Considerada um agravo fortemente ligado às 
questões de preconceito e exclusão social, a tuberculose 
(TB) ainda é um sério problema de saúde pública (Oliveira 
et al, 2011). Os desafios: a falta de aderência ao tratamento 
devido ao longo tempo do mesmo, multirresistência às dro-
gas administradas e forte relação da TB com à AIDS (Paula; 
Aguiar, 2011) são questões que dificultam sua erradicação. 
Objetivos Realizar um levantamento dos indicadores opera-
cionais prevalentes em cada região do país e quais as etnias 
mais afetadas pela doença ao longo dos anos de 2010 a 2014 
em cada região brasileira. Metodologia Estudo descritivo e 
exploratório, caracterizado por apresentar um levantamento 
dos indicadores operacionais (casos bacilíferos curados, casos 

de retratamento que realizaram cultura e casos com teste de 
HIV realizado) de TB e os percentuais de casos e óbitos de TB 
segundo raça/cor de cada uma das regiões do Brasil de 2010 
a 2014. Os dados que dizem respeito à TB, provêm da Sala de 
Apoio à Gestão Estratégica do Governo Federal e o embasa-
mento teórico para a discussão foi feito através de artigos 
sobre tuberculose dos últimos cinco anos, cujas fontes de 
pesquisa são: site do Ministério da Saúde, Scielo, Google Aca-
dêmico e Biblioteca Virtual em Saúde. Resultados e Discussão 
De acordo com os indicadores operacionais temos: casos ba-
cilíferos (Nordeste e Sudeste); casos com teste HIV realizado 
(Norte e Sul) e casos de retratamento que realizaram cultura 
(Centro-Oeste, Sudeste e Sul). O percentual de casos de TB 
segundo raça/cor: Centro-Oeste (pardos), Nordeste (pardos), 
Norte (pardos), Sudeste (brancos) e Sul (brancos). O percen-
tual de óbitos de TB segundo raça/cor: Centro-Oeste (pardos), 
Nordeste (pardos), Norte: (pardos), Sudeste (brancos, exceto 
em 2013) e Sul (brancos, exceto em 2014). Conclusões/Consi-
derações Finais O Brasil possui uma diversidade populacional 
e territorial, que definem a maneira de como implementar 
estratégias de política pública. Sendo assim, as políticas de 
saúde têm que adaptar suas ações de acordo com cada rea-
lidade brasileira. Percebe-se através do estudo realizado que 
as peculiaridades de cada região, determinam os valores da 
TB em cada localidade.

Amanda Aparecida da Silva Machado; Tereza Cláudia de 
Andrade Camargo;

15927 POLÍTICA DE ESTADO E POLÍTICA PÚBLICA: 
A REDE DE SAÚDE MENTAL EM SÃO LUÍS-MA COMO 
ANALIASDOR DA REFORMA PSIQUIÁTRICA BRASILEIRA

Introdução O movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira 
(RPB) e a consolidação da Política Nacional de Saúde Men-
tal trazem questões fundamentais para se pensar a relação 
entre políticas públicas e Estado. Tomaremos o conceito de 
governamentalidade formulado por Michel Foucault para 
problematizar os diferentes sentidos de política pública que 
correspondem as diferentes racionalidades de governo que 
constituíram o Estado Moderno até a atualidade. Por último 
nos aproximaremos do conceito de multidão formulado por 
Espinosa e revisitado por Antônio Negri para extrair um senti-
do de público que não se confunde com a governamentalida-
de estatal, mas que se forjou a partir dos movimentos de luta 
por direitos sociais. A partir da experiência da RPB analisare-
mos os diferentes sentidos de público e suas diferentes rela-
ções com o Estado tomando com analisador a experiência da 
Reforma Psiquiátrica do município de São Luís-MA. Interessa 
analisar a Políticas Nacional de Saúde Mental no Brasil em sua 
dupla inscrição: enquanto Política de Estado e enquanto movi-
mento da multidão, partindo de uma experiência local, como 
modo para se pensar os desafios atuais da RPB. Objetivos 
Analisar a política de saúde mental no município de São Luís-
MA como estratégia para se compreender alguns desafios da 
RPB. A experiência de São Luís-MA tem uma função analisado-
ra uma vez que se iniciou em 2003, quase duas décadas após 
o início da RPB e dois anos após ter se tornado política de Es-
tado com a Lei 10.216/01. Tal narrativa possibilita apreender a 
experiência de implementação de uma política pública após 
ela ter se tornando uma política de Estado, questão central 

as razões apresentadas como dificuldades de acesso a estes 
serviços de saúde; discutir o acesso como categoria de análi-
se central para o problema que as mulheres, desta pesquisa, 
informam enfrentar; problematizar com o gestor formas de 
responder às dificuldades encontradas pelas usuárias. Meto-
dologia Para a realização da pesquisa adotou-se o método 
qualitativo. Foi realizada uma primeira pesquisa documental 
para coleta de dados e informações sobre a política municipal 
de saúde de Santos e os serviços de saúde da Zona Noroeste. 
No segundo momento foi realizada uma pesquisa de campo 
onde utilizou-se: i) amostragem da totalidade do universo, ou 
seja, do grupo constituído de nove mulheres. Esta amostra-
gem possibilitou privilegiar os sujeitos sociais, as informações 
e interpretações que têm sobre a realidade social e sobre o 
acesso aos serviços. ii) amostra intencional utilizada para 
obter a opinião e mesmo o posicionamento de determinada 
pessoa responsável pela gestão ou execução da política de 
saúde e pela prestação dos seus serviços na região noroeste 
de Santos. Neste caso, foi escolhida a Coordenadora das Uni-
dades de Atenção Básica de Saúde (UBS), problematizando 
as demandas e buscando respostas para as insatisfações das 
usuárias. Resultados e Discussão Os relatos são de mulheres 
que buscam diariamente estratégias para sobreviver em suas 
duras condições de vida e realidade. Foram identificadas nas 
entrevistas mulheres que possuem planos de saúde particula-
res e mulheres que dependem exclusivamente do serviço pú-
blico. Em ambas as situações percebe-se que o último é o mais 
procurado, não por este ser melhor que o particular, mas por 
oferecer outros tipos de serviços como transporte para con-
sultas e medicação gratuita, além de contar com as Estraté-
gias de Saúde da Família (ESF) que atendem quase totalidade 
das entrevistadas. A estrutura do atendimento feito pelas ESF 
tem uma boa avaliação o que não ocorre quando a busca se dá 
na sede da Unidade, onde as mulheres relatam situações de 
recusa de atendimento. Estas podem ocorrer pela falta da in-
formação, pela falta real do atendimento ou do entendimento 
de quem busca o serviço. O Coordenador da Rede de Atenção 
Básica de Saúde da Zona Noroeste, contrapõe que a ESF deve 
atender às demandas do usuário baseada em sua necessida-
de. através de protocolos, mas percebe-se que a realidade é 
muito mais subjetiva é necessário uma prática sensível a to-
das as dimensões dimensões do sujeito. Conclusões/Conside-
rações Finais As entrevistas revela o nível de informação e de 
compreensão destas mulheres, reflexo de fatores subjetivos 
que formam e opinião delas sobre os serviços de saúde. Parte 
das entrevistadas recorrem aos “pobres planos para pobres”, 
o que explicita uma realidade perversa sobre as estratégias 
que combinam iniciativas governamentais com interesses lu-
crativos das empresas privadas que vendem planos de saúde. 
Mesmo assim, existe um consenso geral de que a saúde é um 
direito delas.Esta é uma discussão que vai além das condições 
objetivas do SUS, das condições subjetivas da apreensão dos 
usuários, da relação entre a oferta de serviços e demandas de 
usuário, mas que diz respeito a um campo de correlação de 
forças econômicas em que infelizmente tem prescindido da 
ética. Entende-se que este debate não deve ser exclusiva do 
grupo de mulheres, mas cabe a todos a defesa intransigente 
do SUS requer mobilização e resistência só estas serão capa-
zes de confrontar o avanço do privado neste campo. Refe-

rências ASSIS, M.M.A.; Et al. “Acesso aos serviços de saúde: 
uma possibilidade a ser construída na prática”. In: Ciência & 
Saúde Coletiva, 2003. 8 (3) BRASIL. Atenção Básica e Saúde 
da Família. ___. Constituição da República Federativa do Bra-
sil. Brasília, DF, 1998. ___ Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 
1990. ___Política Nacional de Atenção Básica. Brasília, DF, 
2012. COSTA, A. M.; Et al. “Onde foi parar o sonho do SUS?” 
In: Plataforma Política Social: Agenda para o Desenvolvimen-
to. Caderno Temático 4 – SUS: Entre o Estado e o mercado 
JESUS, W. L. A. e ASSIS, M. M. A. Revisão sistemática sobre o 
conceito de acesso nos serviços de saúde: contribuições do 
planejamento. Ciências saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 15, 
n. 1, Jan. 2010. Marsiglia, R.M.G. “Universalização do acesso 
ao Sistema Único de Saúde no Brasil: desafios para a Atenção 
Primária à Saúde”. In: Cadernos de Terapia Ocupacional. São 
Carlos: UFSCar, v. 20, n.3, 2012.

Dandara da Conceição Feitosa;

15912 ANÁLISE DAS CAUSAS DE ÓBITOS POR 
AGRESSÃO EM IDOSOS NO BRASIL

Introdução Com o aumento da expectativa de vida da popula-
ção nas últimas décadas em quase todos os países, tem-se veri-
ficado um retardamento na mortalidade de indivíduos idosos. 
Além disso, observa-se mudança gradual no perfil das doenças 
que são determinantes para a mortalidade, dada a heteroge-
neidade das sociedades atuais. Nessa direção destacam-se 
as causas externas (acidentes e violências) que tem ocupado 
destaque na atualidade entre os indicadores epidemiológicos, 
sendo importante a avaliação e a realização de estudos que 
ponham tal questão em evidência, já que são perdas evitáveis 
(TRISTÃO et al., 2012). Assim, identificar mortes por violência 
e grupos da população mais afetados por determinados agra-
vos possibilita definir prioridades e planejar ações para a sua 
resolução (TRISTÃO et al., 2012). No Brasil, as causas externas 
em 2013 foram responsáveis por 151.683 óbitos registrados no 
Sistema de Informação sobre Mortalidade (IBGE, 2015). Embo-
ra a maioria dos estudos sobre mortalidade em idosos tragam 
como destaque outras causas é de suma importância conhecer 
os tipos de causas por agressão, visto que, entre 2009 e 2013 
representaram 12.000 óbitos. Objetivos Mensurar os principais 
tipos de causas dos óbitos de idosos por agressão, por capítulo 
da classificação internacional de doenças. Metodologia Estudo 
ecológico realizado nas 161 regiões intermediárias de articula-
ção urbana (RAUs) do Brasil entre 2009 e 2013. As RAUs são de-
correntes do projeto regiões de influência das cidades, publi-
cado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
em 2008. Os dados foram do Sistema de Informação sobre 
Mortalidade, Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanha-
mento de Políticas do Idoso, IBGE e Atlas de Desenvolvimento 
Humano. Os óbitos para o cálculo da taxa de mortalidade por 
agressão em idosos foram definidos segundo a Classificação 
Internacional das Doenças (X85 a Y09 e Y35). A análise descri-
tiva incluiu a taxa de mortalidade de idosos por agressão das 
RAU, e a proporção de óbitos por agressão (idade, raça/cor, 
escolaridade e local de ocorrência). A análise estatística foi rea-
lizada através do teste de correlação de Pearson (p<0,05). Esse 
estudo faz parte da pesquisa de mestrado intitulada “Desigual-
dade na mortalidade por violência interpessoal em idosos no 
Brasil”. Resultados e Discussão Os tipos de causas dos óbitos 
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nas respostas (p=0,905). Resultado semelhante foi verifica-
do em Pelotas a vitimização de crianças estava associado ao 
sexo masculino (MOURA et al., 2011). O comportamento do 
aluno deve ser compreendido como uma microestrutura da 
sociedade que está refletindo o que se esta vivendo, uma cri-
se de valores e uma confusão de papéis sociais (SCHILLING, 
2010; SZADKOSKI, 2010). Conclusões/Considerações Finais Há 
uma divisão socialmente construída, considerada socialmente 
como natural, biológica, fisiológica e que adquire, assim, todo 
um reconhecimento de legitimação no plano da cultura diante 
da educação de meninos e meninas. As meninas responderam 
sempre sim para atitudes e comportamentos mais cautelosos, 
sempre no intuito resolutivo de maneira pacífica, com a inter-
dição do outro alguém ou por meio do diálogo. Os meninos 
se sobressaíram na resposta dar uma de forte para que os 
outros não queiram brigar comigo. Ou seja, há uma diferença 
comportamental, representado pela força física e psíquica. A 
criação de políticas públicas e programas voltados à violência 
escolar, respeitando a diferenças/perfil dos alunos e institui-
ções são igualmente necessários para redução da violência na 

cidade de Fortaleza. Pondera-se neste caso acerca de medidas 
à longo prazo que trabalhem no emponderamento social de 
crianças. Referências BRASIL. Ministério da Educação. ESCO-
LA QUE PROTEGE: Enfrentando a violência contra crianças e 
adolescentes / Faleiros, V.P; Faleiros, E.S. Brasília: Ministério 
da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabeti-
zação e Diversidade, 2008, 2ª ed. DEBARBIEUX, E. Violência 
nas escolas: divergências sobre palavras e um desafio político 
/ organizado por Eric Debarbieux e Catherine Blaya. Brasília: 
UNESCO, 2002. 268p (a). SCHILLING, F. Violência na escola. In: 
WESTPHAL, M.F.; BYDLOWSKI, C. R. (Org.). Violência e juven-
tude. 1ª ed. São Paulo: Hucitec, p. 219-231, 2010. SZADKOSKI, 
C.M.A. A violência nas escolas: causas e consequências. In: 
Almeida, M,G,B (org.) A violência na sociedade contemporâ-
nea [recurso eletrônico] / organizadora Maria da Graça Blaya 
Almeida. Porto Alegre : EDIPUCRS, 2010. WAISELFISZ, J. Mapa 
da violência 2014: Os jovens do Brasil. 1ª ed. Rio de Janeiro: 
CEBELA- Centro Brasileiro de Estudos Latino Americano.

Caroline Soares Nobre; Ceci Vilar Noronha; Mirna Albuquerque 
Frota; Camila Santos do Couto; Luiza Jane Eyre de Souza Vieira;

2. GESTÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE

13132 SENTIDOS ATRIBUÍDOS À HUMANIZAÇÃO NA 
SAÚDE: A VOZ DOS TRABALHADORES DE DOIS HOSPITAIS 
PÚBLICOS DA BAHIA

Introdução A polissemia atribuída à humanização na saúde a 
direciona a vários sentidos analíticos, restritivamente pode 
ser vista como possibilidade de boas práticas, alinhada ao 
diâmetro dos bons tratos e da cordialidade; discurso este, 
apontado, recorrentemente, pelo senso comum. Contudo, 
seu entendimento não se restringe a essa dimensão, pode ser 
pensada também, como uma estratégia político-ideológica 
que propõe, exclusivamente, uma reconfiguração do Sistema 
Único de Saúde – SUS, ao passo que seus princípios e dire-
trizes sejam concretizados. Apontar um conceito unívoco à 
humanização é uma tarefa improvável, à vista de seu caráter 
polissêmico, heterogêneo, ao passo que vários sentidos lhe 
são atribuídos, sejam os indicativos apresentados pelo senso 
comum, até mesmo as assertivas epistêmicas, pilares à cons-
trução das bases legais que, hoje, regulamentam a humaniza-
ção na saúde para além de um ideal/uma proposta, e a tornam 
uma política pública. Objetivos Dialogar sobre alguns sentidos 
apresentados à humanização na saúde. Metodologia É fruto 
de uma pesquisa qualitativa, tendo como lócus dois equipa-
mentos hospitalares públicos, de referência, dispostos em 
dois municípios do interior do estado da Bahia. Na oportunida-
de, foram aplicados roteiros de entrevistas a quinze profissio-
nais, abordando questões referente a concepção da humani-
zação, a dinamização da humanização no campo das práticas 
em saúde e a interface entre a humanização e a tecnologia em 
saúde. Concomitante a execução da pesquisa empírica, rea-
lizou-se, também, a técnica da observação não participante. 
Após essa coleta, todo material foi explorado sob o método 
de análise de conteúdo. Resultados e Discussão A humaniza-
ção pode ser entendida como boas práticas, como uma políti-

ca de Estado (através dos dispositivos legais que a regulamen-
ta), mas também como um novo projeto que inaugura uma 
nova ética, reforçada nos limiares da linguagem e da ação co-
municativa. A humanização, também, pode ser compreendida 
como: princípio de conduta de base humanista e ética, ao pas-
so que direciona todo esforço à valorização da dimensão do 
homem e suas diversas determinações; movimento contra a 
violência institucional na área da saúde, haja vista que propõe 
um novo significado às práticas, apontando a empatia e o diá-
logo como elementos potencializadores; política pública para 
a atenção e gestão do SUS, metodologia auxiliar para a ges-
tão participativa, apontando para a cogestão como diretiva 
motriz, através da indissociabilidade entre atenção e gestão; 
e, tecnologia do cuidado na assistência à saúde, alinhando o 
acolhimento como item tecnológico emancipador, a partir de 
escutas qualificadas e da desverticalização do diálogo. Conclu-
sões/Considerações Finais Todo esforço tensionado em torno 
da humanização na saúde corrobora com a emergencialidade 
na/da concretização de seus princípios. Como esboço político 
alinhado ao próprio SUS, a humanização transcende, em seu 
sentido transversal, ao patamar de possibilidade de reorde-
namento do próprio sistema. Ao passo que, o SUS é um pro-
cesso social em construção, a humanização assim, também, 
se configura. Mais ainda, se o SUS é constituído também de 
sujeitos, a humanização resignifica-os. Referências COTTA, R. 
M. M. et al. Debates atuais em humanização e saúde: quem so-
mos nós? Rev. Ciência & Sociedade. Rio de Janeiro, v. 18(1), p. 
171-179, 2013. DESLANDES, S. Análise do discurso oficial sobre 
a humanização da assistência hospitalar. Rev. Ciência & Saúde 
Coletiva. Rio de Janeiro, v. 9(1), p. 7-14, 2004. GOMES, A. M. 
A. et al. Etno-avaliação da humanização hospitalar pelo usuá-
rio do Sistema Único de Saúde (SUS) e seus mediadores. Rev. 
Esc. Enferm. USP. São Paulo, v. 42(4), p. 635-642, 2008. PAS-

dessa pesquisa. Metodologia Pesquisa avaliativa e participa-
tiva com triangulação de métodos: entrevista , grupos focais, 
observação participante e análise documental Entrevista: - 1 
coordenador de saúde mental da Secretaria Municipal de Saú-
de de São Luís-MA - 1 coordenador de saúde mental da Secre-
taria Estadual de Saúde do Maranhão - 4 coordenadores de 
Centros de Atenção Psicossocial CAPS – 2 álcool e drogas e 2 
transtorno mental - 1 coordenador de Consultório na Rua Cn-
Rua); Grupos Focais - 5 grupos focais com trabalhadores (4 
CAPS e 1 CnRua) - 1 Grupo Focal com usuários de saúde men-
tal. - Observação participante da reunião de equipe do Con-
sultório na Rua , quinzenalmente. - A pesquisa foi aprovada 
pelo CEP e não possui conflito ético. Resultados e Discussão 
Os resultados foram organizados em 2 eixos de análise: - Mo-
delo de atenção e gestão: a baixa cobertura de serviços subs-
titutivos e a existência de 3 grandes hospitais psiquiátricos – 1 
estadual e 2 conveniados – somando 1 mil leitos psiquiátricos 
aproximadamente no município de São Luís, dificulta o acesso 
aos serviços substitutiva, tornando-os numa rede alternativa 
com forte marca de um modelo de atenção hospitalar e asilar. 
Poucas ações dos CAPS com o território e com a rede básica e 
uma clínica fortemente baseada na medicalização indicam os 
desafios da diretriz da reabilitação psicossocial. - Movimento 
social e política de Estado – os diversos atores, gestores, tra-
balhadores e usuários, dizem que em São Luís não existe uma 
história local do movimento da Reforma Psiquiátrica, nem de 
trabalhadores, nem de usuários e familiares e nem da acade-
mia. Segundo os autores esse é um fator decisivo para os atra-
sos da reforma psiquiátrica no município. A ausência de uma 
militância se expressa num modelo de atenção com forte pre-
sença do Hospital Psiquiátrico, marcado pela medicalização e 
estigmatização do louco e do usuário de drogas. Conclusões/
Considerações Finais A relação entre Estado e Política Pública 
é necessariamente uma relação de tensão e disputa uma vez 
que na racionalidade neoliberal se intensificam as tecnologias 
de normalização e privatização do espaço público. A partir da 
experiência de São Luís-MA percebe-se que a RPB não alcan-
çou do mesmo modo todos os municípios do Brasil interfe-
rindo de modo decisivo sobre o sentido de política pública. 
Observa-se um processo de institucionalização “de cima para 
baixo” em que o CAPS comparece como fórmula mágica para 
os problemas de saúde mental sem uma base social e política 
que dê sustentação para a mudança de práticas asilares ge-
rando um isolamento dos CAPS na rede e no território. Diante 
de tais impasses, os avanços necessários para a consolidação 
da RPB implicam na criação de novos modos de mobilização 
social em que as pautas dos loucos, dos usuários de drogas, 
das crianças com deficiência e das pessoas em situação de rua 
possam encontrar um horizonte comum na luta pelo direito 
à vida. Referências AMARANTE, P. Saúde Mental e Atenção 
Psicossocial, Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007. AMORIM, 
A.K.; DIMENSTEIN, M. Loucura e cidade: cenas biopolíticas e 
incursões (des) institucionalizantes. Fractal: Revista de Psi-
cologia. v.1, n. 2, p.319-336, maio/ago 2009. BENEVIDES DE 
BARROS, R. Reforma Psiquiátrica Brasileira: Resistências e 
Capturas em Tempos Neoliberais. In: Loucura, Ética e Política: 
Escritos Militantes, São Paulo: Casa do Psicólogo, p. 196- 206, 
2003. DANTAS, C.R.; ODA, A.M.G.R. Cartografia das pesquisas 
avaliativas de serviços de saúde mental no Brasil. (2004-2013). 

Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 24, n.4. 
P. 1127-1179, 2014. ESPINOSA,B. O tratado político. São Paulo: 
Ed. Martins Fontes, 2009 FOUCAULT, M. O nascimento da bio-
política. São Paulo: Editora Martins Fontes.2008 NEGRI, A. O 
poder constituinte. São Paulo. DP&A Ed, 2002

Tadeu de Paula Souza; Laura Lamas Martins Gonçalves;

15935 ATITUDES E COMPORTAMENTOS ESCOLARES 
PARA EVITAR VIOLÊNCIA INTERPESSOAL ENTRE PARES 
NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE FORTALEZA/CEARÁ

Introdução A dimensão alcançada pela violência escolar é 
visualizada diariamente nos telejornais e nas redes sociais, 
sendo uma realidade próxima de crianças e jovens. O mode-
lo de sociabilidade na infância, o como lhe dar com o outro, 
coloca a violência em um patamar quase que internalizado 
nas novas gerações. Atitudes banalizadas e naturalizadas 
justificadas como ideal para a resolução de conflitos. Se es-
tes lidam violentamente diante das divergências acredita- se 
que este possa ser um “preditor” comportamental da fase 
adulta (WAISELFISZ, 2014). Diante da proporção alcançada 
pelo fenômeno das violências e das suas consequências, pro-
jetos e programas foram elaborados com o caráter de empo-
deramento dos sujeitos envolvidos e de enfrentamento do 
fenômeno, tais como o Programa Saúde Escola, Escola que 
protege, “Mais Educação e Menos violência”, entre outros 
(DEBARBIEUX, 2002; BRASIL, 2008). No entanto, mais do que 
“elaborar” políticas é relevante entender que para elabora-
ção destas, mais estudos devem ser desenvolvidos no intui-
to de aprofundamento do perfil dos protagonistas do fenô-
meno para assim, traçar possíveis métodos de intervenção e 
prevenção. Objetivos Averiguar atitudes e comportamentos 
escolares para evitar violência interpessoal entre pares, de 
modo a identificar diferenças de gênero nas escolas públicas 
de Fortaleza/Ceará. Metodologia Estudo transversal realizado 
em Fortaleza que a partir de dados de um estudo cartográfi-
co da violência revelou que as Secretaria Executiva Regional 
V detinha um dos dois maiores índices de violência da capi-
tal. Após cálculo amostral da população infantil matriculada 
da rede pública escolar, participaram do estudo 874 crianças 
de 10 e 11 anos no 5º e 6º ano escolar por meio de aplicação 
de questionário estruturado. A coleta de dados foi de feve-
reiro 2013 a junho de 2014. Os dados quantitativos foram ta-
bulados e revisados no EPI INFO (versão 6.0). Foi adotado o 
nível de significância estatística de 95% (p ≤ 0,05). A pesquisa 
tem como Parecer de Nº 355.525/2012. Resultados e Discussão 
Observa-se que, “pediria ajuda ao professor para resolver o 
problema”, 73,4% dos alunos, destes 80% das meninas e 66,7% 
dos meninos. “Evitar ou se afastar da pessoa que quer brigar 
com você”, 76,5% afirmaram que sim, 83,3% meninas e 69% me-
ninos; “Tratariam o problema conversando”, 61,9% dos entre-
vistados responderam que sim, 66,1% das meninas e 57,3% dos 
meninos; “Dar uma de forte para que os outros não queiram 
brigar” 22,2% afirmaram que sim, 15,1% das meninas e 30% dos 
meninos. No que diz respeito a “Pedir desculpas”, 64,3% res-
ponderam que sim, 70% das meninas e 58% dos meninos. To-
das as atitudes foram verificadas diferenças estatisticamente 
significantes por sexo (p=0,000). No entanto, “Fazer de conta 
que está de acordo, ainda que não esteja”, 48,5% responde-
ram que não, e 40,2% que sim, apresentando homogeneidade 
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Analisar a produção ambulatorial da assistência fisioterapêu-
tica no SUS do Estado da Bahia de 2008 a 2014. Metodologia 
Trata-se de uma pesquisa ecológica de série temporal, com 
dados secundários brutos extraídos do Sistema de Informa-
ção Ambulatorial do SUS. Considerou-se para análise estratos 
de comparação relativos ao Estado, macrorregiões de saúde, 
as modalidades de atendimento de fisioterapia e a esfera ad-
ministrativa dos serviços. A produção dos dados considerou 
o cálculo de coeficientes de atendimento no período inicial e 
final e foram realizadas análises descritivas simples de cunho 
comparativo considerando as variações anuais e os estratos. 
O cálculo considerou o total de atendimentos pelo total de 
habitantes em cada localidade no ano correspondente. Re-
sultados e Discussão Os resultados apontaram variações po-
sitivas e negativas de forma heterogênea nos coeficientes 
de atendimento nas regiões estudadas, com predomínio da 
produção ambulatorial em alterações musculoesqueléticas. 
As condições econômicas populacionais, a oferta de planos 
privados de saúde e mudanças na regionalização do Estado 
parecem explicar as variações encontradas nos coeficientes 
de atendimentos entre as regiões analisadas. Houve possível 
relação entre renda e utilização de serviços públicos de fisiote-
rapia e a predominância de prestadores privados de serviços 
de Fisioterapia ratificou que a iniciativa privada protagoniza a 
assistência fisioterapêutica nas regiões de saúde estudadas. 
Conclusões/Considerações Finais O perfil dos atendimentos 
reflete as mudanças no perfil epidemiológico do Estado e a 
predominância do setor privado remonta para uma conjun-
tura de contradição do direito à saúde, exigindo, portanto, 
ações regulatórias mais contundentes sobre os contratos e 
convênios celebrados com o SUS.

Ítalo Ricardo Santos Aleluia; Naiane Sodré; Andreza Barreto; 
Elzo Pereira P. Júnior; Fabiane Costa Santos;

13181 ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DE 
HEMOCOMPONENTES NA HEMORREDE DO DISTRITO 
FEDERAL

Introdução A segurança e a racionalização dos hemocompo-
nentes são fundamentais para garantir o atendimento à sua 
elevada demanda na rede pública e privada. O elevado índi-
ce de bolsas de sangue descartadas por falhas na coleta, no 
processamento, por vencimento do prazo de validade ou por 
testes de controle de qualidade pode dificultar a assistência 
integral em serviços de hemoterapia. Objetivos Analisar a dis-
tribuição de hemocomponentes nas agências transfusionais 
da Hemorrede do Distrito Federal (DF), a partir do índice de 
descarte/expurgo, por vencimento, de bolsas de concentrado 
de hemácias. Metodologia Trata-se de um estudo epidemio-
lógico com dados do Sistema de Gerenciamento do Ciclo do 
Sangue da Fundação Hemocentro de Brasília. Analisou-se a 
distribuição e o descarte de bolsas de concentrado de hemá-
cias como proxy dos hemocomponentes, no período de 2013 
a 2015, em 16 serviços. As variáveis desse estudo foram: o to-
tal de bolsas distribuídas; a quantidade de bolsas descartadas 
por vencimento; e a proporção de bolsas descartadas em re-
lação ao total recebido em cada serviço. A análise estatística 
contou com a descrição das frequências absolutas e relativas 
e cálculo de medianas (Md), primeiro quartil (Q1) e terceiro 

quartil (Q3). Resultados e Discussão De 2013 a 2015 foram 
distribuídas 131.124 bolsas nos 16 serviços que compõem a he-
morrede do DF e paralelamente foram descartadas por venci-
mento 7.088 bolsas, correspondente a 5,4% do total ofertado. 
A análise evidenciou que serviços de menor porte foram aque-
les que tiveram maior proporção de bolsas descartadas, o que 
parece apontar para diferenças na gestão do estoque entre 
serviços de maior e menor porte. Houve uma relação inversa 
entre a totalidade de bolsas distribuídas e descartadas, e os 
índices de descarte encontrado nesse estudo se mostraram 
elevados em relação à outros países e alguns estados brasilei-
ros, que mantém índices dentro do recomendado pela Orga-
nização Mundial da Saúde. Conclusões/Considerações Finais 
Os resultados apontaram para a necessidade de melhorias da 
gestão da distribuição e estoque, a fim de racionalizar a oferta 
e minimizar as perdas de bolsas na maioria das agências trans-
fusionais. São necessárias avaliações sistemáticas das deman-
das, de modo a readequar a oferta e racionalizar a distribuição 
e descarte das bolsas.

Diogo Jesus Cândido dos Reis; Ítalo Ricardo Santos Aleluia; 
Maísa Mônica Martins; Elzo Pereira P. Júnior;

13188 AUDITORIA AMBULATORIAL DE FISIOTERAPIA 
NO SUS: O CASO DE DOIS SERVIÇOS EM UM MUNICÍPIO 
DO ESTADO DA BAHIA

Introdução Os serviços de fisioterapia constituem pontos 
fundamentais da atenção especializada no SUS. A cada ano 
aumenta sua produção ambulatorial, consumo de recursos 
públicos, contratos e convênios celebrados. A fragilidade na 
regulação, controle e auditoria desses serviços é fato histó-
rico, e encontra no âmbito municipal sua maior incipiência, 
dada heterogeneidade da implantação do componente local. 
Objetivos Aplicar a proposta de um intrumento de auditoria 
para estimar o grau de conformidade em dois serviços am-
bulatoriais de fisioterapia de um sistema municipal de saúde 
do Nordeste da Bahia. Metodologia Trata-se de um estudo de 
caso em um serviço da rede própria e outro conveniado ao 
SUS. Os serviços foram amostrados por conveniência e apli-
cou-se um instrumento validado no Brasil para estimar a con-
formidade dos seguintes blocos: adequação normativa, estru-
tura física, recursos humanos, recursos materiais, organização 
e funcionamento e gestão de resultados. A análise dos dados 
foi baseada em roteiros de observação in loco e análise docu-
mental e a classificação final dos serviços foi realizada de for-
ma comparativa e intensiva, considerando o alcance mínimo 
de um escore simples que variou de “incipiente” a “adequa-
do.” Resultados e Discussão No geral, ambos os serviços não 
alcançaram os percentuais mínimos de pontuação considera-
dos essenciais para um grau de conformidade adequado e fo-
ram classificados como incipientemente conformes. O serviço 
próprio atingiu pontuação inferior a 50% em todos os blocos 
de verificação. O conveniado atingiu pontuação superior ape-
nas na adequação normativa e estrutura física. Os menores 
percentuais de conformidade no serviço público envolveram 
a adequação normativa (0%), recursos materiais (18,7%) e ges-
tão de resultados (22,7%). Já no conveniado os percentuais de 
conformidade mais baixos foram evidentes para os recursos 
humanos (33%), organização e funcionamento (20%) e ges-
tão de resultados (5%). Conclusões/Considerações Finais A 

CHE, D. F. Política Nacional de Humanização como aposta na 
produção coletiva de mudanças nos modos de gerir e cuidar. 
In: Interface - Comunicação, Saúde, Educação. São Paulo, v. 
13, p. 701-708, 2009. REIS, A. O. A.; MARAZINA, I. V.; GALLO, P. 
R. A humanização na saúde como instância libertadora. Rev. 
Saúde e Sociedade. São Paulo, v. 13(3), p.36-43, 2004.

Marcos Vinícius Santos Silva; Thereza Christina Bahia Coelho;

13155 CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE: 
A EXPERIÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, RJ

Introdução Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) 
instituições privadas passaram a participar do sistema de 
forma complementar, mediante contrato ou convênio (BRA-
SIL, 1988; 1990). Contratualização é um conjunto de atos que 
resultam na contratação de serviços de saúde. Instrumento 
gerencial imprescindível à governança da Rede de Atenção à 
Saúde, contribuindo na sua regionalização e hierarquização 
(MENDES, 2011). Permite a regulação e avaliação dos resulta-
dos na prestação de serviços resultando maior qualidade da 
assistência prestada (BRASIL, 2007). Também se destacam a 
garantia de direito dos usuários; controle dos gastos públicos; 
responsabilização das partes envolvidas com o cuidado e pos-
sibilidade de ajustes a partir da avaliação dos indicadores con-
tratuais. Mesmo com todo embasamento jurídico, restavam 
inconsistências na contratualização pela Secretaria Municipal 
de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-RIO): ausência de contratos, 
de acompanhamento, de incentivos ou penalizações, de estu-
do e planejamento sobre serviços a serem contratualizados, 
além de contratos vencidos. Assim, adotou-se indicadores 
de desempenho, visando qualificar as contratualizações e a 
integralidade do cuidado. Objetivos O objetivo do presente 
trabalho é descrever a experiência da Coordenadoria Geral de 
Contratualização, Controle e Auditoria (CGCCA) da SMS-RIO 
em contratualização em saúde, a partir da adoção de indica-
dores de desempenho, bem como ampliar a discussão sobre 
este tema na literatura científica. Metodologia Estudo explo-
ratório, no qual utilizou-se dados sobre os novos indicadores 
de qualidade de contratualização da CGCCA. A saber: 1. Unida-
de de Saúde Privada Contratualizada com a SMS-RIO: Meta de 
70% de unidades privadas que prestam atendimento ao SUS, 
contratualizadas pela SMS-RIO. 2. Unidade Pública de Saúde 
remunerada pela SMS-RIO e contratualizada: Meta de três 
unidades públicas contratualizadas pela SMS-RIO por mês. 
3. Paciente Renal Crônico em Tratamento de Diálise Ambula-
torial: Meta: 2.600 atendimentos/ mês. O período de análise 
foi de janeiro de 2015 a junho de 2016. Também analisou-se 
o Total de Unidades Contratualizadas: hospitais públicos (mu-
nicipais, estaduais e federais), privados e filantrópicos/ sem 
fins lucrativos realizados pela CGCCA da SMS-RIO. Período 
de análise de janeiro de 2015 a julho de 2016 Considerou-se 
contratos efetivamente celebrados, ou seja, cumpriram todas 
as etapas da contratualização e se encontram com publica-
ção no Diário Oficial. Resultados e Discussão Em relação ao 
primeiro indicador, após o primeiro quadrimestre de 2015, 
houve elevação no percentual de contratualizações. A partir 
de dezembro/2015 supera a meta (73%), a qual é sobrelevada 
no mês subsequente (80%). Em maio/2016 houve decréscimo 
(40%), por vencimento de alguns contratos, mas retorna a 

patamares superiores à meta. Em julho/2016 possui percen-
tual próximo a 80%. Para o segundo indicador, observamos 
um percentual de unidades privadas contratualizadas acima 
da meta, excetuando-se em maio, por vencimento de alguns 
contratos. Observou-se que o terceiro indicador esteve den-
tro do desejado. Enquanto para o quarto se evidenciou que o 
número de atendimentos foi superior à meta, com média de 
3.287 pacientes/ mês. A contratualização é uma estratégia da 
New Public Management, modelo que promove mudança na 
qualidade dos serviços públicos (SMS-RIO, 2016). Exigiu pac-
tuações entre o setor privado, revisão dos Planos Operativos, 
metas e prazos contratuais e ajustes no financiamento. Além 
de aprimorar e flexibilizar a administração pública, minimizar 
entraves (criação de comissões de acompanhamento, capa-
citação dos envolvidos, canal de diálogo entre as partes en-
volvidas). Conclusões/Considerações Finais O novo modelo de 
gestão em saúde trouxe desafios para os gestores públicos. 
Além disso, alguns obstáculos devem ser superados, como a 
contratualização de unidades sem contrato com o SUS e a ga-
rantia de acesso a serviços de saúde privados com qualidade. 
A visão sistêmica e articulada da SMS-RIO com as diferentes 
necessidades de saúde da população contribuiu para a gera-
ção de indicadores de qualidade. Os resultados encontrados 
nesse trabalho, apesar do curto espaço de tempo trabalhando 
com tais indicadores, são positivos. A experiência da SMS-RIO 
mostra que o aperfeiçoamento do seu processo de trabalho 
propiciou um melhor desempenho nos seus indicadores que 
se traduz em melhor oferta de serviços em saúde. Destaca-se 
seus resultados estão em constante análise e revisão, objeti-
vando se aproximar, cada vez mais, na garantia de integrali-
dade, justiça social e equidade em saúde. Referências BRASIL, 
1990. Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm. Acesso 
em: 08 ago. 2016. MENDES EV. As redes de atenção à saúde. 
2. ed. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. 
549 p. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Regulação Avaliação e Controle de 
Sistemas. Manual de orientações para contratação de servi-
ços do SUS. Departamento de Regulação Avaliação e Contro-
le de Sistemas. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. BRASIL, 
1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Dispo-
nível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/
Constituicao.htm. Acesso em: 08 de ago. 2016. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO. Contratualização. 
Disponível em: http://smsdccap4.blogspot.com.br/p/contra-
tualizacao.html. Acesso em: 15 ago. 2016.

Sergio Luis Teixeira de Aquino; Patricia Passos Simoes; Andre 
Luis Paes Ramos; Katia Guerra;

13179 ANÁLISE DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE 
FISIOTERAPIA NO SUS, BAHIA, 2008-2014

Introdução O aumento na demanda por serviços da atenção 
especializada no país é uma realidade desafiadora para as ges-
tões estaduais e municipais de saúde. Isso inclui o aumento 
procura por serviços de Fisioterapia do SUS, que enfrentam 
problemas de desigualdades regionais na oferta e concen-
tram-se na iniciativa privada, com baixa capacidade regulató-
ria pelas auditorias estaduais e municipais de saúde. Objetivos 
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expertises nas mais diversas áreas de conhecimento. A fim de 
aprimorar o processo de cooperação técnica entre o Minis-
tério da Saúde e os organismos internacionais parceiros, sua 
Secretaria Executiva, por meio da Coordenação de Programas 
e Projetos de Cooperação Internacional – CPCI/CGPC/DESID/
SE/MS vem desenvolvendo uma série de ações, envolvendo 
a produção de diretrizes, normas, capacitações, desenvolvi-
mento de sistemas, fóruns deliberativos, entre outros, para 
otimizar recursos e esforços no âmbito dos projetos desen-
volvidos nessa esfera de atuação. Objetivos A apresentação 
dessa comunicação visa abrir espaço de discussão acerca das 
ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde para aprimorar 
a gestão dos projetos de cooperação técnica com organismos 
internacionais, a fim de possibilitar o intercâmbio de ideias e 
críticas que possam contribuir para o seu aperfeiçoamento. 
Metodologia As informações e reflexões a serem apresenta-
das na comunicação é fruto da experiência da equipe da CPCI/
CGPC/DESID/SE/MS ao longo dos seis últimos anos de traba-
lho contínuo com organismos internacionais, tanto na exe-
cução de projetos próprios, como no apoio às diversas áreas 
do Ministério da Saúde e entidades a ele vinculadas, estados 
e municípios. Resultados e Discussão Houve ao longo dos úl-
timos anos avanços importantes na gestão de projetos com 
organismos internacionais no sentido de maior harmoniza-
ção de fluxos e procedimentos, transparência, impactos em 
políticas públicas de saúde, ampliação dos instrumentos de 
acompanhamento, entre outros impactos no planejamento, 
execução e monitoramento desses projetos. Há ainda ações a 
serem desenvolvidas que dependem de estudos que estão em 
curso a fim de promover reflexões e entendimentos acerca 
da cooperação técnica e como obter os melhores resultados 
dessas parcerias. Conclusões/Considerações Finais Apesar de 
os inúmeros desafios para promover a gestão dos projetos de 
cooperação técnica com organismos internacionais no âmbi-
to da administração pública, o Ministério da Saúde tem con-
seguido avanços importantes e continua investindo recursos 
humanos e financeiros para atualizar práticas, procedimentos 
e, mais ainda, uma cultura de gestão de projetos baseada nas 
mais conceituadas evidências de boas práticas. Não só vem 
sendo desenvolvidas atualizações das práticas já implemen-
tadas, mas estão também sendo desenvolvidos estudos e 
outras ações de capacitação de pessoal envolvidos com os 
projetos de cooperação técnica com organismos internacio-
nais no âmbito do Ministério da Saúde. Referências 1. Brasil. 
Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde. 
Diretrizes para elaboração e gestão conjunta dos Termos de 
Cooperação Técnica. 2nd ed. Brasília: Editora do Ministério da 
Saúde; 2012. 25 p. 2. Brasil. Ministério da Saúde, Organização 
Pan-Americana da Saúde. Manual de Normas e Orientações 
para a Cooperação Técnica Internacional com a Opas/OMS. 
1st ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde; 2012. 145 p. 3. 
OMS. Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS/
WHO) - 1946 [Internet]. 1946. Available from: http://www.
direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%-
C3%A3o-Mundial-da-Sa%C3%BAde/constituicao-da-organiza-
cao-mundial-da-saude-omswho.html 4. Brasil. Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988 [Internet]. 1988. 
Available from: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/consti-
tuicao/constituicaocompilado.htm

Sergio Alexandre Gaudencio; Regiane de Sousa Lima; Ludimila 
Oliveria dos Santos; Elizabeth Golembiouski Lopes;

13293 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS VÍTIMAS DE 
AGRESSÕES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: 
ANÁLISE DE UMA DÉCADA

Introdução A Organização Mundial de Saúde (OMS) define 
violência como o uso intencional de força física ou do poder, 
concretizado ou ameaça, contra uma pessoa, si próprio, ou 
contra um grupo. A cada ano mais de 1 milhão de pessoas 
morrem e outras sofrem em ocorrência da violência não fatal. 
Entre os anos de 2002 a 2012 houve, em Natal, um aumento 
de 180% nos óbitos por armas de fogo na população total. Ob-
jetivos Com os objetivos de analisar as causas de mortes re-
correntes relacionadas à violência interpessoal no Rio Grande 
do Norte, interpretar e discutir os dados ligados à agressão e 
sugerir ações para a diminuição da taxa de mortalidade por 
essas causas. Metodologia Trata-se de um estudo epidemioló-
gico descritivo, de caráter quantitativo e transversal, realiza-
do no estado do Rio Grande do Norte. A população presente 
no estudo é toda aquela que sofreu algum tipo de agressão, 
classificada pelo grande grupo CID10, as categorias X93 a Y09, 
no período entre 2003 a 2013, em todo o estado do RN e que 
vieram a óbito. A população presente no estudo é toda aquela 
que sofreu algum tipo de agressão, classificada pelo grande 
grupo CID10, as categorias X93 a Y09, no período entre 2003 
a 2013, em todo o estado do RN e que vieram a óbito. Resul-
tados e Discussão No decorrer dos anos a categoria do CID 10 
que apresentou maior aumento de casos de óbitos foi a X95: 
agressão disparo de outra arma de fogo. O sexo em que mais 
existem vítimas é o masculino, mas o número de mulheres 
que foram mortas aumentou bastantes nessa década, repre-
sentando o aumento da violência contra mulher e do abuso 
sexual. Do número total de óbito 39,44% das pessoas tinham 
entre 20 a 29 anos, sendo a faixa etária que mais apresentou 
óbitos. O local de ocorrência mais comum foi a via pública, 
seguido dos hospitais. No período de 2003 a 2013 foi encon-
trado alto número de óbitos para o estado do RN, a taxa de 
mortalidade por agressões tem a tendência de quase dobrar 
a cada 5 anos. Conclusões/Considerações Finais O perfil epi-
demiológico das vítimas de agressões que vieram a óbitos no 
estado do RN: sexo masculino, idade entre 15 a 39 anos, baixa 
escolaridade, cor parda, vítimas de arma de fogo, em via pú-
blica. Recomenda-se que o Estado melhore seus sistemas de 
informação e use os dados expostos para intervir nessa situa-
ção de saúde e de segurança pública.

Rafaela Filgueira Paiva; Oswaldo Gomes Corrêa Negrão;

13312 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS AB NO 
MUNICIPIO DE GRANJA/CE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução Os sistemas de informação em saúde visam pro-
cessar, armazenar, coletar e disseminar dados, amparando 
a gestão e permitindo o aprimoramento das ações por ela 
desenvolvidas. Com o intuito de ampliar, reestruturar os sis-
temas de informação, de modo a consentir um registro da si-
tuação de saúde individualizado por meio do Cartão Nacional 
de Saúde, nasce a estratégia e-SUS (BRASIL, 2013). Objetivos 
Esse trabalho tem o objetivo de apresentar a experiência dos 
profissionais no método de implantação e ampliação do e-SUS 

incipiência de conformidade em ambos os serviços avaliados 
revela a fragilidade com a qual os estes têm funcionado em 
sistemas municipais de pequeno e médio porte. Os achados 
aqui delineados aponta a necessidade instituir mecanismos de 
regulação, controle e auditoria mais atuantes sobre os servi-
ços próprios, conveniados e contratados com o SUS.

Fabiane; IÍtalo Ricardo Santos Aleluia; Rizimara do Vale Araújo;

13235 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA NO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MUNICÍPIOS DA BAHIA

Introdução A disposição de água para consumo humano é uma 
preocupação que envolve todas as pessoas, como também os 
governos que se expressam em políticas públicas. Nesse con-
texto, o Programa Nacional de Vigilância em Saúde Ambien-
tal Relacionada à Qualidade da Água para Consumo Humano 
(VIGIAGUA) visa o desenvolvimento da promoção da saúde a 
partir de ações de vigilância da qualidade da água para con-
sumo humano. O VIGIAGUA tem como finalidade, garantir o 
acesso suficiente e de qualidade compatível com o padrão de 
potabilidade estabelecido pelas normas da legislação, além de 
avaliar os riscos que a água de abastecimento provinda de sis-
temas pode representar à saúde humana. Têm-se como nor-
ma em vigência, a Portaria MS nº 2914 de 2011 que define o pa-
drão de potabilidade, os procedimentos e responsabilidades 
relativos ao controle e à vigilância da qualidade da água para 
consumo. A utilização dos indicadores microbiológicos, físicos 
e químicos para o acompanhamento da qualidade da água ob-
jetiva a identificação dos possíveis entraves e a execução de 
medidas de controle ou correção, bem como a associação en-
tre agravos à saúde e situações de vulnerabilidade do sistema. 
Objetivos o estudo tem como objetivo revelar os indicadores 
físicos, químicos e microbiológicos da qualidade da água dis-
tribuída na região sul de saúde da Bahia no ano de 2015, a 
partir do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade 
da Água para Consumo Humano (SISAGUA). Metodologia Tra-
ta-se de um estudo transversal, descritivo baseado em dados 
do SISAGUA do ano de 2015, referente a Região de Saúde de 
Jequié, Bahia, totalizando 14 municípios analisados. Para esse 
estudo foi escolhido às amostras referentes ao Sistema de 
Abastecimento de Água, as variáveis estudadas referem-se ao 
padrão de qualidade da água preconizado pela Portaria MS nº 
2.914, de 12 de dezembro de 2011. Os dados foram analisados 
da seguinte forma: I- O atendimento dos municípios ao pla-
no mínimo de amostragem mensal. II- Avaliação da qualidade 
microbiológica da água (coliformes totais e Escherichia coli). 
III- Avaliação da qualidade física e química da água (cor, turbi-
dez, cloro residual livre e dióxido de cloro). As variáveis foram 
analisadas mediante a estatística descritiva, os dados foram 
gerados a partir do sistema de informação do SISAGUA e ana-
lisados pelo IBM Statistical Package for Social Scienses (SPSS) 
versão 21.0®. Resultados e Discussão É nítida a situação de 
risco a saúde relacionada ao consumo de água na região. Ape-
nas um município cumpriu com a média de amostras mínimas 
mensais para os parâmetros Escherichia coli, cor e turbidez e 
outro município para o parâmetro cor. Para Coliformes totais, 
indicador de integridade do sistema de distribuição aponta 
110 (9,3%) amostras confirmaram presença em 10 municípios, 
1026 amostras (86,9%) demonstraram ausência de coliformes 
totais no sistema de distribuição. As amostras avaliadas nes-

te estudo mostraram que para Escherichia coli, indicador de 
contaminação fecal, 15 amostras (1,3%) das 1180 deram posi-
tivas em 5 municípios, 1134 (96,1%) deram negativo para as 
demais cidades e 31 (2,6%) das amostras não foram realizadas 
ou não foram registradas no sistema SISAGUA. O parâmetro 
cloro residual livre apontam que a não realização ou o não re-
gistro, de 630 (53,4%) amostras supera a regulamentação de 
valor mínimo de 0,2mg/L, 495 (41,9%) amostras, revelando a 
subnotificação ou a não realização de um importante parâme-
tro de potabilidade. Apenas um município, obedece ao valor 
mínimo de Dióxido de Carbono, com 100% (93) das amostras 
em conformidade. Conclusões/Considerações Finais Sendo 
assim, fica evidente que o cumprimento das normas de pota-
bilidade da água deve ser tratado de forma transparente de 
modo que os parâmetros de potabilidade possam ser cumpri-
dos efetivamente. Nessa perspectiva o estudo verificou uma 
grande dificuldade dos municípios do núcleo sul da Bahia em 
cumprir com o estabelecido pela Portaria MS nº 2.914, de 12 
de dezembro de 2011, no sentido de programar, implementar 
e cumprir um plano próprio de amostragem. O não cumpri-
mento do estabelecido compromete nas importantes inferên-
cias sobre a qualidade da água consumida, o monitoramento, 
a identificação e a intervenção de situações de risco a saúde 
da população. Dessa forma, essas populações precisam ser 
urgentemente contempladas com o monitoramento frequen-
te da qualidade da água de consumo conforme preconizado 
pela Portaria MS nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, afim 
de garantir melhores condições sanitárias e consumo seguro 
da água. Referências Brasil. Ministério da Saúde. Decreto nº 
76.367, de 9 de março de 1977. Dispõe sobre normas e o pa-
drão de potabilidade da água e dá outras providências. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília (DF): MS. 
1977. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.914, de 12 de de-
zembro de 2011. Dispõe sobre os procedimentos de controle 
e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e 
seu padrão de potabilidade. Brasília (DF): MS. 2011. Brasil. Mi-
nistério da Saúde. Diretriz Nacional do Plano de Amostragem 
da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, 
Brasília (DF): 2014. Castro AMSM, Volney de M. Avaliação do 
programa de vigilância da qualidade da água para consumo 
humano em Salvador-BA. Revista Baiana de Saúde Pública, v. 
28, n. 2, p. 212, 2014.

Daniel Dias Sampaio; Eliana Gusmão Oliveira; Adriana Alves 
Nery; Cezar Augusto Casotti;

13273 AVANÇOS E DESAFIOS PARA O APRIMORAMENTO 
DA COOPERAÇÃO TÉCNICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 
COM ORGANISMOS INTERNACIONAIS

Introdução A administração pública, notadamente na área da 
saúde, demanda uma complexa e ampla rede de parceiros a 
fim de apoiar o cumprimento da decisão constitucional de que 
“A saúde é direito de todos e dever do Estado”. A aceitação 
de que “a saúde é um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença 
ou de enfermidade”, assim definida pela Organização Mundial 
da Saúde – OMS, insta o Estado brasileiro a atuar diretamente 
sobre os determinantes da saúde, sejam eles sociais, econô-
micos, ambientais etc., ampliando o leque de necessidade de 
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nal” em saúde no Brasil. Resultados e Discussão A análise da 
documentação consultada permite identificar um conjunto de 
atores, ideias e experiências institucionais que, contextualiza-
das em nosso cenário de análise, se constituiriam como ele-
mentos estruturantes na trajetória da organização da saúde 
pública brasileira. Com isso não queremos dizer que o período 
em análise conformaria uma espécie de “mito fundador” para 
uma série de ideias e práticas que, desde então, não teriam 
se transformado e adotado novos sentidos e contornos ins-
titucionais (Mello, 2010). Ao fim e ao cabo, propomos, como 
chave de análise, que o período em exame é importante para 
a compreensão de um ambiente cognitivo, vocabulário e de 
uma gramática sanitária que serão longevos e conformado-
res daquilo que se poderia chamar de uma comunidade de 
administradores e gestores de serviços de saúde. Sob esta 
perspectiva, diríamos que a agenda contemporânea da or-
ganização e gestão em saúde parece ser mais fruto de um 
processo histórico duradouro e cumulativo do que constituí-
do por rupturas significavas ao longo do tempo. Conclusões/
Considerações Finais O contexto dos anos 1930-1950 constitui 
um período que tem despertado, relativamente, pouca aten-
ção dos estudiosos da saúde pública brasileira. Muito se sabe 
a respeito do contexto da Primeira República (1889-1930) e 
das experiências mais contemporâneas definidas pela mais 
recente reforma sanitária (1970-1980). O relativo silêncio em 
torno das experiências políticas e organizacionais em saúde 
dos anos 1930-1950, por sua vez, não permite o necessário 
aprofundamento em experiências, iniciativas e debates que 
teriam longo alcance na organização da saúde pública nacio-
nal. Mais do que isso: não viabiliza uma melhor compreensão 
acerca das bases de uma série de experiências contemporâ-
neas no terreno da organização em saúde, tais como os pri-
meiros esforços de conformação de uma “rede” de serviços 
de saúde, de uma organização da assistência com base na no-
ção de “território”, entre outras práticas e ideias que teriam 
longa duração e aderência no ambiente cognitivo de gestores 
e atores do campo da saúde. Referências CASTRO–SANTOS, 
Luiz A.; FARIA, Lina. A Reforma Sanitária no Brasil: ecos da 
Primeira República. São Paulo: Editora Universitária São Fran-
cisco, 2003 HOCHMAN, Gilberto. A era do saneamento. As ba-
ses da política de saúde pública no Brasil. São Paulo: Hucitec/
Anpocs, 1998. FONSECA, Cristina. Saúde no governo Vargas 
(1930-1945): dualidade institucional de um bem público. Rio de 
Janeiro: Editora Fiocruz; 2007. MELLO, Guilherme Arantes. Re-
visão do pensamento sanitário com foco no Centro de Saúde. 
Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo, São Paulo. 2010.

Carlos Henrique Assunção Paiva;

13319 AS DIFICULDADES NO GERENCIAMENTO 
DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: A VISÃO DO 
ENFERMEIRO GERENTE

Introdução A gerência possui um caráter articulador e inte-
grativo, sendo a ação gerencial determinada e determinante 
no processo de organização de serviços de saúde e um ins-
trumento para e efetivação das políticas. Pode-se dizer que 
a gerência não compreende uma ação simplesmente racional 
ou técnica e, sim, apresenta dimensões científicas, técnicas e 
artísticas. Dentre os profissionais que atuam na área da saúde, 

os enfermeiros, em sua prática cotidiana demonstram maior 
interesse, vocação e preparo para assumir as funções de ges-
tor, fato que não ocorre ao acaso. Há investimentos claros 
neste sentido, orientados pelas políticas públicas nas áreas da 
saúde e da educação, reforçadas pela legislação profissional. 
Mesmo com tais preparos os enfermeiros apresentam inúme-
ras dificuldades no exercício da gerência e nos propusemos 
com esse trabalho identificar esses entraves que atrapalham o 
trabalho de gerência dos serviços de saúde, pois entendemos 
que a gerencia tem potencial para transformar o modelo de 
saúde a partir do seu momento mais operacional. Objetivos 
Frente ao exposto o objetivo deste estudo é conhecer, anali-
sar e discutir as dificuldades encontradas e enfrentadas pelos 
gerentes de unidades básicas de saúde. Metodologia Trata-se 
de um recorte de projeto de mestrado com abordagem qua-
litativa do tipo descritivo exploratório que teve como cenário 
as unidades Básicas de Saúde de um município da Baia de Ilha 
Grande do Rio de Janeiro. Os sujeitos da pesquisa foram 10 
enfermeiros gerentes de unidades básicas de saúde (62,5% da 
amostra), submetidos aos critérios de inclusão (estar a mais 
de um ano no cargo de gerente) e exclusão (estar de férias ou 
de licença no momento da coleta de dados). Para a coleta de 
dados foi utilizado o grupo focal, norteado e problematizado 
pela seguinte questão: Quais os entraves/dificuldades para a 
prática gerencial de Unidade Básica de Saúde? Os dados fo-
ram ponderados com base na análise de conteúdo seguindo 
os princípios de Bardin e da análise temática. O projeto seguiu 
as diretrizes éticas da resolução 466/2012 e foi aprovado pelo 
comitê de ética com parecer emitido pelo número 1.764.754. 
Resultados e Discussão A análise de dados resultou em três 
categorias: Política e gestão central – 28,26%; Unidade- 29,4%; 
Integralidade do cuidado- 42,34% Na primeira categoria evi-
denciou-se que dificulta a ação gerencial o trabalho ser gerido 
por um profissional exclusivamente político. Para os pesqui-
sado o gestor central deve ter uma visão ampliada de saúde, 
devendo ser técnico antes de político. A segunda categoria 
abarca as dificuldades relativas à infraestrutura, recursos fí-
sicos, materiais e humanos. Além dos conflitos na equipe, a 
disputa de poder, a falsa autonomia e sobrecarga de plani-
lhas. Os enfermeiros referem que esses fatores os direcionam 
para funções essencialmente administrativo-burocráticas limi-
tando o trabalho gerencial centrado no cuidado. Na terceira 
categoria estão as maiores dificuldades evidenciadas pelos 
enfermeiros: falta de fluxos, falta de gestão participativa e a 
verticalidade no processo de planejamento. A gestão verticali-
zada cria dificuldades gerenciais e fragmentação do processo 
de trabalho. Faz com que os gerentes por vezes se sintam de-
positárias de demandas, de vários setores, que muitas vezes 
não possuem condições estruturais na unidade para desen-
volverem a contento. Conclusões/Considerações Finais A pro-
posta feita aos enfermeiros de discutir as dificuldades encon-
tradas no gerenciamento das UBS possibilitou conhecermos 
os fatores que contribuem para diminuir a resolutividade da 
atenção básica e minar a integralidade do cuidado. A análise 
nos sugere que a gestão verticalizada acompanhada da falta 
de fluxos é responsável pelo desmantelo da rede de atenção 
a saúde e nos remete a urgência de repensar novas formas 
de gestão, pautadas na gestão participativa, descentralizada, 
partindo de uma realidade local, planejando ações estraté-

AB na cidade de Granja/CE. Metodologia Trata-se de uma pes-
quisa descritiva, exploratória, com abordagem qualitativa, do 
tipo relata de experiência, realizada na cidade de Granja no 
estado do Ceará, no mês de dezembro de 2016. O relato foi 
baseado nas experiências e dificuldades da equipe de saúde e 
técnicos que manuseiam o sistema e-SUS AB nas Unidades Bá-
sicas de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. Resultados e 
Discussão O nome e-SUS AB faz menção a um SUS eletrônico, 
cujo objetivo é facilitar e contribuir para a arranjo do trabalho 
dos profissionais de saúde (BRASIL, 2013). Foram realizadas 
reuniões com os técnicos de informação, juntamente com 
a Coordenação da Atenção Básica e Secretaria Municipal de 
Saúde, com o finalidade de implantar o e-SUS. Assim, foi pre-
parado um cronograma de capacitação e sensibilização dos 
profissionais das UBSs. Com o começo da implantação do e-
SUS, as dúvidas foram aparecendo com relação à emprego 
das fichas e puderam ser elucidadas por meio de um manual 
distribuído na capacitação. Conclusões/Considerações Finais 
O processo de implantação de um sistema de informação é 
complexo, principalmente quando é necessário realizar a mu-
dança de sistemas já utilizados há muitos anos para um novo 
sistema que traz consigo uma nova sugestão de utilização, 
com instrumentos diferenciados, mas trás consigo benefícios 
no processo de trabalho dos profissionais envolvidos.

Diego de Oliveira Pereira Duarte; Diego Maurício Portela Dutra; 
Pablo Stefan Pires da Silva;

13314 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS NASCIDOS VIVOS 
DA 10ª REGIÃO DE SAÚDE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE, 
2010 A 2015.

Introdução O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 
(SINASC) foi implantado pelo Ministério da Saúde visando o 
registro sistemático de informações sobre os nascimentos. 
Esse sistema tem como finalidade também de melhorar a 
qualidade dessas informações no Brasil, fornecendo subsídio 
para a avaliação e monitoramento das políticas de saúde ma-
terno-infantil. Objetivos Caracterizar o perfil dos nascidos vi-
vos residentes nos municípios da 10ª Coordenadoria Regional 
de Saúde de Limoeiro do Norte, no perído de 2010 a 2015, a 
partir dos dados obtidos no Sistema de Informação sobre Nas-
cidos Vivos Metodologia Trata-se de um estudo transversal, 
de abordagem quantitativa, realizada com dados do SINASC 
dos municípios de Alto Santo, Ereré, Iracema, Jaguaribara, 
Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Pereiro, Potiretama, Quixeré, 
São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte, os quais estão 
adscritos a 10ª Região de Saúde de Limoeiro do Norte. O pe-
ríodo analisado foi de 2010 a 2015. Analisaram-se as variáveis: 
local de ocorrência, peso ao nascer e sexo; idade, estado civil 
e escolaridade da mãe; tipo de parto, número de consultas de 
pré-natal e duração da gestação. Resultados e Discussão Com 
relação às características do parto, 99,69% dos partos ocorre-
ram em hospitais. O perfil dos nascidos vivos mostrou 51,44% 
do sexo masculino, com um pequeno percentual de baixo 
peso (6,56%) e prematuridade (9,18 %). Com relação à mãe, 
observamos que a maioria está entre 20 e 24 anos (27,69%) 
e 20,85% de adolescentes, são solteiras (65,71%) e com ensino 
superior incompleto (52,45%). Em relação às características 
perinatais o parto cesáreo representa 56,25%, e 76,70% reali-
zaram sete consultas ou mais. Alguns dados devem ser alvo 

de discussão para reverter o quadro atual, como gravidez na 
adolescência, tipo de parto e estado civil da mãe. Conclusões/
Considerações Finais Os dados possuíram um percentual pe-
queno de dados ignorados, sendo o SINASC um importante 
instrumento para uma avaliação da realidade epidemiológica 
da Região de Saúde, a qual serve como uma estratégia para o 
planejamento de ações efetivas no âmbito da saúde pública 
voltada a assistência materno-infantil.

Vanuza Cosme Rodrigues; CRISTIANNE SOARES CHAVES; Ianny 
de Assis Dantas; Helmo Nogueira de Souza;

13316 AS BASES DA ORGANIZAÇÃO EM SAÚDE NO 
BRASIL: O DEBATE E AS INICIATIVAS DOS ANOS 1930-1950

Introdução A partir dos anos 1920, com a criação de estruturas 
como o Departamento Nacional de Saúde Pública, assistimos 
à constituição de um contexto suis generis que colocou nas in-
tervenções sanitárias o elemento chave para a construção de 
um pais moderno e civilizado (Hochman, 1998; Castro-Santos 
e Faria, 2003). Em que pese o importante papel de diversos 
atores neste que ficou conhecido como o movimento sanitá-
rio da Primeira República, seus resultados práticos foram mo-
destos, seja em termos de produção de melhores indicadores 
de saúde, seja na conformação de um aparato político-admi-
nistrativo capaz de atender às expectativas colocadas pelos 
diferentes atores. O contexto pós-30, contudo, redefinirá em 
especial essa última condição. A criação do Ministério da Edu-
cação e da Saúde Pública, em 1931; e em especial o conjunto 
de reformas administrativas setoriais, que ficaram conhecidas 
como Reforma Capanema (1937-1941), imprimiram amplas 
modificações na estrutura organizacional da saúde pública no 
pais. Não foram mudanças simples, pois produziram modifi-
cações estruturais em termos politico-administrativos e orga-
nizacionais no setor da saúde. Modificações estas que seriam 
longevas (Fonseca, 2007). Objetivos Tratar, a partir da análise 
do contexto 1930-50, dos debates e iniciativas organizacionais 
mais estruturantes na “organização” dos serviços de saúde 
no Brasil. Em que pese, por exemplo, a noção de “sistema de 
saúde” ganhar contornos conceitual e teórico mais precisos 
a partir dos anos 1960 e 1970, reunimos evidências de que o 
período 1930-1950 constitui espécie de “laboratório” para ex-
periências e práticas que conformariam heranças duradouras 
nas práticas de gestão de serviços e sistemas de saúde con-
temporâneos. Metodologia Trata-se de uma análise histórica 
feita com base em documentação institucional e pessoal. Con-
sultamos os Arquivos de Higiene, periódico oficial do Departa-
mento Nacional de Saúde, com foco na Reforma Capanema 
(1937-1941); relatórios e programas do Ministério da Educação 
e Saúde, coletados em diferentes fundos do Departamento de 
Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz; 
documentos institucionais e cartas pessoais provenientes de 
vários fundos e dossiês do Rockefeller Archive Center/NY. A 
documentação foi organizada e classificada, tendo em vista 
os seguintes objetivos específicos: (a) identificar principais 
atores (indivíduos e instituições) responsáveis pelas discus-
sões e condução de iniciativas organizacionais no campo da 
saúde; (b) identificar ideias, noções e conceitos emergentes e 
conformadores do debate organizacional em saúde; (c) iden-
tificar principais experiências institucionais organizadoras do 
que poderia ser identificado como uma “tradição organizacio-
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de Janeiro, 2015. BRASIL. Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão. Secretaria de Orçamento Federal. Secretaria 
de Planejamento e Investimentos Estratégicos. Indicadores: 
Orientações Básicas Aplicadas à Gestão Pública. Brasília: Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2012. 1º ed. 
RIO DE JANEIRO (Cidade). Secretaria Municipal de Saúde. 
Contrato de Gestão 025/2015. Rio de Janeiro, RJ, 01 set. 2015. 
RIO DE JANEIRO (Cidade). Secretaria Municipal de Saúde. Ter-
mo Aditivo 019/2016. Rio de Janeiro, RJ, 19 jul. 2016. E outras.

Érika Fernandes Tritany; Paulo Eduardo Xavier de Mendonça;

13338 GERÊNCIA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 
DISCUTINDO COMPETÊNCIAS GERENCIAIS COM O 
ENFERMEIRO

Introdução O processo gerencial de uma Unidade Básica de 
Saúde é uma das atividades fundamentais para a garantia da 
materialização dos princípios do sistema único de saúde e 
exige um perfil de gerente pautado em competências para 
minimizar conflitos, superar as limitações que o serviço apre-
senta, prestar assistência baseada nos princípios do Sistema 
Único de Saúde. Objetivos Analisar e discutir as competências 
gerenciais para a prática gerencial do enfermeiro em unida-
des básicas de saúde. Metodologia Trata-se de um recorte de 
projeto de mestrado com abordagem qualitativa do tipo des-
critivo exploratório que teve como cenário UBS de Angra dos 
Reis e como sujeitos 10 enfermeiros gerentes, submetidos aos 
critérios de inclusão (estar a mais de um ano no cargo de ge-
rente) e exclusão (estar de férias ou de licença no momento 
da coleta de dados). Para a coleta de dados foi utilizado o gru-
po focal problematizado pela questão: Quais as competências 
gerenciais necessárias a um gestor de UBS? Os dados foram 
ponderados através da análise de dados de Bardin. O projeto 
foi aprovado pelo comitê de ética com parecer emitido pelo 
número 1.764.754. Resultados e Discussão A análise de dados 
nos possibilitou três categorias de competências sendo elas: 
liderança(25,75%); gestão da clinica e do cuidado(28,78%); e 
mobilização de recursos cognitivos e afetivos(45,74%). A 1ª 
categoria teve como ocorrências: liderança, mediar conflitos, 
delegar funções, estimular a equipe, reconhecer habilidades 
nos outros, saber trabalhar em equipe e capacidade de ne-
gociação. A 2ª categoria ligada diretamente ao processo de 
trabalho teve como competência mais referida administrar 
insumos e materiais. Na 3ª categoria as competências mais re-
feridas foram o conhecimento técnico cientifico, a resiliência, 
autonomia, o jogo de cintura e a criatividade, respectivamen-
te. Conclusões/Considerações Finais As competências elenca-
das nesta pesquisa se alinham as de outros estudos acerca da 
temática. Evidencia-se que as competências relacionados à 
gestão de insumos e pessoas são as mais recorrentes, o que 
nos indica a necessidade de criar espaços que permitam o de-
senvolvimento das competências gerenciais que diminuam a 
dicotomia do gerir e do cuidar.

Josieli Cano Fernandes; Benedito Carlos Cordeiro; Dandara 
Soares de Freitas; Aline Costa Rezende;

13373 QUALIDADE DA INFORMAÇÃO SOBRE NASCIDOS 
VIVOS NO NORDESTE: UMA AVALIAÇÃO DA COMPLETUDE 
DO SINASC ENTRE 2010 E 2014

Introdução A informação sobre os nascimentos é conheci-
mento de suma importância, posto que fazem parte da com-
posição de diversos indicadores sociais, fornecendo subsídios 
para uma melhor atuação das políticas públicas. A qualifica-
ção constante do SINASC fornece subsídios para uma melhor 
atuação nos serviços e políticas do País, contribuindo assim 
para a melhoria de qualidade de vida da população brasileira. 
Objetivos Avaliar a qualidade das informações do SINASC no 
Nordeste, no período entre 2010 e 2014, por meio da incom-
pletude no preenchimento de informações ignoradas ou com 
preenchimento“em branco” e no arredondamento do peso 
ao nascer. Metodologia Estudo descritivo transversal utilizan-
do dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 
nos anos de 2010 e 2014, coletados do website DATASUS. Para 
a avaliação da incompletude (preenchimento em branco e ig-
norado) considerou-se o quantitativo de variáveis com preen-
chimento incompleto, referentes às informações deixadas em 
branco e o quantitativo dos campos com preenchimento da 
opção “ignorada”, usando como referência de classificação 
a escala elaborada por Romero e Cunha: excelente (menor 
de 5%), bom (5 a 10%), regular (10 a 20%), ruim (20 a 50%), as-
sim como a possível preferência por dígitos na variável peso 
ao nascer. Resultados e Discussão No período houve queda 
de aproximadamente 1% no quantitativo de nascimentos do 
Nordeste. Das variáveis relacionadas ao nascituro, a Raça/
Cor apresentou aumento no percentual de incompletude. As 
variáveis relacionadas à mãe, aumentaram o percentual a ins-
trução, estado civil e ocupação, sendo esta última a variável 
que detém os maiores percentuais de incompletude, preju-
dicando análises acerca desta variável. Nas variáveis relacio-
nadas à gestação e ao parto, o tipo de gravidez e a duração 
da gestação tiveram aumento dos percentuais, tendo esta 
última um aumento de mais de 500% no período. Persiste o 
arredondamento do peso ao nascer, mascarando a informa-
ção de crianças baixo peso. Conclusões/Considerações Finais 
Ocorreu discreta queda na qualidade geral das variáveis do SI-
NASC no período, e embora estas apresentem em sua maioria 
percentual de incompletude bom a excelente, é necessário 
um acompanhamento mais eficaz dos gestores para que estes 
percentuais não tendam a aumentar ainda mais, em especial 
quanto à duração da gestação, que apresentou maior aumen-
to no período.

Denise Guerra Wingerter; Mércia Maria Rodrigues Alves; Maria 
do Socorro Costa Feitosa Alves;

13399 MERCADO DE TRABALHO: UM ESTUDO SOBRE 
AÇÕES DE SAÚDE E VÍNCULO EMPREGATÍCIO DA 
MULHER

Introdução O número de mulheres no mercado de trabalho 
vem crescendo nosdiversos setores, e esse fenômeno não 
ocorre só no Brasil e sim no mundo inteiro, levando-as a se-
rem peças fundamentais para o crescimento da força de tra-
balho. No entanto, a má divisão de trabalho relacionadas a 
distinção de salários e funções, são fatores que influenciam 
negativamente na saúde da mulher, sofrendo mais estresse 
que os homens, além de dedicar-se ao trabalho doméstico 
e filhos (BRUSCHINI; PUPPIN, 2004). A força de trabalho fe-
minina tem grande incorporação na expansão da classe tra-

gicas, conforme os princípios estabelecidos pelo SUS. Bem 
como em processos de trabalho integrados em todos os ní-
veis de atenção que contribuam para aumentar o impacto das 
ações da atenção básica. Torna-se importante não somente 
facilitar a comunicação entre as várias unidades de saúde, se-
tores e níveis gerenciais, mas adotar um sistema que produza 
um compartilhamento simultâneo de responsabilidades com 
ações sistematizadas e definição de papéis. Referências Jonas 
Lt, Rodrigues Hc, Resck Zmr. A função gerencial do enfermei-
ro na Estratégia Saúde da Família: limites e possibilidades. 
Rev. APS. 2011; 14(1):28- 38. Peduzzi, Marina et al . Trabalho 
em equipe na perspectiva da gerência de serviços de saúde: 
instrumentos para a construção da prática interprofissional. 
Physis, Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, p. 629-646, 2011. Fernandes 
Lcl, Machado Rz, Anschau Go. Gerência de serviços de saúde: 
competências des¬envolvidas e dificuldades encontradas na 
atenção básica. Ciênc Saúde Coletiva. 2009 set/out;14 (supl. 
1): s1541-52. Coatto, Aline; Traldi, Maria Cristina Competências 
gerenciais do enfermeiro na atenção primária. Revista Saúde 
Coletiva. 2011.8(52) 180-186. BARDIN L. Análise de conteúdo. 
Lisboa: Edições 70, 2009. 281p. André Am, Ciampone Mht. De-
safios para a gestão de unidades básicas de saúde. Rev Adm 
Saúde 2007; 9:16-21.

Josieli Cano Fernandes; Benedito Carlos Cordeiro; Dandara 
Soares de Freitas;

13334 MECANISMOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
DAS OSS NA ATENÇÃO BÁSICA : UMA ANÁLISE DOS 
INDICADORES DO CONTRATO DE GESTÃO

Introdução Com a Reforma do Estado, implementada no go-
verno FHC, a estrutura de gestão dos serviços de saúde foi 
modificada: ampliaram-se as possibilidades de operacionali-
zação dos serviços públicos através do estabelecimento de 
contratos de gestão com entidades privadas sob a premissa 
de aumento da eficiência do Estado. Dentre os modelos de 
contratualização firmados destaca-se, no setor saúde, a rela-
ção estabelecida entre os municípios e as Organizações So-
ciais de Saúde(OSS) (ANDRADE, 2015). No Município do Rio 
de Janeiro o processo de contratualização com OSS ocorreu 
principalmente para gestão das ações e serviços da Atenção 
Básica, favorecendo uma ampliação da disponibilidade de ser-
viços, cobertura assistencial e acesso aos serviços de saúde. 
No entanto, esta possível melhoria traz consigo a necessidade 
de acompanhamento e fiscalização, por parte do Estado, das 
atividades desempenhadas pelas entidades privadas. É pelo 
Contrato de Gestão que as OSS orientam suas ações, pois nele 
são apresentados os indicadores relativos à avaliação de de-
sempenho da unidade.Nesse sentido, a escolha destes indica-
dores deve ser atividade de extrema relevância no contexto 
da terceirização dos serviços de saúde. Objetivos Realizar aná-
lise dos indicadores de avaliação de desempenho do Termo 
Aditivo nº019/2016 do Contrato de Gestão nº 025/2015: Classi-
ficar os indicadores do contrato quanto a sua adequação às 
Propriedades Essenciais dos Indicadores(BRASIL, 2012); Verifi-
car critérios, normas e parâmetros já estabelecidos nas diver-
sas instâncias das três esferas de governo. Discutir as inconsis-
tências encontradas e a pertinência da utilização das medidas 
propostas como instrumento de avaliação de desempenho. 

Metodologia A metodologia utilizada baseou-se em duas fa-
ses: na primeira, foi realizado levantamento bibliográfico nas 
bases de dados BVS, Scielo e plataformas das três esferas do 
governo. A segunda etapa compreendeu a análise dos indica-
dores presentes no Termo Aditivo nº019/2016 do Contrato de 
Gestão nº 025/2015. A escolha do contrato analisado baseou-
se no critério de temporalidade. A análise dos indicadores 
presentes no Termo Aditivo realizou-se a partir da utilização 
do conceito de Propriedades Essenciais dos Indicadores:utili-
dade,validade,confiabilidade e disponibilidade(BRASIL,2012); 
além de serem também utilizados documentos oficiais expe-
didos por órgãos e entidades governamentais reconhecidos 
como aporte teórico para discussão. Para determinação da 
classificação dos indicadores quanto às Propriedades Essen-
ciais foram levadas em consideração as informações obtidas, 
conhecimentos referentes à formação profissional e consen-
so entre os autores. Resultados e Discussão Foram analisados 
40 indicadores e 10 Grupos de Ação contendo 3 a 8 indicado-
res cada. Referentes às Partes Variáveis 1 e 2 do Contrato, 24 
avaliados como satisfatórios por atender às quatro Proprie-
dades Essenciais;7 atendem parcialmente às propriedades 
e 9 foram avaliados como não sendo indicadores e sim obri-
gatoriedades das unidades de saúde e, portanto, não deve-
riam estar contidas no quadro de indicadores. Em relação aos 
Grupos de Ação, voltados para concessão de incentivos pro-
fissionais,embora tenham sido avaliados como satisfatórios, 
há uma predominância de indicadores de acesso aos serviços 
de saúde com poucas medidas voltadas para a avaliação re-
sultados. A maior parte das medidas refere-se a indicadores 
de processo,os quais não permitem a verificação da qualidade 
da assistência prestada e dos resultados obtidos. É ressaltada 
a importância da utilização de indicadores que representem 
ganhos em saúde, escolhidos a partir das melhores evidências 
científicas, com cuidado na escolha das metas,com vistas a 
evitar o desenvolvimento de uma Medicina Baseada em Indi-
cadores e, com isso, a produção de excessos, medicalização, 
consumismo, iatrogenia e um perigo de afunilamento dos ser-
viços. Conclusões/Considerações Finais É importante perceber 
que a contratualização é um processo tão dinâmico e passível 
e transformações quanto o cuidado em saúde. Dessa forma, 
não existem modelos prontos ou acabados, é importante que 
sejam implementadas medidas que favoreçam seu constante 
aprimoramento de acordo com as necessidades evidenciadas 
em cada território Nesse sentido, a criação de mecanismos 
robustos que garantam a análise do desempenho e da eficiên-
cia das unidades de saúde geridas por Organizações Sociais 
deve fazer parte do compromisso do Estado com a garantia 
de saúde de qualidade para sua população bem como da ele-
vação dos níveis de saúde e melhoria das condições de vida. 
É necessário, portanto, que se desenvolva um método para a 
realização do acompanhamento avaliativo, aferindo o cumpri-
mento das metas não apenas no sentido fiscalizatório mas sim 
na busca pelo aperfeiçoamento das ações e atividades da uni-
dade de saúde, com vistas à efetividade das práticas e obten-
ção de melhores resultados. Referências ANDRADE, Bárbara 
Bulhões Lopes. Contratualização entre OSS e UPA: é possível 
um olhar transparente? 2015. Trabalho de Conclusão de Cur-
so (Graduação em Saúde Coletiva) - Instituto de Estudos em 
Saúde Coletiva, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio 
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contratar. É um instrumento gerencial imprescindível à gover-
nança da Rede de Atenção à Saúde. Neste sentido, destaca-se 
que um dos objetivos da Contratualização é a criação de uma 
Rede de Atenção à Saúde de forma regionalizada e hierarqui-
zada (MENDES, 2011), Os contratos de prestação de serviços 
devem ser entendido como um instrumento de gestão, pois 
permitem a regulação e avaliação dos resultados na prestação 
de serviços (BRASIL, 2007). Destaca-se também a sua impor-
tância para a gestão do SUS, como a melhoria da qualidade 
dos serviços ofertados à população; garantia de direito dos 
usuários do SUS, segundo a Constituição Federal; maior con-
trole dos gastos públicos em saúde nas transferências para 
órgãos privados e públicos; otimização no acesso à RAS; res-
ponsabilização das partes envolvidas (gestor e unidade de 
saúde) com o cuidado do usuário e possibilidade de avaliação 
de resultados e ajustes nos contratos a partir da avaliação dos 
resultados pelos indicadores contratuais. Conclusões/Consi-
derações Finais Desta forma, conclui-se que a contratualiza-
ção em saúde é capaz de melhorar a coordenação da rede, 
contribuindo na redução de fragmentação e garantir uma 
melhor acessibilidade às ações e serviços de saúde de forma 
integral e equânime. Além de aumentar a responsabilização 
do prestador em relação às metas pactuadas, tornando este 
processo mais transparente, especialmente em relação ao re-
passe financeiro à iniciativa privada, o qual se torna condicio-
nado ao cumprimento da meta de qualidade. Ressalta-se que 
a contratualização, por si só, não é capaz de resolver todos os 
problemas do sistema de saúde, mas busca melhoria continua 
da assistência prestada através do uso racional dos recursos 
e, para isso, são necessários instrumentos de gestão eficien-
tes, como o acompanhamento e avaliação dos indicadores de 
desempenho, definição de metas, monitoramento dos pres-
tadores, definição de orçamento, formação de equipes de 
acompanhamento, sistema de incentivo e penalização, entre 
outros. Referências BRASIL. Constituição Federal. Disponí-
vel em: http://www.planalto.gov.br. Acesso em: 08 de ago. 
2016. BRASIL, 1993. Lei 8.666/ 1993. <http://www.planalto.
gov.br>. Acessado em: 15 de jan. 2017 BRASIL, 2006. Portaria 
399/ 2006. <http://bvsms.saude.gov.br/>. Acessado em: 2 de 
jan. de 2017. BRASIL, 2010. Portaria 3.114/ 2010. <http://bvsms.
saude.gov.br/>. Acessado em: 17 jan. 2017. BRASIL, 2013. Por-
taria 3.410/ 2013. <http://bvsms.saude.gov.br/>. Acessado em: 
15 jan. 2017. BRASIL, 2011. Decreto 7.508/ 2011. <http://www.
planalto.gov.br>. Acessado em: 03 jan. 2017. BRASIL, 1990a. 
Lei 8.080/ 1990. <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 
08 ago. 2016. Mendes EV. As redes de atenção à saúde. 2. ed. 
Brasília: OPAS, 2011. 549 p. ___________Ministério da Saúde. 
SAS. Departamento de Regulação Avaliação e Controle de Sis-
temas. Manual de orientações para contratação de serviços 
do SUS. Brasília: 2007.

Patricia Passos Simoes; Sergio Luis Aquino; Andre Luis Paes 
Ramos; Jaciano Santiago;

13430 VÍNCULOS PROFISSIONAIS E GESTÃO DE 
RECURSOS HUMANOS EM HOSPITAIS DE PEQUENO 
PORTE BRASILEIROS - UM ESTUDO CENSITÁRIO

Introdução Este estudo visa apresentar uma dimensão do de-
bate sobre Recursos Humanos e seu papel nos hospitais de 

pequeno porte (HPP) brasileiros considerando os vínculos 
profissionais, considerando o contexto e as mudanças obser-
vadas nas formas como o mundo do trabalho foi organiza-
do em sua estrutura e funcionamento. Tais transformações, 
ocorridas durante as décadas de 1980 e 1990, culminaram na 
desregulamentação dos mercados e geraram uma situação 
onde não há garantia de estabilidade no emprego, condição 
típica do século XX. Esta situação gerou modelos flexíveis de 
emprego, tornando o vínculo uma expressão deste contexto. 
Com efeito, a literatura apontava já em meados da primeira 
década deste século sobrecarga nos prontos-socorros, filas 
em prontos-atendimentos e ambulatórios, falta de leitos nas 
unidades de terapia intensiva (UTI), demora na marcação de 
exames e acesso difícil a procedimentos cirúrgicos. Some-se 
a isso uma baixa resolubilidade da assistência e a não integra-
ção à rede. Aspectos ainda não superados visando atingir uma 
saúde capaz de cumprir os preceitos definidos constitucional-
mente e almejados por todos e todas. Objetivos Descrever a 
possível relação entre recursos humanos e vínculos profissio-
nais em estruturas hospitalares brasileiras de pequeno porte, 
a partir de estudo junto a 3524 hospitais de pequeno porte 
(HPP) brasileiros definidos na faixa de 0 a 50 leitos. Metodolo-
gia O presente estudo foi realizado a partir de dados gerais co-
letados por Facchini, Barbosa et alli (2014) em levantamento 
nacional por meio de survey in loco de todos os HPP brasilei-
ros. Esta população reúne todos os casos que se conformam 
às especificações de pequeno porte (SELLTIZ et ali, 1974), isto 
é, o universo de unidades (BRYMAN & BELL, 2011). As etapas 
do estudo foram: Caracterização dos HPP quanto ao porte; 
Levantamento do universo dos estabelecimentos hospitala-
res deste porte e perfil; Levantamento de dados secundários 
junto ao CNES, Sistema de Informação Ambulatorial e Sistema 
de Informações Hospitalares sobre estes estabelecimentos; 
Identificação e definição de dimensões de análise adaptadas 
de Veillard et alli (2005); Definição do instrumento de coleta 
de dados utilizado no conjunto dos hospitais pesquisados e 
abrangendo o estudo como um todo, de onde foi retirado o 
substrato sobre recursos humanos e vínculos; Estudo in loco 
no conj8nto de 3524 hospitais brasileiros. Resultados e Discus-
são Os resultados demonstram que o tipo de Hospital de Pe-
queno Porte (HPP) define a forma de contratação mais usual, 
isto é, o recorte público e privado diferencia os vínculos. Nos 
públicos, contratos estatutários são majoritários. Nos hospi-
tais privados utiliza-se do recurso de profissionais autônomos. 
Os hospitais filantrópicos utilizam-se de mecanismos regulató-
rios da CLT. Os resultados globais demonstram que a relação 
entre recursos humanos e vínculos profissionais apresenta-se 
imbricada e com possíveis condicionantes comuns. A estrutu-
ra dos hospitais, majoritariamente concentrados nas regiões 
nordeste e sudeste do país, com perfil entre 11 e 30 leitos, 
voltados à lógica do SUS, com atendimento contínuo e diário, 
mas com existência de aparelhos e urgência e emergência res-
trito a quase metade do total de HPP estudados, adotam em 
sua minoria práticas de recursos humanos (naqueles hospitais 
que responderam esta questão), e consomem quase dois ter-
ços de suas despesas com pessoal. Conclusões/Considerações 
Finais Os resultados obtidos no estudo indicam que o debate 
sobre vínculos profissionais está longe de seguir aspectos téc-
nicos ou modelos conceituais previamente definidos, estando 

balhadora, levando a crer então que a disposição desigual 
de homens e mulheres no ambiente de trabalho determina 
diferentes riscos para a saúde (REZENDE; PEREIRA, 1995). 
Mediante isso questiona-se: o setor saúde realiza ações vol-
tadas para o cuidado de mulheres trabalhadoras? Justifica-se 
o estudo pelo fato de as mulheres serem responsáveis por 
37,3% do sustento das famílias brasileiras e que tem maiores 
chances de desenvolver doenças relacionada à sua condição 
anatômica, fisiológica e social. Objetivos Discutir a integrali-
dade na assistência prestada às mulheres trabalhadoras de 
Pau dos Ferros. Metodologia Trata-se de um estudo descritivo 
exploratório com abordagem qualitativa.O cenário da pesqui-
sa foi a cidade de Pau dos Ferros/RN. Na primeira fase do es-
tudo, os sujeitos da pesquisa foram: técnica de enfermagem; 
auxiliar de serviços gerais, secretária, professora/enfermeira, 
cozinheiras, vendedora ambulante e manicure. No segundo 
momento foi realizada entrevista com o Enfermeiro de uma 
unidade básica de zona urbana com o intuito de questionar 
sobre medidasadotadas em relação a agravos relacionados 
ao trabalho ou ocorridos neste, notificações e ocorrência de 
acidentes de trabalho, orientações quanto à prevenção de 
acidentes e assistência a essas trabalhadoras. Em ambas as fa-
ses a técnica de coleta foi a entrevista semiestruturada. Para 
análise dos dados foi utilizado o método de análise de con-
teúdo de Bardin (2010) sistematizada em três etapas: pré-ex-
ploração do material; seleção das unidades de análise; o pro-
cesso de categorização e sub-categorização (CAMPOS, 2014). 
Resultados e Discussão As mulheres entrevistadas relataram 
baixos salários, mas o problema mais enfatizado foi a jornada 
de trabalho extensa pois, além de trabalhar fora de casa, ain-
da soma-se o trabalho de casa com as tarefas domésticas e 
cuidado com a família (GIATTI; BARRETO, 2006). As doenças 
ocupacionais são outro ponto relevante, pois, por desconhe-
cer ou não identificar a situação de risco a que estão expostas, 
assim como a não utilização de equipamentos de proteção, 
estão sujeitas a riscos que podem conduzir a acidentes de tra-
balho ou doenças ocupacionais, podendo também, ocasionar 
transtornos psíquicos ou emocionais (SOTERO et. al. 2013). As 
falas expressam especialmente o estresse, além de dores nas 
costas e cefaleia, e ainda acrescenta o problemado compro-
metimento da renda que se dá por produção. Sobre a assis-
tência à saúde voltada às trabalhadoras, o que se percebe é 
a inexistência de ações de saúde destinadas ao trabalhador, 
e quando existe são ações mais pontuais como a vacina anti-
tetânica, quando há alguma queixa relacionada a acidente de 
trabalho ou apenas algumas orientações quanto a prevenção 
de acidentes de trabalho. Conclusões/Considerações Finais O 
trabalho feminino é alvo de preocupações, pois há peculiari-
dades acerca de jornadas de trabalho, serviços domésticos e 
responsabilidade com o lar e com a família. Dessa forma, as 
questões relacionadas ao trabalho sobre a saúde das traba-
lhadoras mal começam a ser colocadas em pauta sendo um 
tema que merece mais atenção tanto das próprias mulheres 
quanto do setor saúde. É de total viabilidade abordar as ques-
tões de ocupação e condições de trabalhono setor de saúde 
pública, principalmente em relação à mulher, uma vez que as 
condições de trabalho estão diretamente ligadas às condições 
de saúde. As políticas de saúde no geral, devempromover a 
proteção e a assistência a classe trabalhadora, seja ela formal 

ou informal, havendo a necessidade de ser implementada e 
contínuas para fortalecer a universalidade da assistência nos 
serviços de saúde. Referências BRUSCHINI, C; PUPPIN, A B. 
Trabalho de mulheres executivas no Brasil no final do século 
XX. Cadernos de pesquisa, 2004. CAMPOS, Claudinei José Go-
mes. Método de análise de conteúdo: ferramenta para a análi-
se de dados qualitativos no campo da saúde. RevBrasEnferm, 
Brasília/DF, v. 57, n. 5, p. 611-614 2004. GIATTI, L e BARRETO, S 
M. Situação do indivíduo no mercado de trabalho e iniquidade 
em saúde no Brasil. Revista de Saúde Pública, 2006. REZENDE, 
E F; PEREIRA, E S. OS Múltiplos Papéis Da Mulher Trabalhado-
ra: um olhar do Serviço Social. Faculdade de Uberlândia, 1995. 
SOTERO, A C S et al. Aplicação de um instrumento de registro 
da assistência sistematizada de enfermagem em saúde ocupa-
cional em uma empresa de metalurgia. Rev. Fac. Ciênc. Méd. 
Sorocaba, 2013.

Francisca Adriana Barreto; Jane Kelly Moisés da Silva; Maiara de 
Oliveira Lopes; Maria Micaely de Souza Freitas; Maria Betania 
da Silva Cavalcante; Claudielly Ferreira da Silva;

13413 CONTRATUALIZAÇÃO EM SAÚDE SOB A ÓTICA 
DA GESTÃO PÚBLICA

Introdução A compra de serviços de saúde no país, pelo setor 
público acompanhou a grande expansão da oferta de servi-
ços privados de assistência hospitalar ocorrida na década 
de 70. Inexistiam ferramentas gerenciais de planejamento 
e avaliação dos serviços e a contratação estava centraliza-
da no ente federal (BRASIL, 2007). Com a criação do SUS, a 
saúde é instituída como um direito de todos e um dever do 
estado. Estabelece que a assistência à saúde é livre à inicia-
tiva privada e que poderão participar de forma complemen-
tar, mediante contrato ou convênio (BRASIL, 1988). Sendo 
ratificado pela Lei 8.080/1990, que definiu a competência do 
Município para celebrar contratos e convênios com entidades 
de serviços privados de saúde (BRASIL, 1990). Novos manda-
mentos jurídicos surgem para regulamentar os contratos com 
a administração pública: Lei 8.666/1993, Portaria 399/2006, a 
3.114/2010 e a 3.410/2010, entre outras. Além do Decreto 7.508 
que regulamenta a Lei 8.080/1990, dispondo sobre a orga-
nização do SUS. Porém ainda persistem dúvidas em relação 
ao que consiste a contratualização em saúde, especialmente 
no âmbito da gestão. Objetivos O objetivo do presente tra-
balho é apresentar características e conceitos no que tange 
a contratualização de serviços de saúde no âmbito do SUS, 
evidenciando a sua importância para a gestão em saúde. Me-
todologia Este estudo constitui em uma revisão integrativa de 
literatura, no qual se realizou consultas a periódicos e artigos 
científicos nacionais selecionados. Além de sítios eletrônicos 
de instituições governamentais como o Ministério da Saúde. 
A busca dos artigos nos bancos de dados foi realizada utili-
zando terminologias como “contratualização”, “contratos”, 
“arranjos contratuais”, “lógica contratual” e “contratos de 
gestão”. Os critérios de seleção dos artigos para o referido 
estudo foram os períodos de suas publicações contemplados 
até o ano de 2017. Resultados e Discussão A contratualização 
em saúde é definida como um conjunto de atos que resultam 
na contratação de serviços de saúde. Envolve desde a de-
tecção da necessidade de complementar a rede até o ato de 
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CAMPOS, G.W.S. et al. A aplicação da metodologia Paideia no 
apoio institucional, no apoio matricial e na clínica ampliada. 
Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v. 18, n.1 Supl, p. 
983-995, 2014. GIBBS, G. Análise de Dados Qualitativos. Porto 
Alegre: Artmed, 2009. LANCMAN, S. et al. Estudo do trabalho 
e do trabalhar no Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Revista 
de Saúde Pública, v. 47, n. 5, p. 968-975, 2013. OLIVEIRA, M.M.; 
CAMPOS, G.W.S. Apoios matricial e institucional: analisando 
suas construções. Ciência & Saúde Coletiva, v. 20, n. 1, p. 229-
238, 2015. YIN, R.K. Estudo de Caso: planejamento e métodos. 
4a Edição. Porto Alegre: Bookman, 2010.

José Patrício Bispo Júnior; Diane Costa Moreira; Ingrid Oliveira 
Chaves; Maricélia Braga Rocha;

13444 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE – PDUS

Introdução O planejamento norteia as prática e serviços em 
saúde com o intuito de elevar a eficácia e eficiência dos siste-
mas no desenvolvimento das ações de proteção, promoção, 
recuperação e reabilitação da saúde. Sendo assim, o governo 
do estado do Acre, criou a lei estadual nº 1.912, de 31 de julho 
de 2007, que dispõe sobre a Gestão Democrática do Sistema 
Público de Saúde do Estado do Acre, considerando o princípio 
da gestão descentralizada, normatizou a autonomia da uni-
dade de saúde para elaborar o Plano de Desenvolvimento da 
Unidade de Saúde - PDUS, que é um instrumento construído 
para orientar as unidades assistenciais no processo de traba-
lho, buscando melhoria da qualidade dos serviços de saúde 
prestados aos usuários. Neste processo de construção do 
PDUS é promovido o reconhecimento da unidade de saúde 
em relação a sua realidade, analisa-se os ambientes internos 
e externos, o desempenho de suas atividades, os métodos de 
trabalho e as condições de funcionamento. Trata-se de um re-
lato de experiência da reimplantação deste instrumento em 
oito unidades de saúde do Estado do Acre. Objetivos Resga-
tar as práticas de planejamento estratégico nas unidades de 
saúde por meio do instrumento estadual de planejamento o 
PDUS, que visa estruturar, programar, implementar, monito-
rar e avaliar o processo de planejamento e gestão da saúde. 
Metodologia No primeiro momento foi realizada a reunião de 
apresentação do PDUS para os gerentes das oito unidades 
assistenciais, onde foi feita a explanação de todo o projeto 
e o papel de cada ator durante a sua execução, em seguida 
realizou-se a capacitação do instrumento com os participan-
tes. Estabeleceu-se que a equipe de planejamento da sede 
administrativa ficaria disponível para prestar suporte e auxilio 
durante a reimplantação/construção do instrumento quando 
necessário. Para nortear a construção do PDUS a equipe de 
planejamento da sede administrativa elaborou um manual 
contendo todas as informações e etapas para a construção 
do PDUS, são elas: 1 – Definir os atores que planejam; 2 – Defi-
nir missão, visão, valores e construir o diagnóstico situacional; 
3 – Construção da Avaliação Estratégica da Unidade; 4- Conhe-
cer os fatores que interferem e identificar as oportunidades; 
5- Desenhar as operações; 6- Executar, Monitorar e Avaliar. 
Resultados e Discussão Conforme tem sido desenvolvido a 
construção do PDUS nas oito unidades assistenciais, tem se 
percebido a retomada de processos de trabalho que ao lon-

go do tempo foram esquecidos devido a pratica de “apagar 
incêndios” que consiste em realizar o planejamento apenas a 
curto prazo mediante as demandas imediatas que aparecem 
no dia-a-dia, esta prática acaba causando desabastecimento, 
desperdício e desenvolvimento de atividades desconectadas 
da realidade da unidade. Os gestores relatam a importância 
de trazer de volta processos de trabalhos tão importantes 
para o correto funcionamento da unidade, que acaba sendo 
esquecidos devido os grandes entraves que surgem no coti-
diano. Entre os processos resgatados durante a construção 
do PDUS, temos a otimização dos recursos que resulta na 
melhoria da qualidade dos serviços prestados; construção e 
revisão do organograma das unidades; planejamento das uni-
dades elaborado para quatro anos; todos os devidos atores 
envolvidos no processo de planejamento; construção e revi-
são do regimento interno e construção dos fluxos de serviços. 
Conclusões/Considerações Finais Conclui-se que o objetivo 
inicial deste projeto aos poucos está sendo alcançado, apesar 
que tem sido um grande desafio para esta secretária nortear a 
unidade no seu planejamento, definir as prioridades de ação e 
melhorar a qualidade da assistência aos usuários. Mesmo com 
os percalços encontrados, promover a reflexão na gestão 
sobre a retomada de processos que tinham sido esquecidos 
se torna primordial, as mudanças mesmo que pequenas já se 
tornam perceptíveis, e verdade que nem todos os atores en-
volvidos neste processo perceberam a total importância do 
mesmo, ainda assim temos motivos para dar continuidade a 
este trabalho devido a importante relevância que ele possui, 
é fundamental a organização dos serviços de saúde como um 
todo, diante da atual realidade vivenciada por todos no nosso 
país onde os recursos estão cada dia mais escassos, a frente 
deste cenário o planejamento torna-se indispensável para que 
os usuários do SUS tenham o devido acesso aos serviços de 
saúde. Referências MATUS, Carlos. Política, planejamento e 
governo. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 
1993. (Série IPEA, 143). BRASIL. Lei nº 1.912, de 31 de julho de 
2007. Dispõe sobre a Gestão Democrática do Sistema Público 
de Saúde do Estado do Acre. Disponível em: http://www.al.ac.
leg.br/leis/wp-content/uploads/2014/09/Lei1912.pdf. Acesso 
em: 27 Jan. 2017. BRASIL. Portaria n° 2135, de 25 de setembro 
de 2013. Estabelece diretrizes para o processo de planeja-
mento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Dispo-
nível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/
prt2135_25_09_2013.html. Acesso em: 26 jan.2017
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13450 ANÁLISE ESPACIAL DOS CASOS HUMANOS DE 
LEISHMANIOSE VISCERAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO, 
BRASIL

Introdução A leishmaniose Visceral é um problema importan-
te de saúde pública no mundo, especialmente no Brasil por 
apresentar uma carga importante da doença e estar entre as 
doenças negligenciadas. Objetivos Analisar a distribuição es-
pacial de casos humanos de leishmaniose visceral no estado 
de Pernambuco, Brasil. Metodologia Estudo descritivo de uma 
série histórica (2005 a 2014) utilizando bancos de dados dos 

sujeita a interferências exógenas à prática gerencial dotada 
de racionalidade intrínseca à gestão. Os vínculos sugerem que 
as ações de recursos humanos atuam reativamente às neces-
sidades de saúde, podendo ou não interferir na atenção ao 
usuário e à população. A existência de vínculos precários ou 
não precários sugere reflexões sobre qual das formas estaria 
mais propensa às respostas para questões de saúde e abrem a 
possibilidade e o desafio de conjugar variáveis sobre aspectos 
epidemiológicos e de saúde que podem indicar soluções às 
necessidade e demandas de saúde da população. O debate so-
bre vínculos nos HPP pode ser também visto em outros níveis 
de atenção à saúde no Brasil e serve como reflexão sobre pos-
síveis alternativas de carreira na saúde como um todo, pela 
sua relevância e impacto sobre o usuário. Referências FACCHI-
NI, L. A., BARBOSA, A. C. Q., (coord) Estudo de Hospitais de 
Pequeno Porte Brasileiros – Diagnóstico, Avaliação e Espacia-
lização. Belo Horizonte/Pelotas: UFPel e Observatório de Re-
cursos Humanos em Saúde da FACE/UFMG, 2014. (relatório de 
pesquisa). BRYMAN, A., BELL, E. Business research methods. 
NY: Oxford University Press, 2011 (third edition). SELLTIZ, C. 
et alli Métodos de pesquisa nas ciências sociais. São Paulo: 
E.P.U, 1974. VEILLARD, J. CHAMPAGNE, F., KLAZINGA, N., 
KAZANDJIAN, V., ARAH, O. A. , GUISSET, A.-L. A performance 
assessment framework for hospitals: the WHO regional office 
for Europe PATH project. International Journal for Quality in 
Health Care 2005; Volume 17, Number 6: pp. 487–496.
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13440 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E PRÁTICAS 
ASSISTENCIAIS DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA 
FAMÍLIA (NASF)

Introdução O objeto do trabalho NASF é por natureza o cui-
dado em saúde. No entanto, esse trabalho é exercido em 
duas dimensões: a retaguarda assistencial e o suporte técnico 
pedagógico (OLIVEIRA; CAMPOS, 2015). Na dimensão assis-
tencial os profissionais prestam o cuidado diretamente aos 
usuários, seja a indivíduos, famílias ou comunidades. Tais ati-
vidades podem se dá de maneira individual ou coletiva, com 
foco curativo reabilitador ou de promoção da saúde e preven-
ção de doenças. A outra dimensão é o apoio pedagógico às 
EqSF. Desta forma, a atuação pode não ocorrer no contato 
direto com o usuário e sim por meio de esclarecimentos, dis-
cussões de casos e educação permanente com as equipes. 
Neste contexto, são preconizadas novas ferramentas e prá-
ticas assistenciais no âmbito da saúde da família (CAMPOS 
et al, 2014). A organização do trabalho do NASF de maneira 
integrada às EqSF e o desenvolvimento das ações de apoio 
conforme as necessidades de saúde da população são desa-
fios centrais na tarefa de articular a qualidade do cuidado e 
a resolutividade da atenção. Assim, emana a necessidade de 
análise da organização do trabalho do NASF e identificação 
das atividades desenvolvidas. Objetivos Analisar a forma de 
organização do trabalho dos NASF e as práticas assistenciais 
desenvolvidas por essas equipes de apoio. Para organização 
do trabalho, buscou-se identificar os fatores que influenciam 
na formação da agenda e planejamento das atividades. Na 
análise das práticas assistenciais foi tomada como referência 
as duas dimensões do trabalho do NASF: o cuidado prestado 

diretamente aos usuários e o suporte técnico pedagógico às 
EqSF. Metodologia Estudo de casos múltiplos com níveis de 
análise imbricados (YIN, 2010). Os sujeitos que compuseram 
o estudo foram profissionais do NASF e das EqSF de seis mu-
nicípios da área de abrangência do Núcleo Regional de Saúde 
do Sudoeste da Bahia: Vitória da Conquista, Poções, Barra do 
Choça, Guanambi, Brumado e Belo Campo. Os profissionais 
participantes na pesquisa foram àqueles com atuação na 
EqSF e na equipe de NASF superior a seis meses. O período 
do estudo foi de junho de 2014 a fevereiro de 2015. O total 
de participantes foi de 81 profissionais, sendo 43 profissio-
nais do NASF e 40 da EqSF. As informações foram obtidas por 
meio de entrevistas semiestuturada. As mesmas foram trans-
critas e validadas entres os membros da equipe de pesquisa. 
Para a análise dos dados utilizou-se a Técnica de Análise de 
Conteúdo temática, com a identificação de categorias e sub-
categorias (GIBBS, 2009). A pesquisa foi apreciada e apro-
vada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do IMS-UFBA (parecer 
377.448/2013). Resultados e Discussão Os resultados eviden-
ciaram que os profissionais do NASF organizam o trabalho so-
bretudo a partir de discussões internas da própria equipe de 
apoio. Foram desveladas dificuldades de articulação com as 
EqSF no desenvolvimento de planejamento conjunto e para 
o desenvolvimento de ações. Na formação da agenda, cada 
profissional do NASF busca contemplar pelo menos um turno 
de trabalho em cada EqSF, embora nem sempre coincida com 
a presença de outros profissionais do NASF ou as demandas 
das equipes. Sobre as práticas assistenciais, foi revelado que o 
trabalho do NASF está centrado em atividades grupais e cole-
tivas, especialmente com gestantes, idosos e hipertensos. Fo-
ram identificadas fragilidades no desenvolvimento de ações 
em conjunto com as EqSF, a exemplo de interconsulta, visita 
domiciliar e projeto terapêutico singular. Também as ações 
de apoio pedagógico às EqSF são escassas e são raros os mo-
mentos de discussão e desenvolvimento de atividades educa-
tivas entre equipes. A organização do trabalho do NASF e o 
desenvolvimento de ações articuladas também demonstram-
se complexos e difícil de estruturação em outras realidades 
(BARROS et al, 2015; LANCMAN et al, 2013). Conclusões/Consi-
derações Finais A análise realizada indica um processo de tra-
balho fragmentado e parcialmente em conformidade com o 
preconizado para o Apoio Matricial. Questões relacionadas ao 
planejamento desarticulado, desvalorização do atendimento 
individualizado mesmo quando necessário, dificuldades de ar-
ticulação entre as equipes e frágil desenvolvimento de supor-
te pedagógico às EqSF comprometem o desempenho de um 
projeto terapêutico comum entre NASF e equipes apoiadas. 
Importante considerar que a proposta do apoio matricial ao 
mesmo tempo que se constitui como possibilidade de amplia-
ção do cuidado na saúde da família também introduz pressu-
postos para uma nova forma de produção do cuidado, o que 
implica para todos os profissionais envolvidos a necessidade 
de práticas além das tradicionais. Assim, destaca-se a necessi-
dade de fortalecimento das ações de Educação Permanente 
com vistas à promoção do cuidado compartilhado e trabalho 
interdisciplinar. Referências BARROS, J.O. et al. Estratégia do 
apoio matricial: a experiência de duas equipes do Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF) da cidade de São Paulo, Bra-
sil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 20, n. 9, p. 2847-2856, 2015. 
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ços e equipes assistenciais, bem como dos fluxos de atendi-
mento no serviço de urgência e nos demais sítios assistenciais 
do hospital, envolvidos na linha de cuidado ao paciente agu-
do. Metodologia Relato de experiência do terceiro módulo 
do curso de aperfeiçoamento e desenvolvimento gerencial 
integrado da linha de atenção às urgências no ambiente in-
trahospitalar, do programa de apoio ao desenvolvimento ins-
titucional do SUS, no Hospital Universitário de Lagarto (HUL) 
da Universidade Federal de Sergipe. Durante o ano de 2016, a 
equipe de gestão coletou dados para o desenvolvimento de 
um projeto gerencial com foco na reorganização interna do 
SHU considerando o período de transição da gestão da esfera 
estadual para federal. O planejamento estratégico situacional 
seguiu as etapas explicativa, normativa, estratégica e tática-
-operacional. Resultados e Discussão O SHU disponibiliza 23 
leitos de observação adulto/pediátrica, 15 na área amarela, 
três na vermelha, e atende uma média de 4.456 pacientes por 
mês. O enfermeiro é o profissional que realiza a classificação 
de risco com base nas recomendações do Ministério da Saú-
de. Os tempos que não agregaram valor ao atendimento de 
pacientes classificados como azul/verde foram em média 120 
minutos enquanto os que agregaram foram apenas 08 mi-
nutos. As principais estratégias para reduzir a congestão de 
pacientes no SHU foram: reorganização dos espaços físicos, 
gestão de leitos com base no Kanban, gestão de fluxo com 
monitoramento dos tempos e redimensionamento de recur-
sos humanos. Conclusões/Considerações Finais As metas do 
planejamento foram direcionadas para reduzir o tempo de es-
pera do paciente para reavaliação médica e internamento em 
clínica médica com base nos indicadores de fluxo que progres-
sivamente serão implantados no HUL e espaços de discussão 
estratégica com gestores e profissionais.
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13507 REFLEXÕES SOBRE A INTERFACE ENTRE OS 
SERVIÇOS DE SAÚDE E A EPIDEMIOLOGIA NO BRASIL: 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA DE 1998 A 2016

Introdução Uma das principais tarefas da epidemiologia nos 
serviços de saúde é o monitoramento das condições de saúde 
das populações de referência, garantindo desafios na elabo-
ração de métodos de análise e na construção de indicadores 
de saúde e de qualidade de vida. (Epidemiologia nas políticas, 
programas e serviços de saúde, 2005) Objetivos Este estudo 
teve como objetivo analisar a produção científica na área da 
epidemiologia e sua interface com planejamento e a organiza-
ção dos serviços, bem como com o campo da saúde coletiva 
no Brasil no período de 1998 a 2016. Metodologia Revisão de 
1998 a 2016 na Revista Brasileira de Epidemiologia, principal 
revista científica brasileira especializada em epidemiologia. 
Palavras-chaves: saúde pública, condições sociais, epidemio-
logia crítica, políticas de saúde, epidemiologia social, ensino 
em epidemiologia e serviços de saúde. Análise foi realizada se-
gundo as variantes: temática e estrutural. A análise temática 

agrupa as categorias e os conceitos operatórios mais frequen-
tes. A análise estrutural permite extrair os nexos e as relações 
entre conceitos, tendo a articulação do conteúdo com fatores 
que determinam suas características. (IANNI, 2008) Resulta-
dos e Discussão Foram identificados 23 textos que constituí-
ram o universo da análise. Os artigos selecionados ressaltam 
enfaticamente a necessidade de uma epidemiologia articula-
da com as políticas públicas. Ao longo do tempo as discussões 
teóricas sobre epidemiologia foram se adaptando aos novos 
desafios sociais. A globalização e o avanço das tecnologias ge-
ram novos problemas, mas ainda existe relutância para confi-
gurar uma epidemiologia voltada para o coletivo, com o intui-
to de gerar transformações sociais. Os artigos ressaltam ainda 
a necessidade de atualização de debates sobre a formação 
profissional de epidemiologistas tendo como intuito alterna-
tivas adequadas a realidade nacional. Conclusões/Considera-
ções Finais A epidemiologia poderá ampliar seus conceitos se 
enfrentar os atuais desafios de forma a considerar o contexto 
mais complexo, dinâmico, histórico e social. Referências Epi-
demiologia nas políticas, programas e serviços de saúde. Rev. 
bras. epidemiol., São Paulo , v. 8, supl. 1, p. 28-39, 2005 IANNI, 
Aurea Maria Zöllner. Entre o biológico e o social: um estudo 
sobre os Congressos Brasileiros de Epidemiologia, 1990-2002.
Rev. bras. epidemiol., São Paulo , v. 11, n. 1, p. 24-42, Mar. 2008
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13509 ORGANIZAÇÕES SOCIAIS NA SAÚDE (OSS) EM 
SP: A VOZ DOS TRABALHADORES E SUAS PERCEPÇÕES 
SOBRE AS PRÁTICAS DE GESTÃO

Introdução Cada vez mais presente, a racionalização das práti-
cas em saúde vêm influenciando a organização dos serviços e 
produção do cuidado no âmbito do SUS. Esta lógica racional, 
sedimentada na área hospitalar, utiliza-se de instrumentos 
empresariais na gestão dos serviços públicos de saúde. A ra-
cionalização das práticas vêm ganhando força na gestão das 
OSS na Atenção Básica Objetivos Analisar como os trabalha-
dores das unidades básicas de saúde estudadas, geridas por 
Organizações Sociais de Saúde, percebem as práticas de ges-
tão. Metodologia Este estudo está vinculado a uma pesquisa 
matriz intitulada “A Atenção Primária em Saúde como estraté-
gia para (re)configuração das Políticas Nacionais de Saúde: a 
perspectiva de seus profissionais e usuários”. Utilizamos uma 
metodologia qualitativa, do tipo estudo de casos múltiplos. 
Pesquisadores de campo habitaram as UBS por um período 
de quase um ano. Lá observaram o trabalho e produziriam o 
seu diário de campo. Utilizamos aqui o material referente a 
duas UBS localizadas no município de São Paulo, uma rede 
complexa, marcada com intensidade pela relação público-pri-
vado, o que lhe confere peculiaridades na forma e maneiras 
de implementação do SUS. Resultados e Discussão O “mal-es-
tar” persistente com a presença das pesquisadoras foi tomado 
como um analisador da relação dos trabalhadores com a OSS 
responsável pela gestão destas UBS. As estratégias de contro-
le e avaliação e o medo da punição ficam evidentes como preo-
cupações cotidianas. Há uma hipervalorização do atingimento 
de números e metas, e a produtividade é tomada como foco 
do trabalho, apontando para o paradigma gerencialista. Esta 
lógica de gestão preconiza um mundo idealizado, incapaz de 

Sistemas de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e 
sobre Mortalidade (SIM) dos casos de Leishmaniose Visceral 
(B550 CID-10) residentes no estado de Pernambuco. Para a 
análise, utilizou-se o software Epi Info v. 7.1.5 para o georre-
ferenciamento dos casos e mapas cartográficos foram gera-
dos com limites geográficos dos municípios e classificados de 
acordo com o número de casos. A amostra foi composta de 
954 casos. Resultados e Discussão Identificou-se que 70,8% dos 
municípios Pernambucanos teve pelo menos um caso da doen-
ça na série histórica. Os municípios que apresentaram a maior 
quantidade de casos foram: Petrolina (13,7%), Salgueiro (7,2%), 
Ouricuri (6,6%) e Santa Maria da boa Vista (4,8%). Quatro mu-
nicípios apresentaram casos todos os anos da série (Caruaru, 
Ouricuri, Petrolina e Salgueiro). A Macroregião de Saúde IV de 
Pernambuco tinha 100% de seus municípios com pelo menos 
um caso da doença e 48,5% do total dos casos do estado, em 
que a VIII Região de Saúde contribuiu com 24% do total dos 
casos do Estado. Os mapas cartográficos destacam a aglome-
ração de casos na IV Macrorregião. Conclusões/Considerações 
Finais A análise espacial dos casos de leishmaniose visceral hu-
mana permitiu concluir que, durante a série histórica de 2005 
a 2014, houve uma carga maior de leishmaniose visceral na 
Macroregião de Saúde IV e houve distribuição geográfica dos 
casos da doença pelo estado durante a série histórica.

Cicero Emanoel Alves Leite; Suely Arruda Vidal; Berenice 
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13455 ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE: UMA ANÁLISE 
DO GESTOR MUNICIPAL DE SAÚDE SOBRE AVANÇOS E 
FRAGILIDADES

Introdução A consolidação da Atenção Primária (APS) é prio-
ridade no processo de reorganização do Sistema de Saúde no 
Brasil. Ponto de contato preferencial e porta de entrada na 
rede de serviços resolutivos de acesso universal, a atenção 
básica deve coordenar os cuidados na rede de serviços e efe-
tivar a integralidade nas diversas dimensões (BRASIL, 2006) 
(GIOVANELLA, et. al, 2009). A APS como base de um sistema 
espera-se que seja muito bem delineado e eficiente ao ponto 
de orientar a organização do sistema como um todo. Ou seja, 
o serviço/assistência não se encerra na porta de entrada, ele 
apenas inicia ali. Entretanto, o discurso pode divergir da prá-
tica, diante de um cenário que convive com problemas, cha-
mados aqui de fragilidades. No intuito de reorganizar e forta-
lecer o sistema foi implementado, entres outros, a Estratégia 
de Saúde da Família (ESF), Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS), em 2008, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 
pela integralidade e pela intersetorialidade que efetive uma 
ampliação da capacidade de resposta à maior parte dos pro-
blemas da população na APS e, segundo o Ministério da Saú-
de para uma maior qualificação da assistência e da gestão. 
Objetivos No entanto, as fragilidades são enfrentadas pelos 
gestores municipais de saúde. Nesse sentido, o estudo tem 
como objetivo conhecer as percepções do gestor municipal 
de saúde sobre avanços e desafios da APS no propósito de dis-
ponibilizar um serviço a população, que atenda os princípios 
do SUS. Metodologia O estudo possui uma abordagem meto-
dológica qualitativa, em uma perspectiva que o gestor iden-
tifique a importância de ações que acolham as necessidades 

de saúde e fragilidades da APS. Para coleta de dados foram 
realizadas entrevistas em profundidade, com uma amostra 
composta por 52 gestores municipais de saúde de todo o Bra-
sil. A análise de conteúdo foi tomada como diretriz principal, 
sendo instrumentalizada pelo uso da tecnicidade do Progra-
ma NVIVO. É um programa que analisar informações qualita-
tivas e melhor operacionalizar a organização de entrevistas, 
textos, imagens, áudios. A análise das entrevistas foi guiada 
para primeiro identificar quais elementos os gestores citam, 
em seguida foram quantificados pelas vezes que cada ele-
mento foi encontrado na fala dos entrevistados. Resultados e 
Discussão Os entrevistados avaliam a ESF de forma positiva e 
consideram que a ESF pode ser indutor, financiador de ações 
da APS, condizentes com a realidade da comunidade. Os ACS 
são tidos como um elo entre população e a APS, responsáveis 
por fazer busca ativa e levar toda informação a comunidade. 
Ao abordarem sobre as outras estruturas que complementam 
a prestação de serviços da atenção primária, enfatizam em 
sua maioria, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF. 
O NASF surge nas palavras do gestor como uma unidade 
de apoio, nesse âmbito - o que demonstra a importância do 
apoio matricial e da integralidade das ações – surge nas falas 
as Academias da Saúde, Centro de Referencia Especializada 
de Assistência Social (CREAS), Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). 
No que diz respeito às fragilidades na APS, os gestores des-
tacam três elementos: financiamento (40 gestores), acesso à 
média complexidade (28 gestores); investimento em estrutu-
ra física (26). Conclusões/Considerações Finais Alcançar a efe-
tividade da APS se apresenta como um processo constante de 
construção, que ao apoiar em ações em rede e intersetoriais, 
como o NASF, caminha para o fortalecimento do sistema que 
convive com fragilidades, apesar dos avanços da ESF. Assim, 
ao olha para as fragilidades conclui-se que pelo olhar do ges-
tor, fortalecer a APS e superar as fragilidades passa pelo in-
vestimento em melhorias na relação entre os outros níveis de 
atenção e, pela grande questão: o financiamento. Referências 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Aten-
ção Básica. Brasília,2006. GIOVANELLA, Ligia et al . Saúde da 
família: limites e possibilidades para uma abordagem integral 
de atenção primária à saúde no Brasil. Ciênc. saúde coletiva, 
Rio de Janeiro, v.14, n. 3, p. 783-794, 2009.

MARIA PATRICIA SILVA; Savio Nunes de Freitas; Alane Barbosa 
de Sá;

13481 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA 
GESTÃO DE FLUXO NO SETOR DE ACOLHIMENTO 
E CLASSIFICAÇÃO DE NECESSIDADES E RISCOS DO 
SERVIÇO HOSPITALAR DE URGÊNCIA

Introdução O setor de recepção, acolhimento e classificação 
de necessidades e riscos é a porta de entrada dos pacientes 
agudos ou agudizados no Serviço Hospitalar de Urgência 
(SHU). É um dos setores mais desafiadores para o gerencia-
mento clínico, pois requer um planejamento de fluxo de aten-
dimento contínuo para evitar a congestão e superlotação, 
agregando tempos para qualidade e resolutividade dos casos. 
Objetivos Identificar necessidades de organização dos espa-
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SUS; faz-se necessário facilitar a instituição da vigilância da 
saúde e, neste intuito, uma política de saúde seria promissora. 
Objetivos Elaborar uma política de saúde, estratégica e partici-
pativa para setores de saúde de IF com diretrizes traçadas via 
análise documental do Plano de Assistência Estudantil3, Pro-
jeto Político-Pedagógico do IFRN4; Lei 11.892/20085; artigos 
que abordassem questões relacionadas aos IF; documentos 
relativos ao Programa Saúde na Escola6 e ao Planeja SUS do 
Governo Federal7. Ainda, analisaram-se editais de concursos 
para aferir as atribuições dos profissionais. Metodologia Estu-
do de avaliação para estruturar os elementos fundamentais à 
construção da política: diagnóstico da realidade; os objetivos 
pretendidos; e a estratégia a ser adotada2. Para o diagnósti-
co situacional, procedeu-se à consulta de levantamentos de 
saúde nacionais envolvendo adolescentes de 14 a 19 anos e ao 
Relatório Geral de caracterização socioeconômica dos alunos 
do IFRN. Além disso, avaliaram-se os potenciais recursos do 
IFRN (infraestrutura, gestão do trabalho, gestão de pessoas) 
via questionário Google forms® direcionado a coordenadores 
e servidores dos setores de saúde da assistência estudantil 
do IFRN. A partir disso, delinearam-se diretrizes, objetivos e 
problemáticas-alvo. Então, organizou-se uma matriz de indica-
dores, cujo conteúdo foi validado por consenso de profissio-
nais de saúde do próprio IFRN, bem como foram construídos 
instrumentos gerenciais para avaliar a implantação da Política 
e monitorar as ações realizadas. Resultados e Discussão As 
diretrizes da política relacionam-se a redução das iniquidades 
em saúde, promoção em saúde e instituição do planejamen-
to estratégico. As temáticas selecionadas para compor os 
problemas-alvo estão relacionadas, preponderantemente, a 
educação popular em saúde com ênfase na educação sexual, 
educação alimentar, incentivo à prática esportiva, combate à 
utilização de drogas, redução da violência, vigilância da água, 
vigilância epidemiológica e promoção à saúde mental. Ao final 
da discussão, a matriz anteriormente composta por 42 indica-
dores distribuídos nas categorias de atividades de educação 
em saúde (n=18), assistenciais (n=07) e administrativas (n=17) 
passou a 37 indicadores (educação em saúde: 10, atividades 
assistenciais: 07, atividades administrativas: 20) selecionados 
para avaliar a implantação e execução da política de saúde 
proposta. A política estruturou-se na concepção de escola 
como espaço para promoção e prevenção de agravos, atra-
vés de dinâmicas participativas e reflexivas sobre temas como 
sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis, prevenção 
ao uso de drogas, hábitos salutares, construção de projeto 
de vida (pessoal, afetiva, profissional) e responsabilidade. 
Conclusões/Considerações Finais Espera-se que a Política pro-
posta contribua para o melhor desempenho acadêmico dos 
alunos e permanência dos mesmos na instituição, mediante 
oferta de ações promotoras, protetoras e de recuperação da 
saúde, utilizando tecnologias de baixa densidade tecnológica 
e essencialmente relacionais. Assim, pretende-se instituir um 
modelo balizado no cuidado à saúde que, potencialmente, 
contribua para formação de um sistema de proteção social 
ao aluno. Embora criada para o contexto do IF Rio Grande 
do Norte, a política proposta pode ser instituída em IF de ou-
tros estados, bem como servir de norteamento para criação 
de micropolíticas nos serviços de saúde como um todo. Isto 
porque os pressupostos de sua criação foram balizados nos 

fundamentos do Sistema Único de Saúde. Neste sentido, este 
estudo apresenta potencial de auxiliar diferentes contextos 
nacionais, excedendo uma perspectiva de alcance local. Re-
ferências 1. Höfling EM. Estado e Políticas públicas sociais. Ca-
dernos Cedes. 2001; XXI (5):30-41. 2. Fleury S, Ouverney AM. 
Política de saúde: uma política social. In: Giovanella L, Escorel 
S, Lobato LVC, Noronha JC, Carvalho AI (org.). Políticas e sis-
tema de saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2008. 
p.23-64. 3. IFRN. Plano de Assistência Estudantil. Natal; 2010. 
4. IFRN. Projeto Político-Pedagógico do IFRN: uma construção 
coletiva. Natal; 2012. 5. Brasil. Lei nº 11.892, de 30 de dezem-
bro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Diário Ofi-
cial da União, 2008; 30 dez. 6. Brasil. Manual instrutivo - Pro-
grama saúde na escola 2013. Brasília: Ministério da educação 
e da saúde; 2013. 7. Brasil. Sistema de planejamento do SUS: 
uma construção coletiva- instrumentos básicos. Brasília: Mi-
nistério da saúde; 2009.

Flávia Christiane de Azevedo Machado; Janmille Valdivino 
Silva; Gerliene Maria Silva Araújo de Almeida; Ideize de Barros 
Medeiros; Thiago Antonio Raulino do Nascimento; Ana Cristina 
Gondim Filgueira;

13596 INTERFACE DA GESTÃO DO CAPITAL HUMANO 
E DA PERCEPÇÃO E DO DISCURSO DOS GESTORES E DOS 
PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Introdução Na consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), 
identificam-se questões que demandam respostas ressignifi-
cadas no que diz respeito à gestão de pessoas, que apresenta 
em seu percurso problemas/desafios que permanecem sem 
solução, impondo a urgência seja de aperfeiçoamento do 
sistema seja de instrumentos e estratégias seja de mudança 
de modelos de gestão. A Gestão do Capital Humano envolve 
tantos aspectos objetivos baseados em processos técnicos, 
como aspectos relacionais que se estabelecem com o próprio 
trabalho. Todos estes elementos permitem que se compreen-
da a dinâmica relação estabelecida entre pessoas e organiza-
ções. O Capital humano das organizações são a habilidade, o 
talento e o conhecimento de seus funcionários traduzidos em 
ações e que devem estar alinhados para atingir a estratégia 
da instituição. Porém, estas estratégias devem fazer parte da 
vida de todos (BERGER et al., 2010; YEPES-BALDÓ; ROMEO; 
BERGER, 2013). Dessa forma, identificar a percepção e o dis-
curso dos gestores e profissionais da Atenção Primária à Saú-
de em relação ao modelo de gestão de pessoas é essencial 
para caminhar no rumo de possíveis soluções. Objetivos Iden-
tificar a percepção e o discurso de gestores e profissionais 
de saúde sobre as potencialidades dos modelos de Gestão 
de Pessoas na Atenção Primária à Saúde. Metodologia Estu-
do descritivo com abordagem qualitativa, recorte da tese de 
doutorado “Adaptação transcultural e validação do questio-
nário do capital humano no contexto brasileiro”. Realizadas 
30 entrevistas com gestores das Coordenadorias de Saúde 
I, II, III, IV, V, VI, (Gestores de Atenção Primária, Articulado-
res de Educação Permanente e Coordenadores de Unidade) 
e com profissionais de saúde (Médicos, enfermeiros e odon-
tólogos) das Regionais de Saúde de Fortaleza, no período de 

captar “mundo que fica de fora” de seus instrumentos de con-
trole: a UBS-empresa. Observa-se, ainda, que os trabalhadores 
defendem este modelo de gestão e apontam muitos parado-
xos nesta relação com a OSS. Conclusões/Considerações Finais 
O clima organizacional valoriza a produtividade em detrimento 
de outras atividades que também são importantes no trabalho 
na Atenção Básica. Além deste desconforto os trabalhadores 
demonstram preocupação com as estratégias de controle, o 
risco de punição e a manutenção do emprego. Paradoxalmen-
te, também defendem o empresariamento da saúde.

Larissa Bragagnolo; Rosemarie Andreazza; Ademar Arthur 
Chioro Reis; Luiz Carlos de Oliveira Cecílio;

13515 REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS 
DE INFORMAÇÃO NO SETOR DE COMPRAS E 
ABASTECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (SEMS) – PARANÁ

Introdução A problemática com o gerenciamento da informa-
ção tem sido uma das dificuldades encontradas na gestão dos 
serviços públicos de saúde devido a um aumento na quantida-
de de dados a serem gerenciados, o número de profissionais 
envolvidos nos processos e nas demandas crescentes de in-
formação em tempo real. A tecnologia pode ser um suporte 
importante e legitimadora do ato profissional e da instituição 
que a adota, sendo utilizada como critério de avaliação de qua-
lidade dos serviços (1). Os sistemas são capazes de produzir 
indicadores que são utilizados na organização da assistência 
realizada pelas Secretarias de Saúde (2). Na gestão da cadeia 
de suprimentos um dos grandes nós críticos é a transmissão 
de informações; com o uso da tecnologia de informação o pro-
cesso de decisão é simplificado e uma melhor coordenação en-
tre as áreas funcionais é realizada. A tecnologia da informação 
tende a eliminar atividades redundantes e acelerar o proces-
samento das informações e tomada de decisão (3). Objetivos 
O objetivo de estudo foi avaliar o processo de reestrutura-
ção dos Sistemas de Informação no Serviço de Logística de 
Compras e Abastecimento da Secretaria Municipal de Saúde 
de São José dos Pinhais, Paraná, que ocorreu no ano de 2016. 
Metodologia Foi realizado um estudo retrospectivo longitudi-
nal, do período de janeiro a dezembro de 2016. Para avaliação 
do processo de reestruturação dos sistemas foram utilizados 
dois momentos. Um primeiro momento de análise situacional, 
anterior ao início das mudanças e adequações logísticas, em 
janeiro de 2016, que foi realizado pela Divisão de Abasteci-
mento da SEMS, e onde foram apontados os principais nós 
críticos dos sistemas de informação e fluxos, os quais foram 
apresentados para a Secretaria Municipal de Planejamento 
e Desenvolvimento Econômico (SEMPLADE), que através de 
seu Departamento de Tecnologia da Informação, após um pe-
ríodo de estudos, sugeriu algumas mudanças, as quais foram 
discutidas entre os dois setores, aprovadas e implementadas. 
Um segundo momento, em janeiro de 2017, onde foram ava-
liadas as mudanças nos processos e sistemas de informação e 
os resultados obtidos na Secretaria Municipal de Saúde após 
o período de um ano. Resultados e Discussão A análise dos 
itens observados como críticos pelo Abastecimento apontou 
para a falta de integração entre os sistemas, falta de informa-
ções das atas de registro e de logística de entrega de insumos, 

além da falta de alertas no sistema, os quais foram repassa-
dos ao Departamento de Tecnologia da Informação (TI) em 
reuniões quinzenais. O Departamento de TI verificou que só 
seria possível apresentar uma solução eficaz se fossem inte-
gradas as informações de três sistemas utilizados pela Divisão 
de Abastecimento: Sistema de Saúde, de Compras e de Almo-
xarifado. As equipes de TI e gestores da SEMS trabalharam em 
conjunto para entender e detalhar as dificuldades detectadas. 
Na medida em que as solicitações eram compreendidas entre 
as equipes, trabalhava-se para a melhoria das situações que 
não envolviam recursos de TI, como fluxos, funções e proces-
sos internos. Paralelamente, as equipes de TI trabalhavam as 
melhorias em rotinas de cada um dos sistemas. Além disso, 
no sistema mantido pela TI, foram criados rotinas e relatórios 
que integram e cruzam informações dos sistemas, oportuni-
zando ao Abastecimento as informações centralizadas para 
a realização da gestão de suprimentos da SEMS. Conclusões/
Considerações Finais Observou-se um aumento na resolutivi-
dade no setor de Abastecimento, minimizando os erros huma-
nos e facilitando o trabalho de gerenciamento. Os resultados 
encontrados evidenciaram o fortalecimento da gestão e me-
lhoria no suprimento dos serviços de saúde para a consecução 
dos objetivos. Os dados demonstram que investir em um sis-
tema de informação adequado às necessidades de cada setor, 
faz com que haja uma melhoria significativa na gestão pública, 
não só de suprimento, mas na qualidade do trabalho efetuado 
pelos servidores. Neste contexto demonstrou-se ainda que é 
preciso investir na integração dos setores; no fortalecimento 
do planejamento intersetorial, na instituição de fluxos de in-
formações, processos e controle e na capacitação dos atores 
para gerar uma melhoria na cadeia logística e consequente-
mente no abastecimento dos insumos da saúde. Referências 
1. Pinochet,L.H.C; et al. Inovações e tendências aplicadas nas 
tecnologias de informação e comunicação na gestão da saú-
de. Revista de Gestão em Sistemas de Saúde.Vol 3, N. 2. julho/ 
dezembro. 2014 2. Pinochet,L.H.C. Tendências de Tecnologia 
de Informação na Gestão da Saúde. O Mundo da Saúde, São 
Paulo;35(4):382:394. 2011 3. Souza, G.D; Carvalho, M.S.M.V; Li-
boreiro; M.A.M. Gestão da cadeia de suprimentos integrada à 
tecnologia da informação. RAP. Rio de Janeiro 40(4):699-729, 
Jul./Ago. 2006

Scheila Maria Graczyk Takayasu; Walace Marcelo Fagundes;

13578 CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA DE UMA POLÍTICA 
DE SAÚDE PARA INSTITUTOS FEDERAIS

Introdução Uma política pública deve considerar a quem se 
destinam os resultados ou benefícios e o seu processo de ela-
boração deve ser submetido ao debate público1,2. No Brasil, 
quando se mencionam serviços públicos de saúde, preponde-
rantemente, nos remetemos aos serviços integrantes do Sis-
tema Único de Saúde - SUS. Contudo, há instituições públicas, 
não integrantes do SUS, que disponibilizam serviços de saúde 
e, assim, fariam jus a uma política de saúde específica. Dentre 
essas instituições, podem-se identificar os Institutos Federais 
de Educação, Ciência e Tecnologia – IF. Os IF disponibilizam as-
sistência à saúde dos discentes para viabilizar a permanência 
e êxito, todavia não há uma política de saúde formal. Como 
os desafios dos serviços de saúde dos IF são similares aos do 



AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde312 313Seção II - PÔSTeReS eM RoDAS De CoNVeRSA

melhanças, entre os dois países, particularmente em relação 
à gestão e financiamento dos sistemas de saúde. A grande se-
melhança é que ambos fundamentam a organização e oferta 
de seus serviços de saúde nos princípios e diretrizes da Aten-
ção Primária em Saúde (APS). Pretende-se, com os resultados 
encontrados da pesquisa, colaborar com a formação e quali-
ficação de políticas públicas de saúde. Referências Madrigal, 
MaríadelRocíoSáenz. “Cobertura universal¿ sueño o utopía? El 
caso de Costa Rica.” Revista Rupturas 2.2 (2012): 346-363. del-
RocíoSáenz, María, Mónica Acosta, andJorineMuiser. “Siste-
ma de salud de Costa Rica.” salud pública de méxico 53 (2011). 
Giovanella L, Mendonça MHM. Atenção Primária em Saúde. 
In: Giovanella L, Escorel S, Lobato LVC, et al. (Orgs.) Políticas 
e Sistema de Saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Editora da Fio-
cruz, 2012: 493-545. Paim JS, Travassos C, Almeida C, Bahia L, 
Macinko J. O sistema de saúde brasileiro: história avanços e 
desafios. The Lancet. 2011. 377 (9779):1778-1797. World Health 
Organization. The world healthreport 2000: health systems, 
improving performance. Geneva: WHO, 2000.

Rosane Machado Rollo; Adriana Roese; Cristianne Maria Famer 
Rocha; Camilo Darsie de Souza; Douglas Luis Weber; Mariana 
Kliemann Marchioro;

13633 ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM 
SAÚDE: DESAFIOS E POSSIBILIDADES EM UM MUNICÍPIO 
DO NORDESTE BRASILEIRO.

Introdução No presente estudo propomos mostrar a expe-
riência do município de Eusébio/CE na organização das ações 
e serviços da Atenção Primária em Saúde - APS. Localizado na 
Região Metropolitana de Fortaleza - CE, o município possui 
área territorial de 97Km², com população de 51.913 habitan-
tes e se insere na 1ª região de saúde. Objetivos Essa expe-
riência objetiva qualificar a gestão da saúde, aperfeiçoar a 
comunicação para a resolução de problemas identificados e 
o ordenamento da rede, visando o alcance da integralidade 
da atenção. Metodologia Foi adotada em 2013, a divisão do 
território municipal em três Áreas de Vigilância à Saúde. Cada 
área conta com uma coordenação técnica, com o suporte de 
uma equipe mínima de supervisão para acompanhamento de 
seis equipes da Estratégia Saúde da Família e um Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família. As áreas foram divididas por crité-
rios de contiguidade e similaridades epidemiológicas, ambien-
tais e organizacionais, proporcionando todo o reordenamen-
to do sistema de saúde, com apoio institucional às equipes 
para ações administrativas, monitoramento de processos de 
trabalho, indicadores pactuados e a oferta de atividades de 
educação permanente. Resultados e Discussão Consideramos 
que o apoio disponibilizado para as equipes nos últimos qua-
tro anos, vem proporcionando maior agilidade na solução de 
problemas relacionados à estrutura física e de equipamentos 
da rede de saúde, maior integração e refinamento na relação 
entre as equipes e a gestão, contribuindo com a regulação das 
necessidades de saúde e encaminhamentos para outros níveis 
de atenção. Repercutindo favoravelmente no aperfeiçoamen-
to dos processos de trabalho e melhoria dos indicadores, se-
jam operacionais ou epidemiológicos, na qualificação e satis-
fação dos profissionais e na consolidação da responsabilidade 

sanitária das equipes com a população assistida. Conclusões/
Considerações Finais Essa estratégia promove a qualificação 
da gestão, pois incorpora elementos que contribuem para a 
ampliação do acesso com qualidade, reorganiza a atenção e 
concretiza o papel da APS como coordenadora do cuidado e 
ordenadora da rede.

Maria Gorette Cavalcanti Bastos Sobrinha; Maria das Graças 
Viana Bezerra;

13640 MONITORAMENTO E CONTROLE DA 
SUPERLOTAÇÃO DE UM SERVIÇO HOSPITALAR DE 
URGÊNCIA

Introdução O grande número de atendimentos nos serviços 
hospitalares de urgências (SHU) indica baixo desempenho do 
sistema de saúde, enquanto que a superlotação revela baixo 
desempenho do hospital e sua rede assistencial, ambos são 
fenômenos complexos e que podem coexistir ou não. A reor-
ganização interna dos SHU tem impacto direto no tempo de 
permanência do paciente e na qualidade do atendimento. 
Objetivos Compreender o fenômeno da superlotação, enten-
dendo suas causas, as formas de caracterizar sua ocorrência 
e de identificar ações capazes de superar o problema no hos-
pital. Metodologia Relato de experiência do primeiro módulo 
do curso de aperfeiçoamento e desenvolvimento gerencial 
integrado da linha de atenção às urgências no ambiente intra 
hospitalar, do programa de apoio ao desenvolvimento insti-
tucional do SUS, no Hospital Universitário de Lagarto (HUL) 
da Universidade Federal de Sergipe. A equipe de gestão co-
letou dados para a criação de um projeto gerencial com foco 
na reorganização interna do SHU considerando o período 
de transição da gestão da esfera estadual para federal. O 
planejamento estratégico situacional (PES) seguiu as etapas 
explicativa, normativa, estratégica e tática-operacional Resul-
tados e Discussão As fortalezas foram relacionadas a estru-
tura física, cobertura, posicionamento geográfico e oferta de 
leitos. Observou-se a existência de congestão e não superlo-
tação do SHU, excetuando-se alguns dias nas alas amarela e 
vermelha. No ano de 2015, a capacidade máxima do hospital 
permaneceu 155 leitos enquanto que a operacional foi de 89, 
os setores de internação: clínica médica (47%), cirúrgica (31%), 
pediatria (16%) e UTI (6%), sendo que 65% foi a taxa de ocupa-
ção média dos leitos. As estratégias elencadas no PES foram: 
implantação da gerência de fluxo de pacientes na urgência e 
dimensionamento do quadro ideal para recompor a força de 
trabalho da enfermagem, dentre outras. Conclusões/Conside-
rações Finais O monitoramento de indicadores é primordial 
para o alcance das metas, principalmente o tempo de perma-
nência hospitalar na urgência, o número de internamentos 
por causas sensíveis a atenção básica e indicador de satura-
ção operacional que serão implantados no HUL no decorrer 
do processo de federalização.

Anny Giselly Milhome da Costa Farre; Manoel Luiz de Cerqueira 
Neto; Valter Joviniano de Santana Filho; Carlos Jose Oliveira 
de Matos; Érica Monize Chagas Santos; Fernanda Gomes de 
Magalhães Soares Pinheiro; Hertaline Menezes do Nascimento; 
Daniela Souza da Silva; Nívia Alves dos Santos; Arthur Maynart 
Pereira Oliveira;

março a abril de 2016. Realizou-se uma entrevista aberta em 
profundidade, em torno da questão: “Fale-me sobre o que as 
dimensões identidade e comprometimento, satisfação com 
sua participação, satisfação com a chefia, motivação, desen-
volvimento e oportunidades de carreira e bem-estar represen-
tam no seu cotidiano, buscando descrever as ações realizadas 
para o alcance delas”. A análise das entrevistas se deu através 
de mapas temáticos, tendo como base os Mapas Analíticos 
propostos originalmente por Franco e Merhy (2003). Resulta-
dos e Discussão Com a interface das falas e das dimensões do 
Questionário de Avaliação do Capital Humano verificou-se as 
fortalezas e fragilidades que foram agrupadas em “potencia-
lidades”. As dimensões Satisfação com a chefia (412 citações 
positivas) e a Satisfação com sua participação (412 citações 
positivas) tiveram destaque nas fortalezas, podendo-se inferir 
que, na dimensão satisfação, o reconhecimento profissional 
constitui um dos aspectos mais apontados como indicador de 
qualidade do capital humano no âmbito da atenção primária. 
Além disso, percebeu que as condições de trabalho do municí-
pio contribuem para um melhor nível de satisfação, como rela-
ções socioprofissionais harmoniosas. Já as dimensões Bem es-
tar profissional (117 citações negativas) e Comprometimento 
(111 citações negativas) realçaram as fragilidades. Estas fragili-
dades no município diz respeito, principalmente, à agenda pa-
rametrizada e ao acolhimento da demanda espontânea. Há re-
latos de profissionais que pediram afastamento, por exemplo, 
por não aceitar esta nova modalidade de trabalho e o tipo de 
cobrança de trabalho por metas, que segundo eles, descarac-
teriza todos os princípios da Estratégia de Saúde da Família. 
Conclusões/Considerações Finais Em todas as dimensões ana-
lisadas, os gestores e profissionais evidenciaram fortalezas e 
fragilidades, implicando em progressos, favorecendo a conso-
lidação da qualidade da gestão e também em limitações para 
a participação efetiva em nível de gestão e coordenação de 
unidades de todos os profissionais. Assim, o estudo viabilizou 
a identificação das áreas problemáticas da gestão do capital 
humano que interferem na condução do modelo de gestão, 
seja em nível de organização seja a nível assistencial, além de 
mostrar os caminhos em que se tem construído bons alicer-
ces para o desenvolvimento da gestão. Diante de tamanha di-
vergência e complementaridades de olhares entre os sujeitos 
da investigação, deve-se apoiar uma mudança na cultura das 
instituições, onde se valorize pessoas, estimule novas ideias, 
desenvolvam trabalhos em equipe e haja reconhecimento 
profissional Referências BERGER, R. et al. Psychometric pro-
perties of the Spanish Human System Audit short-scale of 
transformational leadership. Spanish Journal of Psychology, 
2010. FRANCO, T.; MERHY, E. E. Programa de Saúde da Fa-
mília: Contradições de um programa destinado à mudança 
do modelo tecnoassistencial. In: MERHY, T. et al. O trabalho 
em saúde: olhando e experenciando o SUS no cotidiano. São 
Paulo: Hucitec, 2003. p. 161-198. YEPES-BALDÓ, M.; ROMEO, 
M.; BERGER, R. Human Capital Questionnaire: assessment of 
European nurses perceptions as indicators of human capital 
quality. Nursing and Health Sciences, v. 15, p. 229-234, 2013.
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13605 COSTA RICA E BRASIL: ANÁLISE COMPARADA DE 
SISTEMAS NACIONAIS DE SAÚDE

Introdução Costa Rica é um pequeno país, com aproximada-
mente cinco milhões de habitantes, cujo Sistema de Saúde 
é regido pelo Ministério da Saúde e financiado (serviços de 
prestação pública) pela Caixa Costarricense de Seguros de 
Saúde (CCSS), uma instituição autónoma encarregada pelo 
financiamento, compra e fornecimento dos serviços. A CCSS 
é financiada por contribuições de empregados, empregado-
res e Estado. O Brasil, um país continental, de extremas dife-
renças e desigualdades, construiu o Sistema Único de Saúde 
(SUS) no final dos anos 1980 e têm vivido inúmeras ameaças 
para a manutenção da saúde como um direito universal. O 
sistema de seguridade social da Costa Rica, fruto da Reforma 
do Estado amplamente difundida e defendida pelo “Consenso 
de Washington”, nos anos 1990, é considerado internacional-
mente como um dos sistemas mais bem sucedidos e eficien-
tes na América Latina. Objetivos O objetivo principal deste 
trabalho é descrever e analisar os sistemas nacionais de saúde 
da Costa Rica e do Brasil, a fim de identificar as práticas utili-
zadas na organização, gestão e financiamento, para alcançar 
a tão desejada integralidade da atenção à saúde e, mais recen-
temente, a cobertura universal Metodologia A pesquisa tem 
por base uma metodologia de investigação de caráter explo-
ratório-descritivo, de abordagem qualitativa. Foram utilizados 
diferentes instrumentos para a coleta de dados como: visita 
no país explorado, a partir de curso sobre o SNS da Costa Rica, 
na Universidade da Costa Rica, pesquisa documental, diário 
de campo e sistematização de experiências. A análise dos 
dados foi realizada a partir dos elementos procedentes dos 
contextos/campos de pesquisa (Costa Rica e Brasil), mediante 
a análise do conteúdo. Foram privilegiadas algumas temáticas 
relacionadas à organização dos sistemas nacionais de saúde: 
gestão e prestação de serviços, financiamento e participação 
social. Resultados e Discussão Costa Rica e Brasil possuem 
sistemas de saúde com muitas similaridades. Entretanto, dis-
tintas decisões políticas tomadas, nos anos 1990, diferenciam 
fortemente os dois, além da questão territorial e do número 
de habitante/usuários dos Estados analisados. Quanto ao fi-
nanciamento e acesso aos serviços de saúde, identificou-se 
que a Costa Rica tem um sistema baseado em emprego formal 
e, apesar do acesso da população aos serviços de saúde ter 
aumentado consideravelmente apartir das décadas de 1960 e 
1970, existem os “não segurados”, que só podem fazer uso do 
Sistema de Saúde pela via dos serviços de emergência. Neste 
sentido, apesar de ter se tornado um exemplo para os finan-
ciadores da Reforma do Estado, nos anos 1990, com a separa-
ção entre gestão (“rectoría”) e financiamento, seu principal 
desafio é a sustentabilidade do sistema para manter e expan-
dir a cobertura. Entre as inovações relativamente recentes 
que têm sido implementadas na Costa Rica, mas que mere-
cem destaque, inclui-se a implementação da Equipe Básica de 
Atenção Integral à Saúde (EBAIS), a desconcentração de hos-
pitais e clínicas públicas, a introdução de contratos de gestão 
e a criação do conselhos de saúde. Conclusões/Considerações 
Finais É possível perceber quando analisarmos os sistemas de 
saúde da Costa Rica e do Brasil, mais diferenças do que se-
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dos problemas de saúde3. Apesar da importância dos DS, há 
escassez de material instrucional acerca do funcionamento 
dos mesmos, dificultando o processo gerencial. Objetivos 
Viabilizar um instrumento de avaliação de boas práticas em 
Unidades Básicas de Saúde para auxiliar o processo gerencial 
dessas unidades em prol de sua crescente qualificação. Por-
tanto, o conceito de qualidade deste estudo foi o de adesão 
às Boas Práticas de Funcionamento (BPF). E ainda, aplicar este 
instrumento nas Unidades Básicas de Saúde do DS Oeste de 
Natal/RN no ano de 2014, avaliando o nível de adesão às BPF. 
Metodologia Estudo observacional de caráter descritivo e cor-
te seccional, caracterizado como uma avaliação para gestão. 
Para tanto, construiu-se um check list com base na Resolução 
63/2011 da Diretoria Colegiada da Agência de Vigilância Sanitá-
ria. Este continha itens relacionados à educação permanente, 
mecanismos de ouvidoria, infraestrutura, gerenciamento de 
resíduo, manutenção preventiva de equipamentos, organiza-
ção dos medicamentos e saúde do trabalhador. Tais itens fo-
ram verificados quanto a sua presença (Sim) e ausência (Não) 
mediante observação direta do pesquisador e respostas dos 
gerentes das UBS avaliadas. De modo geral, para cada item 
representativo de fator positivo às BPF foi atribuído um (1,0) 
ponto e para os representativos de fator negativo, zero (0,0) 
ponto, viabilizando classificar o nível de adesão às BPF em 
satisfatório [pontuação obtida pela UBS ≥ 70% da pontuação 
total possível (65pontos)] e insatisfatório (pontuação obtida 
pela UBS< 70% da pontuação total possível). Resultados e Dis-
cussão Neste estudo, das 13 UBS do DS, 01 foi excluída em vis-
ta do tempo de gerência inferior a seis meses e 01 por estar em 
reforma no período do estudo. Como resultado, as 11 UBS par-
ticipantes obtiveram nível insatisfatório de adesão (mínimo: 
38,24% - máximo: 51,47%). Neste sentido, os itens com maior 
adesão foram os ligados ao planejamento das ações e enca-
minhamento dos pacientes para outro nível do sistema. Em 
contrapartida, os com menor adesão foram os relacionados à 
suficiência dos recursos humanos e uso de prontuário eletrô-
nico. Com isto, percebe-se a necessidade de avaliar continua-
mente os serviços, uma vez que um importante parâmetro de 
qualidade, as BPF, ainda é um ponto crítico. A pluralidade de 
dimensões do check list relaciona-se às necessidades de ações 
dos serviços de saúde, que devem estar adaptadas às circuns-
tâncias locais, à população para a qual se destina, aos recursos 
disponíveis e aos atores participantes. Assim, as boas práticas 
relacionam-se as crenças, valores e princípios éticos dos que 
constroem e são alvo das ações e serviços. Conclusões/Con-
siderações Finais Este estudo potencialmente contribui para 
orientar o planejamento dos processos de trabalho em UBS 
em prol da melhoria contínua da sua qualidade. Isto porque, o 
check list elaborado, apesar de aplicado localmente, pode ser 
utilizado em outras localidades, uma vez que um instrumen-
to normativo de ordem nacional, a RDC 63/2011, orientou seu 
delineamento. Referências 1. Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). Resolução da Diretoria Colegiada – RDC 
nº 63 de 25 de Novembro de 2011. Dispõe sobre os Requisi-
tos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de 
Saúde. Acesso em: 2014 03 dez. Disponível em: http://portal.
anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/3fcb208049af5f1e96aeb-
66dcbd9c63c/RDC+36+de+25_11_2011+Vers%C3%A3o+Publica-

da.pdf?MOD=AJPERES 2. Guerrero P , Mello ALSF , Andrade 
SR , Erdmann AL. O acolhimento como boa prática na atenção 
básica à saúde. Texto Contexto Enferm. 2013; 22(1): 132-40 3. 
Mendes EV, Teixeira CF, Araujo EC, Cardoso MRL. Distritos sa-
nitários: conceitos-chave. In: Mendes EV (org.). Distrito Sani-
tário: o processo social de mudança das práticas sanitárias do 
Sistema Único de Saúde. São Paulo: Editora Hucitec/Abrasco; 
1993. p.159-183.
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13665 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO DE 
PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA EM TRATAMENTO 
QUIMIOTERÁPICO EM HOSPITAIS DE BELO HORIZONTE

Introdução O câncer de mama é a neoplasia de maior inci-
dência em mulheres, com exceção dos cânceres de pele não 
melanoma. No Brasil, foram esperados 57.960 novos casos de 
câncer de mama em 2016, aproximadamente 28,1% dos novos 
casos de neoplasias em mulheres. No mundo, o câncer de 
mama é a quinta causa de morte por neoplasias e nas regiões 
menos desenvolvidas apresenta a maior mortalidade entre as 
mulheres. Objetivos O objetivo deste estudo foi caracterizar 
o perfil sociodemográfico e clínico das pacientes diagnostica-
das com câncer de mama em tratamento quimioterápico, em 
três hospitais da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais no 
ano de 2015. Metodologia Trata-se de um estudo transversal, 
recorte do estudo observacional, longitudinal e prospectivo 
realizado em três hospitais de referência em oncologia no mu-
nicípio de Belo Horizonte, Minas Gerais. A coorte foi realiza-
da no período de junho a novembro de 2015. Foram incluídas 
neste estudo mulheres com diagnóstico de câncer de mama, 
com idade de 18 anos e superior, que estavam iniciando trata-
mento quimioterápico ambulatorial. Foi realizado análise des-
critiva dos dados por meio de frequência absoluta e relativa 
para as variáveis categóricas. Medidas de tendência central e 
dispersão foram realizadas para variáveis quantitativas. Resul-
tados e Discussão O presente estudo mostram características 
importantes do perfil das mulheres que fazem tratamento 
de câncer de mama em Belo Horizonte. A maioria das mulhe-
res tinha acima de 50 anos, se autodeclarou parda e possuía 
poucos anos de estudo, com baixa renda individual e familiar, 
estava acima do peso e a comorbidade mais prevalente foi a 
hipertensão. Mais de 40% das mulheres se deslocaram acima 
de 50 km do local de residência para realizar o tratamento. A 
maioria não possuía plano de saúde e o custeio do tratamento 
foi pelo SUS. Ademais, mesmo com a lei 12.732 de 2012, que 
garante o tratamento do câncer em até 60 dias após a data 
do diagnóstico, isso não ocorreu para um terço das mulheres. 
Conclusões/Considerações Finais Foi elevado o número de 
mulheres que iniciaram o tratamento quimioterápico em está-
gio tardio. Isso elucida a importância da ampliação ao acesso 
de rastreamento do câncer de mama. O número de pacien-
tes que iniciaram após 60 dias da data do diagnóstico é alto 
(30,2%), sendo necessárias assim, medidas que assegurem o 
direito dos pacientes.

Daniela Pena Moreira; Giovana Paula Rezende Simino; 
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13645 PROVIMENTO E A ATUAÇÃO DOS MÉDICOS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS: COM A VOZ, GESTORES 
MUNICIPAIS DE SAÚDE

Introdução O direito à saúde no Brasil está garantido constitu-
cionalmente e regulamentado, embora existam alguns vazios 
normativos. Alguns autores nacionais e internacionais reco-
nhecem o Sistema Único de Saúde (SUS) como a experiência 
brasileira mais bem-sucedida de implantação de uma política 
pública inspirada na social democracia e voltada para valorizar 
e implicar o usuário do sistema de saúde na organização da 
proteção social e pública universal, integral e intersetorial1. 
No Brasil, o desafio da redistribuição de médicos foi alvo de 
diversos programas governamentais. Apesar de atrair alguns 
profissionais para áreas remotas, estes programas não alcan-
çaram a magnitude necessária para suprir as necessidades 
dos municípios2,3. Como resposta, o Governo Federal criou 
para o Brasil o Programa Mais Médicos (PMM), por meio da 
Lei nº. 12.871, de 22/10/2013, elegendo três frentes estratégi-
cas: i) qualificação profissional, com mais vagas em Cursos de 
Medicina e Residência Médica, orientados por novas Diretri-
zes Curriculares; ii) investimentos na reconstrução de Unida-
des Básicas de Saúde; iii) provimento de mais de 15 mil médi-
cos brasileiros e estrangeiros. Objetivos Este estudo objetiva 
analisar o componente provisão de médicos do Programa 
Mais Médicos, segundo a ótica e a percepção de gestores mu-
nicipais de saúde. Metodologia Como a ênfase metodológica 
se voltou para a percepção de gestores da Atenção Básica, 
optou-se pela abordagem qualitativa, consoante Denzin e 
Lincoln4, definir a pesquisa qualitativa é, antes de tudo, atuar 
dentro de um campo histórico complexo. A pesquisa foi reali-
zada em 32 municípios, cuja escolha obedeceu aos seguintes 
critérios de inclusão: 20% ou mais da população em situação 
de pobreza extrema, com menos de cinco médicos e menos 
de 0,5 médicos por mil habitantes antes do Programa (junho 
de 2013). Foram incluídos 63 gestores de todos os municípios 
selecionados. Para apreensão do material qualitativo, foram 
realizadas entrevistas que foram analisadas seguindo a teoria 
de Análise de Conteúdo, com o auxílio do software Atlas Ti, 
Versão 1.0.36. A pesquisa obedeceu aos parâmetros e itens 
que regem a Resolução 466/ 2012 e foi apreciado e aprova-
do pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de 
Saúde da Universidade de Brasília, sob o número 399.461/ 
2013. Resultados e Discussão É unânime que o provimento 
de médicos no município permitiu à população a ampliação 
do acesso relativo ao atendimento médico e o cumprimento 
da carga horária. Ainda, a melhoria dos indicadores de saúde 
da atenção básica e da vigilância à saúde. Já com relação à 
prática clínica, os gestores avaliaram positivamente o atendi-
mento médico, citando: atendimento minucioso, com esforço 
para garantia da compreensão do usuário; dispêndio de tem-
po adequado para cada atendimento; realização de exame fí-
sico completo; utilização racional de medicamentos; respeito 
ao paciente; dentre outros. No que tange à alteração na Rede 
de Atenção, afirma-se que os médicos do PMM realizam o 
seu trabalho conforme orienta a PNAB, priorizando ações de 
promoção e prevenção e considerando os princípios da ESF. A 
experiência sobre a avaliação da oferta de serviços de saúde 
no Brasil, focando na formação e distribuição dos médicos, 

não é extensa. Os estudos de Maria Cecília Donnangelo são 
considerados fundadores de um repensar sobre a profissão 
médica, a inserção do profissional no mercado de trabalho e 
suas tensas relações com as políticas públicas5. Conclusões/
Considerações Finais O provimento e a fixação de médicos na 
Atenção Básica por meio do PMM, vêm garantindo avanços 
importantes no que concerne a melhorias na atenção à saúde, 
no acesso à rede e à humanização do cuidado. No entanto, 
a sustentabilidade da garantia desse direito atrela-se às me-
didas estruturantes do PMM, tais como ampliação de vagas 
e criação de novos cursos de medicina, políticas de cargos, 
carreira e salários para profissionais da saúde, melhorias na 
infraestrutura das unidades de saúde em cumprimento das di-
retrizes e estratégias contidas na PNAB. O que aqui se aponta, 
reafirma a importância do componente provimento no PMM 
no Brasil, ao mesmo tempo que remete às expectativas de 
continuidade, no que tange aos anseios da população, que de-
manda atendimento médico com qualidade, humanização no 
cuidado, acesso a outros níveis de atenção e efetividade das 
ações desenvolvidas pelas equipes de Saúde da Família. Refe-
rências 1. Cotlear D., Gómez-Dantés O., Knaul F., Atun R., Bar-
reto IC., Cetrángolo O. et al. Overcoming social segregation in 
health care in Latin America. The Lancet (British edition). 2014; 
14 (9974); p.1248-59. 2. Pinto HA, Sales MJT, Oliveira FPd, Bri-
zolara R, Figueiredo AMd, Santos JTd. O Programa Mais Mé-
dicos e o fortalecimento da atenção básica. Divulg saúde de-
bate. 2014; (51):p.105-20. 3. Schimith MD, Weiller TH. PROVAB: 
potencialidades e implicações para o Sistema Único de Saúde. 
Journal of Nursing and Health. 2014;3(2):p.145-56. 4. Denzin 
NK, Lincoln YS, Giardina MD. Disciplining qualitative research 
1. International Journal of Qualitative Studies in Education. 
2006;19(6): p.769-82. 5. MOTA A. Contribuições pragmáticas 
para a organização dos recursos humanos em saúde e para a 
história da profissão médica no Brasil: à obra de Maria Cecília 
Donnangelo – Brasília: Ministério da Saúde, 2004.
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13657 AVALIAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS EM UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE DO DISTRITO SANITÁRIO OESTE DO 
MUNICÍPIO DE NATAL/RN.

Introdução Os serviços de saúde devem desenvolver ações 
para estabelecer uma política de qualidade, independente do 
nível de atenção desses serviços. Neste contexto, as Boas Prá-
ticas de Funcionamento (BPF) podem guiar uma avaliação da 
qualidade de serviços de saúde1. No contexto das organiza-
ções de saúde, uma boa prática é aquela que, por meio da apli-
cação de técnicas ou procedimentos metodológicos, possui 
uma fiabilidade comprovada para conduzir a um determinado 
resultado positivo2. Os Distritos Sanitários (DS), enquanto 
menor unidade de território do processo de planejamento e 
gestão são cenários adequados para verificar aspectos rela-
cionados às BPF. Não obstante, a finalidade do DS é redire-
cionar e modificar a forma de organização e o conteúdo das 
ações e serviços de saúde, respondendo às demandas da po-
pulação. Neste sentido, as práticas sanitárias constituem um 
conceito-chave que orienta a organização do enfrentamento 
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tem decisões diagnósticas e terapêuticas (PLEBANI, 2009). 
Goldschmidt (data) referia que 43% de erros laboratoriais não 
apresentam nenhum impacto no paciente, 23% impacto leve 
(atrasos), 26% impacto moderado (com dano potencial), 8% 
impacto grave (levando a intervenção médica errada) e ne-
nhum com impacto muito grave. Assim sendo, o monitora-
mento de indicadores da qualidade contribui com a minimiza-
ção de riscos e eventos adversos e consequente segurança do 
paciente. Objetivos Utilizar indicadores como ferramenta de 
monitoramento dos processos, contribuindo com a minimi-
zação de riscos e eventos adversos e consequente segurança 
do paciente, identificando e quantificando os desvios e falhas; 
auxiliando na implantação de medidas corretivas e preventi-
vas e apontando a eficácia das ações tomadas. Metodologia 
Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa 
realizado no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado 
do Ceará no período de janeiro a dezembro de 2016. Os indica-
dores monitorados foram definidos e divulgados para os cola-
boradores em reunião, onde se estabeleceu o que monitorar 
e suas respectivas metas, baseado no Planejamento Estra-
tégico. A coleta de dados foi realizada pela Coordenação da 
Qualidade mensalmente, por meio de formulários específicos, 
assim como a análise crítica dos dados. Quando necessárias, 
ações corretivas e preventivas foram tomadas. Os resultados 
foram discutidos com os colaboradores e gestores e propos-
tas estratégias de melhoria. Resultados e Discussão De acor-
do com os resultados dos indicadores de janeiro a dezembro 
de 2016 observou-se uma média de 98,5% de amostras ade-
quadas, 96,7% de amostras cadastradas corretamente, 99,8% 
de laudos liberados corretamente e 93,5% de avaliação satisfa-
tória dos resultados de ensaio de proficiência. Para o percen-
tual de 1,5% de amostras inadequadas, 3,3 % de amostras ca-
dastradas de forma inadequada, 0,2% de laudos liberados com 
erros e 6,5% de inadequação em ensaios de proficiência foram 
realizadas as análises das causas tomando suas devidas ações 
corretivas. Foi monitorada também a satisfação dos usuários 
no ano de 2016 e obtivemos 95% de usuários satisfeitos e 5% de 
usuários insatisfeitos. Com relação ao atendimento às unida-
des de saúde, obtivemos um conceito satisfatório de 85% (34% 
de muito bom, 51% de bom) e 15% de regular. Não obtivemos 
conceito ruim. Por meio do acompanhamento dos indicadores 
observou-se: o atingimento das metas do Planejamento Estra-
tégico (PE), o aumento de ações preventivas; sugestões de 
melhoria por parte dos colaboradores e melhor aproximação 
entre a instituição e os colaboradores. Conclusões/Considera-
ções Finais Na área de laboratórios, grande parte do sucesso 
obtido na melhoria do gerenciamento da qualidade analítica 
pode ser atribuída à utilização de indicadores. O uso de seu 
monitoramento é de grande valia para a sociedade, pois per-
mite traçar estratégias visando à prevenção de riscos e even-
tos adversos e a melhoria contínua dos serviços laboratoriais 
com foco na segurança do paciente. A busca da padronização 
dos indicadores da qualidade nem sempre é uma tarefa fácil 
quando se envolvem diversos laboratórios, cada qual com 
características distintas, mas que procuram trocar experiên-
cias com seus pares nos programas de benchmarking. Outra 
grande dificuldade é envolver a equipe técnica para o com-
promisso do monitoramento destes indicadores. Cabe aos 
gestores o desafio de ampliar os conhecimentos, envolver e 

treinar a equipe de colaboradores, visando difundir os concei-
tos e a importância dos indicadores na gestão dos processos 
e o ganho com as ações tomadas. Referências VIEIRA, K.F. et 
al. A utilidade dos indicadores da qualidade no gerenciamen-
to de laboratórios clínicos. Bras. Patol. Med. Lab., v.47, n.3, 
p.201-210, 2011. PLEBANI, M. Exploring the iceberg of errors 
in laboratory medicine. Clin Chim Acta, v. 404, p. 16-23, 2009. 
GOLDSCHMIDT, de Oliveira H.M.J. Gross errors and work flow 
analysis in the clinical laboratory. Klin Biochem Metab; 3:131-
140,1995. SHCOLNIK, W. Erros laboratoriais e segurança dos 
pacientes: revisão sistemática, 2012. SHCOLNIK W, CA, DE SÃO 
JOSÉ AS, DE OLIVEIRA GALORO CA, PLEBANI M, BURNETT D. 
Brazilian laboratory indicators program. Clin Chem Lab Med. 
2012 Nov; 50(11):1923-34.
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13823 PROJETO DE INTERVENÇÃO: CONSTRUINDO O 
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDIOS DOS SERVIÇOS 
DE SAÚDE DE UM HOSPITAL MUNICIPAL DO ESTADO DO 
CEARÁ.

Introdução Os Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) represen-
tam uma fonte de risco à saúde e ao meio ambiente, devido, 
principalmente, à falta de adoção de procedimentos técnicos 
adequados no manejo das diferentes frações sólidas e líquidas 
geradas, tais como: materiais biológicos contaminados, obje-
tos perfurocortantes, substâncias tóxicas, inflamáveis e radia-
tivas e as peças anatômicas. Objetivos Elaborar e implantar o 
plano de gerenciamento de resíduos sólidos hospitalares em 
um hospital localizado na cidade de Horizonte/CE, com vistas 
a melhorar a biossegurança e diminuir os riscos de contamina-
ção do meio ambiente. Metodologia A construção do PGRSS 
se deu mediante a análise do Diagnóstico Situacional dos RSS 
gerados pelo HMVRS. O Diagnóstico Situacional foi um instru-
mento elaborado e aplicado no estabelecimento de saúde em 
questão com a finalidade de conhecer os tipos de resíduos 
gerados, bem como o seu manejo. Após a sua aplicação o per-
fil do estabelecimento de saúde em estudo, no que tange o 
gerenciamento dos RSS gerados por ele durante todo o seu 
processo produtivo foi traçado. Foi escolhida uma equipe a 
ser responsável pela elaboração do PGRSS conforme a RDC 
306/2004 e as regulamentações legais que dispõem sobre o 
PGRSS. Resultados e Discussão O diagnóstico situacional rea-
lizado por meio deste projeto, pareceu ser uma ferramenta 
eficaz na identificação de fatores de não-conformidades do 
gerenciamento dos resíduos de saúde, o que possibilitou a 
confecção de uma proposta de modelo de gerenciamento de 
RSS e ambiental aplicável aos estabelecimento de saúde. A 
implantação do PGRSSS no HMVRS trouxe inúmeros benefí-
cios como a redução de resíduos e efluentes líquidos, a pre-
servação dos recursos naturais, o uso de materiais e insumos 
mais ambientalmente corretos, a redução de custos, a preser-
vação da saúde humana, do trabalhador e do meio ambien-
te. Conclusões/Considerações Finais A implantação do PGR-
SSS no HMVRS trará inúmeros benefícios como a redução 
de resíduos e efluentes líquidos, a preservação dos recursos 
naturais, o uso de materiais e insumos mais ambientalmente 

13674 PROGRAMA DE GESTÃO E AUTONOMIA 
FINANCEIRA DAS UNIDADES DE SAÚDE - PROAFIS: UMA 
EXPERIÊNCIA EXITOSA NO SERTÃO BAIANO

Introdução Considerando a necessidade de melhorar a quali-
dade da assistência prestada aos Usuários do SUS e promover 
a transferência de recursos financeiros em favor das Unida-
des de Saúde da rede pública do município de Juazeiro/BA, a 
gestão idealizou e implantou o PROAFIS (Programa de Auto-
nomia Financeira das Unidades de Saúde) através de Lei Mu-
nicipal. O Programa possui legislação própria, Conselhos Lo-
cais de Saúde com Estatuto Social lavrado em cartório, CNPJ 
e conta corrente em nome da Unidade Executora – UEX em 
banco oficial. A equipe de saúde junto à comunidade planeja e 
executa ações de melhorias da realidade, conforme as condi-
ções financeiras. Os recursos são administrados pelo Respon-
sável da UEX com a participação e fiscalização do Conselho 
Deliberativo Local. O impulso na qualidade da saúde pública 
foi indiscutível, ocorreram investimentos em todos os aspec-
tos, considerados desde a infraestrutura ao técnico/pedagó-
gico. O município desenvolveu uma política de valorização da 
saúde pública, tornando-se pioneiro no desenvolvimento de 
um Programa inovador e estratégico para melhoria das ações 
e serviços. Os recursos são provenientes do Orçamento Geral 
do Município. Objetivos Promover a transferência de recursos 
financeiros em favor das Unidades de Saúde; Fortalecer a par-
ticipação e o controle social – Lei 8.142/90; Promover a autono-
mia da Unidade de Saúde; Melhorar a qualidade da assistência 
prestada aos Usuários do Sistema Único de Saúde – SUS; Dar 
celeridade na execução das decisões da Unidade de Saúde; 
Racionalizar e a simplificar os procedimentos administrativos. 
Metodologia Apresentação do Programa e sensibilização das 
equipes do nível central para a importância e adesão de todos; 
Agendadas reuniões entre a equipe de saúde e a comunidade 
para apresentação do PROAFIS e eleição do Conselho Delibe-
rativo Local explicitando como se desenvolveria o programa; 
Capacitação de equipes e comunidades por meio de encon-
tros nas Unidades de Saúde; Escolha do Conselho Deliberati-
vo Local de Saúde no âmbito das Unidades (Ata de Fundação, 
Eleição e Posse); Constituição do Estatuto Social do Conselho 
Deliberativo Local; Constituição de Pessoa Jurídica do Conse-
lho Deliberativo Local – CNPJ; Abertura de Contas Correntes; 
Repasse do recurso financeiro. As Unidades de Saúde foram 
orientadas a guardar toda a documentação na Unidade Exe-
cutora, deixando o calhamaço documental à disposição da 
Secretaria de Saúde, dos órgãos de controle interno e exter-
no e do Ministério Público. Ressaltamos a importância de que 
sejam registradas em ata todas as decisões da UEx. Resulta-
dos e Discussão Com a implantação do Programa, através da 
Lei Municipal 2.428/2013, alcançamos extraordinários avanços 
no âmbito da administração pública, garantindo autonomia 
financeira às Unidades de saúde, que recebem os recursos do 
PROAFIS em 03 parcelas anuais, sendo disponibilizada a par-
cela subseqüente mediante a prestação de contas da anterior. 
Os recursos transferidos as unidades executoras são destina-
dos exclusivamente a cobertura de despesas com serviços, 
manutenção, funcionamento e investimentos nas unidades 
de saúde beneficiárias. A Constituição Federal de 1988 indi-
ca o dever de prestar contas de forma límpida, no parágrafo 

único do Art. 70 - “Prestará contas qualquer pessoa física ou 
jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, ge-
rencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pe-
los quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma 
obrigações de natureza pecuniária”. Dentro do nosso sistema 
administrativo, a execução das tarefas foram delegadas, com 
graus de autonomia diversos, às Unidades Executoras. Essas 
após um período de tempo prestam contas do que fizeram 
com os recursos recebidos, demonstrando que realizaram 
o programado. Conclusões/Considerações Finais Sem inter-
mediários, o Programa leva recursos financeiros, de caráter 
complementar, às Unidades de Saúde, com isso, garantimos 
que a verba chegue diretamente a Unidade. A Unidade de 
Saúde que possui o PROAFIS tem ações de investimento pré-
definidas, como pequenos reparos, aquisição de material per-
manente e de consumo, formação e educação permanente, 
compra de material de uso coletivo. Esse Programa é de suma 
importância para que o andamento das Unidades seja eficien-
te. O PROAFIS engloba várias ações, que visam manter uma 
infraestrutura adequada e uma melhor qualidade da assistên-
cia, promovendo uma gestão mais democrática, uma vez que, 
o destino do recurso envolve a comunidade. As unidades que 
recebem a assistência financeira devem prestar contas a Se-
cretaria Municipal de Saúde. Ressaltamos que a SMS também 
acompanha os investimentos de forma amostral, verificando 
o andamento dos recursos. Referências BRASIL. Ministério da 
Saúde. Lei n. 8.142, 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde e dá outras providên-
cias. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 de dez. 1990. BRA-
SIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Política 
nacional de educação permanente para o controle social no 
Sistema Único de Saúde - SUS. Brasília, DF, Ministério da Saú-
de, 2007c (Série B. Textos básicos em saúde). BRASIL. Minis-
tério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria n.º 3.027, de 26 
de novembro de 2007d. Aprova a Política Nacional de Gestão 
Estratégica e Participativa no SUS - PARTICIPASUS. Disponível 
em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_es-
trategica_participasus_2ed.pdf. Acessado em: 11 jan. 2017.
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13809 A IMPORTÂNCIA DOS INDICADORES DA 
QUALIDADE COMO FERRAMENTA DE GESTÃO EM UM 
LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA.

Introdução A utilização de indicadores da qualidade vem sen-
do valorizada na gestão de laboratórios, seu uso otimiza os 
diferentes processos laboratoriais, identifica as falhas, auxilia 
a implantação de medidas corretivas e preventivas e aponta 
a eficácia das ações tomadas (VIEIRA,2011). Pode-se definir 
indicador como uma informação de natureza qualitativa ou 
quantitativa, associada a um evento, processo ou resultado, 
sendo possível avaliar as mudanças durante o tempo e verifi-
car ou definir objetivos e utilizá-lo para tomada de decisões. A 
realização de exames laboratoriais é realizada num ambiente 
onde coexistem procedimentos, tecnologias e conhecimen-
to humano com o objetivo de garantir resultados que orien-
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13915 PERFIL DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA NA REGIÃO SUDESTE DO BRASIL

Introdução Os municípios têm autonomia para planejar sua 
gestão e definir como se dará em seu território a organização 
da Assistência Farmacêutica (AF), selecionando medicamen-
tos essenciais, adquirindo itens de qualidade e em quantida-
des suficientes para suprimento das necessidades da popu-
lação, com serviços farmacêuticos tempestivos. Objetivos 
Analisar a gestão da AF, quanto a insumos e atividades, em 
16 municípios selecionados da Região Sudeste do país. Me-
todologia Este trabalho apresenta o perfil da Gestão da As-
sistência Farmacêutica em 16 Municípios da Região Sudeste 
do Brasil. Foi executado primeiramente estudo transversal, 
exploratório e descritivo, envolvendo gestão de insumos 
e atividade e de demandas judiciais. Foi aprofundada a rea-
lidade da AF mediante estudos de casos, enriquecidos por 
aspectos da gestão de saúde e financeira do município A 
efetividade da gestão foi categorizada em Satisfatória, Regu-
lar, Deficiente e Inadequada. Resultados e Discussão Cerca 
de ¼ dos municípios não consegui pontuar em nenhum dos 
elementos essenciais para as atividades da AF. Foram relata-
das compras emergenciais em 62% dos municípios, mas 93% 
não souberam informar os critérios foram utilizados para a 
aquisição de medicamentos. A gestão da AF era a responsá-
vel pelas demandas judiciais em 56% dos municípios, mas 62% 
dos gestores não souberam informar os valores mobilizados 
para esse atendimento. Municípios de médio e grande porte 
apresentaram muitas falhas comuns, especialmente nas ati-
vidades centrais da AF; 56% apresentaram gestão Inadequa-
da, 31% Deficiente e 12% Regular. Conclusões/Considerações 
Finais Dos municípios estudados, nenhum apresentou gestão 
Satisfatória. Infere-se um perfil da AF desarticulada da gestão 
municipal da saúde, com deficiências profundas nos proces-
sos de trabalho que favorecem aumento de demandas e pro-
blemas de provisão.

Tatiana de Jesus Nascimento Ferreira; Claudia Garcia Serpa 
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13951 INEFICIÊNCIA DA REGULAÇÃO EM SAUDE EM 
SATISFAZER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE UMA 
REGIÃO DE SAUDE NO ESTADO DE CEARÁ EM 2016

Introdução Desde a implantação do Sistema Único de Saúde 
- SUS, com a constituição de 1988, os gestores da saúde vêm 
buscando uma forma de gerir com eficiência e eficácia e uma 
solução para suprir as demandas da população de um modo 
financeiramente viável. A regulação do acesso é uma dessas 
ações em busca do atendimento equânime às necessidades 
sua população. Esse estudo mostra o quanto a regulação 
vem conseguindo dar a população respostas às suas neces-
sidades. Objetivos Esse estudo tem por objetivo demons-
trar se a Regulação nos municípios da Região de Saúde de 
Itapipoca está realmente atingindo o objetivo de satisfazer 
as necessidades de sua população Metodologia Estudo do-

cumental, descritivo e analítico, utilizando-se de relatórios do 
UNISUSWEB, sistema informatizado online utilizado em todo 
o território do estado do Ceará nas Centrais de Regulação 
para o agendamento dos procedimentos demandados pela 
população mediante solicitação dos profissionais de saúde. 
O referido relatório conta com todas as 6.188 solicitações de 
procedimentos ambulatoriais realizadas pelos municípios da 
Região de Saúde de Itapipoca no decorrer do ano de 2016, 
ao tratar com todas essas solicitações as agrupamos em 3 
grandes grupos: Agendados, Cancelados/expirados/negados 
e Aguardando. No grupo dos Agendados ficaram as solicita-
ções que foram marcadas, o grupo Cancelados/ expirados/
negados agrega os que pelos mais diversos motivos foram 
cancelados, que ficaram tempo demais na fila e expiraram 
sem que houvesse ações para reenviar a solicitação e aqueles 
que tiveram a solicitação negada pela regulação, já o grupo 
aguardando é composto por aqueles que ainda estão na fila. 
Resultados e Discussão Ao agrupar as solicitações percebe-
mos que apenas 39,19% delas foram agendadas. Esse fato 
nos mostra que apenas uma pequena parte dos pacientes 
teve suas demandas atendidas, em especial se comparada 
com o grupo de Cancelados/expirados/negados que ficou 
com 42,08%, esses representam a parcela dos que não con-
seguiram resposta para sua demanda saindo da fila. 18,73% 
dos que foram inseridos no sistema em 2016 ainda aguarda-
vam seu agendamento no dia que retiramos o relatório, dia 
15 de janeiro de 2017. O procedimento “Consulta em atenção 
especializada” representou sozinho 60,26% das solicitações 
do ano de 2016, por isso ele foi analisado isoladamente para 
identificar o impacto dele nesse contexto, o resultado mos-
trou que apenas 32,25% dos pacientes conseguiram resposta 
para sua demanda para consulta com especialista, isso é uma 
fatia ainda menor que os 39,19% agendados quando se ana-
lisou as demandas de todos os procedimentos. Ainda falan-
do do procedimento “Consulta em atenção especializada”, 
47,34% foram agrupados como Cancelados/expirados/nega-
dos e outros 20,41% ainda aguardavam agendamento. Con-
clusões/Considerações Finais Constatamos, que a regulação 
não tem conseguido satisfazer as necessidades da população 
na Região de Saúde de Itapipoca/Ce. Sendo necessária uma 
mudança na forma como são definidas as vagas e de como 
são reguladas e em especial na Programação Pactuada Inte-
grada, que há muito tempo se mostra ineficaz e desconecta-
da com as necessidades da população. Referências BRASIL. 
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988 BRA-
SIL.MS.Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006   Divul-
ga o Pacto pela Saúde 2006 -Consolidação do SUS e aprova 
as Diretrizes Operacionais do referido pacto, Brasília, 2006 
Ceará, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO (Ceará). Políticas 
de Saúde-regionalização/2010. Disponível em: <http://www.
saude.ce.gov.br/index.php/regionalizacao> CEARÁ. Secreta-
ria da Saúde do Estado do Ceará. Plano Diretor de Regionali-
zação. Fortaleza: SESA-CE 2006
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corretos, a redução de custos, a preservação da saúde huma-
na, do trabalhador e do meio ambiente.

Maria Isabel Silva Guilherme; Renata Borges de Vasconcelos; 
Erlane Oliveira da Nóbrega; Janaine Maria de Oliveira; Rafael 
Soares Chaves; Zuleika Dantas do Vale Tavares; Israel Alexandre 
Araújo Sena;

13855 O MAPEAMENTO DE PROCESSOS COMO 
FERRAMENTA DA QUALIDADE NA AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTO EM UMA SECRETARIA ESTADUAL

Introdução Uma das características marcantes da socieda-
de contemporânea são as organizações. Para Cury (2000, p. 
116), “Organização é um sistema planejado de esforço coo-
perativo no qual cada participante tem um papel definido a 
desempenhar e deveres e tarefas a executar”. Mesmo sendo 
fracionados os setores, as funções e as atividades, são corre-
latas e passam a ideia de ciclo. De forma esquemática, a se-
quência das partes seriam a entrada (inputs), o processo e a 
saída (outputs). A compreensão das organizações por meio 
de seus processos facilita a identificação dos problemas 
como sobrecargas e fluxos desnecessários. O mapeamento 
é uma ferramenta colaboradora para uma visão sistêmica da 
organização que busca entender um processo a partir de um 
mapa de modo a realçar, graficamente, num fluxograma, a 
relação entre as atividades, pessoal, informações e objetos 
envolvidos (BIAZZO, 2000). A finitude dos recursos obriga 
às organizações a buscarem melhorias constantes de seus 
processos para obtenção de maior eficiência. Objetivos Des-
crever a experiência do mapeamento do processo de aquisi-
ção de medicamentos da secretaria estadual de saúde como 
ferramenta da qualidade. Metodologia A experiência é parte 
de um projeto de extensão, do curso de saúde coletiva da 
Universidade Federal de Pernambuco. Foi realizado na secre-
taria estadual de saúde de Pernambuco, no período de maio 
de 2016 à janeiro de 2017. As atividades foram desenvolvidas 
em seis fases: (1) Apresentação do projeto à equipe respon-
sável pelo processo ora estudado (2) Apresentação de docu-
mentos dos setores relacionados ao fluxo, (3) Mapeamento 
do processo de aquisição de medicamentos (4) Validação 
pelos membros da organização, (5) Reajuste, (6) Documen-
tação dos processos em fluxograma. Para a coleta dos dados 
foram realizadas entrevistas nos setores responsáveis, com 
periodicidade semanal e consolidados em fluxograma dese-
nhado em programa yEd, de livre distribuição, utilizando-se 
a linguagem Business Process Model and Notation (BPMN). 
Resultados e Discussão Na aquisição de medicamentos es-
tão envolvidos 10 setores e 9 subsetores. O fluxo do proces-
so está estruturado em uma entrada, dois percursos distin-
tos (depende da modalidade de compra) e uma saída. Foram 
realizadas no total 61 atividades, sendo 15 na modalidade ata 
de registro de preço e 46 no pregão eletrônico e tempo to-
tal de 9 e 80 dias, respectivamente. Um subsetor especifica-
mente concentrou em cada uma das duas modalidades 26% 
e 20% de todas as atividades do processo. O fluxograma per-
mitiu uma visão sistêmica do processo em tela apontando a 
relação entre as atividades, pessoal, informações e objetos 
envolvidos como citou Biazzo (2000). Conclusões/Conside-
rações Finais O mapeamento revelou que um dos setores 

merece atenção especial podendo ser o alvo central em uma 
modelagem visto que concentra entre um quarto e um quin-
to das atividades e ainda fluxos desnecessários. Portanto, a 
secretaria apresenta potencial para redução de atividades e 
tempo total da licitação caso implemente uma nova modela-
gem do processo. Referências CURY, Antonio. Organização 
e Métodos: uma visão holística. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
583 p. BIAZZO, S, Approaches to business process analysis: 
a review. Business Process Management Journal, Vol.6 N°2, 
2000, pp.99-112.
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13890 AMPLIAÇÃO DE AÇÕES PARA A SAÚDE DO 
TRABALHADOR EM HORIZONTE-CEARÁ: PARCERIA 
ENTRE CEREST E RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 
SAÚDE

Introdução O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador-
CEREST, pela Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora-PNSTT, deve atuar como centro articulador e 
organizador das ações intra e intersetoriais. A formação sob 
a modalidade de residência representa para os profissionais a 
alternativa de combate à fragmentação dos sistemas de saú-
de e ao distanciamento do ensino com relação à prática. Ob-
jetivos Intensificar as ações em saúde do trabalhador através 
de uma parceria entre o Cerest Horizonte e o Programa de 
Residência Multiprofissional em Saúde para o fortalecimento 
da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Metodologia As principais 
ações executadas em 2015 via articulação com os profissio-
nais-residentes foram: Ginástica laboral com profissionais do 
Hospital Municipal e participação no Projeto Saúde na Escola 
(PSE). A ginástica ocorria no final do expediente, quando os 
profissionais eram convidados a participar de sessões de 20 
minutos de exercícios de alongamento, relaxamento e massa-
gem. Já a sensibilização de adolescentes foi desenvolvida por 
meio de rodas de conversas, dinâmicas, filmes e debates so-
bre assuntos voltados à saúde (sexualidade, doenças sexual-
mente transmissíveis), à inserção no mercado de trabalho, 
identidade, autoestima. Resultados e Discussão Participavam 
da ginástica laboral cerca de 10 colaboradores de variadas 
categorias do Hospital, que relataram aumento de prática de 
atividade física e diminuição de dores. Foram beneficiadas 
com o PSE 4 turmas do Ensino Médio, totalizando 100 estu-
dantes, que demonstraram boa aceitação. Houve articulação 
com a escola para a realização do Dia da Família, com o tema 
dependência química e drogas. Houve colaboração da RIS em: 
Curso de Formação da CIPA do HMVRS; grupo de tabagismo; 
vacinação em empresas; hidroginástica; Curso Básico em Saú-
de do Trabalhador; acompanhamento de estagiários do Curso 
Técnico em Segurança do Trabalho e semanas internas de pre-
venção de acidentes de trabalho. Conclusões/Considerações 
Finais A saúde do trabalhador requer necessariamente uma 
articulação com todos os integrantes da rede de atenção à 
saúde e intersetorialidade. Em todas as ocasiões em que fo-
ram convidados, os profissionais-residentes demonstraram 
interesse e disponibilidade em contribuir com a promoção à 
saúde dos usuários de Horizonte e o aprimoramento dos ser-
viços.
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o ano de 2014. A unidade é referência para atendimento de ur-
gência e emergência à população do bairro de cerca de 40 mil 
habitantes em que está localizada e suporte a 11 equipes de 
Estratégia de Saúde da Família. Resultados e Discussão Foram 
atendidos 36.827 usuários, 31,8% atendimentos de Pediatria 
(Ped) e 68,2% de Clínica Médica (CM). Ficaram em observação 
na unidade 2,4% dos atendimentos de Ped e 11,8% de CM. Fo-
ram transferidos para outras unidades 0,1% de Ped e 1,0% de 
CM. Do total de atendimentos, 35,6% passaram pela classifi-
cação de risco, realizada apenas em períodos de maior afluxo 
de usuários: 0,7 % como vermelhos, 9,2% como amarelos, 31,2% 
como verdes, e 58,9% como azuis. Foram classificados como 
não urgentes 90,1% dos usuários. O grande uso inadequado 
dos serviços de urgência é preocupante, já que eleva os cus-
tos da assistência e ocupa a unidade com casos que poderiam 
ter resolutividade na atenção primária. Conclusões/Considera-
ções Finais Através da análise das características da assistên-
cia prestada por uma unidade de pronto atendimento foi pos-
sível observar uma alta prevalência de atendimentos a casos 
não urgentes. Surge a necessidade de redirecionar e melhorar 
o fluxo de casos não urgentes destes serviços para que a rede 
de atenção à saúde acolha adequadamente estes usuários.

André Luiz da Silva Farias; Karine Costa Dividório Farias;

14029 O SUB-PROGRAMA DE MELHORIA DA ÁGUA 
DE CONSUMO HUMANO - PEMQA, NO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL

Introdução Instituído pela Resolução CIB/RS Nº 594/14, o Sub-
-Programa Estadual de melhoria da Qualidade da Água para 
Consumo Humano – PEmQA, alicerça-se no Programa de Vigi-
lância da Água de Consumo Humano - VIGIÁGUA; no Sistema 
Informatizado de Vigilância Epidemiológica de Doenças Diar-
reicas Agudas (Sivep-DDA) e no Programa de Saneamento - 
PROSAN. Objetivos Promover ações de saneamento de baixo 
custo visando atender comunidades em situação de risco epi-
demiológico decorrente de inconformidades bacteriológicas, 
condicionadas pelo déficit de saneamento básico e detectado 
pela atuação do VIGIÁGUA/RS. Metodologia Com base nos 
dados do Sistema de informação do VIGIÁGUA - SISÁGUA 
são estabelecidas as prioridades de atuação, que consiste na 
comunicação formal do risco coletivo e dirigida formalmente 
aos gestores municipais, tutores da água de consumo huma-
no, estabelecendo prazos legais para sua redução/eliminação, 
com base no Processo Administrativo Sanitário - Lei Federal 
6.437/77 e, na orientação técnica de Engenharia Sanitária. Re-
sultados e Discussão O PEmQA, foi criado para o atendimen-
to de 130 municípios que se encontram em situação de risco, 
com médias superiores à 0,59% de inconformidade para Es-
cherichia coli, nas amostras anuais. Sua ação concentra-se na 
comunicação formal do risco bacteriológico e na orientação 
técnica aos municípios. Desde sua criação o PEmQA já aten-
deu 42 municípios, em 1/3 das Regiões de Saúde do Estado, 
possibilitando uma reorganização na estrutura de distribui-
ção e nas práticas de monitoramento e proteção da Água de 
Consumo Humano - ACH. Embora a baixa adesão ao sistema 
de monitoramento, relatos de servidores da Atenção Básica, 
bem como de gestores municipais reiteram a clara redução 

da incidência de DDAs. Conclusões/Considerações Finais O 
PEmQA apresenta-se como uma excelente possibilidade de 
agir diretamente em benefício de municípios de pequeno por-
te e em comunidades rurais com elevadas taxas de DDAs ou 
onde o VIGIÁGUA constatar a presença do risco bacteriológi-
co, orientando a adoção de boas práticas para o correto tra-
tamento e distribuição da Água de Consumo Humano - ACH.

Salzano Barreto; Julce Silva; Luis Feijó; Régis Silva; Clóvis Galery; 
Tânia Wilhems;

14041 CONTRATOS COLETIVOS DE ASSISTÊNCIA 
MÉDICA SUPLEMENTAR À SAÚDE DE TRABALHADORES 
FORMAIS: ESTUDO DE CASO EM MINAS GERAIS

Introdução A assistência à saúde dos trabalhadores no Bra-
sil tem sido predominantemente realizada pelo setor priva-
do suplementar. Em setembro de 2016, 80% deste setor era 
constituído por planos coletivos firmados entre empresas e 
operadoras de plano de saúde. Torna-se objeto de crescente 
interesse compreender a contratação de assistência médica 
entre o mercado formal de trabalho e operadoras de planos. 
Objetivos Objetivou-se analisar a contratação coletiva de as-
sistência médica suplementar à saúde de trabalhadores sob 
o olhar de uma empresa e um sindicato envolvidos no proces-
so de negociação, ambos do ramo de indústrias metalúrgicas 
em Minas Gerais. Metodologia Trata-se de um estudo de caso 
com aporte qualitativo. Em primeiro momento, analisaram-se 
cláusulas de assistência médica convencionadas entre sindica-
to e empresa, registradas no Sistema de Acompanhamento 
de Contratação Coletiva (SACC/DIEESE) no período de 1993 
a 2012. Em seguida, foram realizadas entrevistas semiestru-
turadas com o representante sindical e o representante da 
empresa metalúrgica, analisadas à luz da análise de discurso 
proposta por Michel Foucault. O estudo foi realizado em um 
sindicato situado na região metropolitana de Belo Horizonte 
– MG e em uma empresa, situada em Timóteo– MG, ambos no 
ramo de indústrias metalúrgicas. Resultados e Discussão Ao 
longo de 19 anos a categoria sindical analisada contratualizou 
16 cláusulas de assistência à saúde médico-ambulatorial, hos-
pitalar e odontológica, e a empresa contratualizou 21 cláusulas 
sobre o mesmo tema. A percepção dos entrevistados sobre a 
assistência à saúde dos trabalhadores ser atualmente presta-
da por planos coletivos de saúde deu origem a três temas. O 
primeiro diz sobre o papel do sindicato e da empresa na con-
tratação coletiva de assistência à saúde, o segundo ressalta o 
posicionamento dos entrevistados sobre a regulação do setor 
suplementar exercida pela Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar e o terceiro discorre sobre a utilização dos serviços do 
SUS pelos trabalhadores. Conclusões/Considerações Finais Ao 
sintetizarmos as cláusulas e os enunciados que surgiram das 
entrevistas feitas com os sujeitos de pesquisa a respeito da 
contratação dos planos de saúde coletivos, observamos inú-
meros problemas do passado que ainda persistem sem reso-
lutividade, herdados da estrutura médica previdenciária e que 
reforçam a privatização do setor saúde no Brasil.

Isabela Luiza Moreira Brant; Eli Iola Gurgel Andrade; Luiz 
Alberto Oliveira Gonçalves;

13998 A EXPERIÊNCIA DA GESTÃO DE RISCO NO 
ENFRENTAMENTO DE DESASTRES NATURAIS EM BELO 
HORIZONTE: A CONTRIBUIÇÃO DO SETOR SAÚDE

Introdução Belo Horizonte (BH), uma das maiores metrópo-
les do Brasil sofre intensamente no período chuvoso, pois sua 
topografia e bacia hidrográfica convivem com a ocupação 
de áreas de encostas além da maciça impermeabilização das 
vias. BH ainda conta com uma alta concentração de pessoas, 
indústrias e seus resíduos gerados e disposto inadequada-
mente. Diante destes aspectos foi proposta uma nova forma 
de gestão de risco de desastres naturais adotando políticas 
públicas com uma visão integrada das causas dos problemas 
locais a fim de trabalhá-los na sua origem. Em 2001 foi criado 
o Grupo Executivo de Áreas de Risco (Gear) que tem por ob-
jetivo congregar em um fórum consultivo, deliberativo e exe-
cutivo, os gestores e setor privado de modo a permitir uma 
atuação coordenada e eficiente das ações minimizadoras dos 
desastres. A SMSA-BH compõe o Gear e participa das decisões 
tomadas pelo grupo bem como disponibiliza e mantem prepa-
rada a rede assistencial para atuação nos casos necessários. 
Este trabalho pretende relatar a experiência do município de 
Belo Horizonte na gestão de risco e prevenção dos desastres 
naturais e apresentar a contribuição do setor saúde neste pro-
cesso. Objetivos Relatar a experiência do município de Belo 
Horizonte na gestão de risco e no enfrentamento de desas-
tres naturais e a contribuição do setor saúde na prevenção, 
mitigação, preparação e recuperação. Metodologia Trata-se 
de um estudo descritivo que apresenta a realidade do muni-
cípio de Belo Horizonte no que diz respeito a gestão de risco 
dos desastres naturais, a ações desenvolvidas na prevenção, 
mitigação, resposta e recuperação destas ocorrências e a con-
tribuição do setor saúde neste processo. Inicialmente, para 
a realização deste trabalho levantou-se o referencial teórico 
disponível na literatura consultada para contextualizar o perfil 
do município de Belo Horizonte relacionamento as principais 
características ambientais que predispõem às ocorrências de 
desastres naturais. Posteriormente descreveremos as ações 
desenvolvidas no município de Belo Horizonte no enfrenta-
mento de desastres naturais relacionados a enchentes e inun-
dações enfatizando a contribuição do setor saúde neste pro-
cesso. Resultados e Discussão BH tem 2.375.151 habitantes e 
possui aproximadamente 2.671 casas em risco geológico alto 
e muito alto com perigo de escorregamentos, erosões, queda 
e rolamento de blocos de rocha e solapamento. Em 2001 foi 
criado o GEAR de modo a permitir uma atuação coordenada 
das ações minimizadoras dos desastres visando a prevenção, 
mitigação, preparação e recuperação de áreas de risco. No pe-
ríodo chuvoso, de outubro a março se reuni semanalmente, 
onde são socializadas as ocorrências, discutidas as necessida-
des de recuperação dos desastres acontecidos, apresentada 
à situação atualizada da dengue, discutidas as necessidades 
de intervenções preventivas para os prováveis eventos ad-
versos previstos e apresentados a previsão meteorológica. A 
SMSA-BH compõe o Gear e tem uma contribuição importante 
no processo de prevenção, mitigação, resposta e recuperação 
nos desastres naturais preparando e disponibilizando a rede 
assistencial para o atendimento em situações de emergência, 
diante da ocorrência de desastres de médio e alto impacto e 

atuando no período pós-calamidade com apoio psicológico 
a vítimas e familiares além de monitorar e informar ao Gear 
questões relativas a Dengue, Zika CKY e Febre Amarela Con-
clusões/Considerações Finais O enfretamento das Inundações 
e enchentes e suas consequências é um desafio permanente 
para os municípios. Todas as ações de prevenção desenvol-
vidas em BH com foco na prevenção e mitigação dos riscos 
estão alinhadas com as recomendações do Marco de Ação 
de Hyogo, o principal instrumento orientador de redução de 
risco de desastres, adotado por países membros da ONU. O 
reconhecimento internacional da eficácia da política redeu o 
Prêmio Sasakawa, concedido pela OMS em 2013. A conquista 
desse prêmio colocou o município na condição de referên-
cia internacional na área de Defesa Civil. A união de todos os 
atores envolvidos neste enfrentamento é importante, pois a 
diversas contribuições agregadas de forma organizada são 
responsáveis pelos resultados exitosos. Além de cumprir o 
seu papel como um instrumento de planejamento, a Carta 
também cumpre o seu objetivo de promover o diálogo entre 
a administração pública e o cidadão no combate às enchentes 
e na mitigação de seus efeitos. Referências FREITAS, C. M.; 
XIMENES, E. F. Enchentes e saúde pública - uma questão na 
literatura científica recente das causas, consequências e res-
postas para prevenção e mitigação. Revista Ciência & Saúde 
Coletiva, 17(6), p. 1601-1615, 2012. INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATÍSITCA – IBGE. Cidades. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. Aces-
so em 8 dez. 2016. PBH. Plano de Contingência para enfren-
tamento de Desastres no Município de Belo Horizonte. 2016-
2017. PBH. Plano Municipal de Saneamento de Belo Horizonte 
2012-2015. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de 
Belo Horizonte. 2013. PBH. Plano Diretor de Drenagem Urba-
na de Belo Horizonte. Secretaria Municipal da Coordenação 
de Política Urbana e Ambiental, 2011.

Rosangela Durso Perillo;

14023 ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DA 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE UMA UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO PORTE I DE UM MUNICÍPIO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Introdução Dentro das redes de atenção à saúde, as unida-
des de atenção primária são consideradas a porta de entrada 
principal do sistema. Entretanto, na prática tem se observado 
que as unidades de pronto atendimento assumem este papel. 
Analisar, caracterizar e compreender o acesso às unidades de 
pronto atendimento permite planejar, adequar e gerir melhor 
a rede de atenção à saúde. Objetivos Analisar as característi-
cas da assistência à saúde realizada durante o ano de 2014 por 
uma unidade de pronto atendimento porte I de um município 
do Estado do Rio de Janeiro, além de caracterizar os atendi-
mentos e avaliar a demanda. Metodologia Estudo descritivo 
por meio de análise documental, de natureza quantitativa, ob-
servacional e transversal; em consonância com a Resolução nº 
196/96 do Conselho Nacional da Saúde, visto que não se tra-
ta de pesquisa com seres humanos. Os dados foram obtidos 
através da análise documental dos relatórios de produção ge-
rados mensalmente por uma unidade de pronto atendimento 
porte I de um município do Estado do Rio de Janeiro, durante 
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mais do que estava estipulado no contrato, irregularidades no 
relatório de gestão, e algumas metas estabelecidas que não 
foram cumpridas. Este modelo apresenta um grande risco de 
privatização dissimulada na saúde, porque podem assumir ora 
face pública, ora face privada. Embora dependam do Estado 
para receber recursos, funcionam como empresas privadas 
pela autonomia na gerência dos recursos e definição de suas 
normas internas Referências ANDREAZZI MFS, BRAVO MIS. 
Privatização da gestão e Organizações Sociais na atenção à 
saúde. Trab. educ. Saúde.2014;12(3):499-518 BRESSER-PEREI-
RA, Luiz C. Da administração burocrática à gerencial. Revista 
do Serviço Público (RSP), Brasília, ano 47, v. 120, n.1, p. 1-28, 
jan./abr. 1996.TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. Contas 
Anuais de gestão do Fundo Estadual de Saúde- exercício 2012. 
Relator Conselheiro waldir Júlio Teis. Mato Grosso, 2014 SOA-
RES GB, BORGES FT, SANTOS RR et al. Organizações Sociais de 
Saúde (OSS): Privatização da Gestão de Serviços de Saúde ou 
Solução Gerencial para o SUS? Rev. Gest.Saúde (Brasília) 2016. 
v.07, n. 02, p 828-50.

Gabriella; Fabiano Tonaco Borges; Carlos Eduardo Gomes 
Siqueira;

14137 REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO DO CENTRO 
DE REABILITAÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - HC/
UFTM - FILIAL EBSERH

Introdução O Centro de Reabilitação (CR) do Hospital de Clí-
nicas da UFTM tem como finalidade a assistência à saúde, 
com atendimento multiprofissional e interdisciplinar, espe-
cializada na área da Medicina Física e Reabilitação, visando a 
propiciar maior independência física e funcional do paciente, 
de acordo com as características individuais de cada usuário 
e o grau de deficiência apresentada. Objetivos O objetivo é 
reestruturar o CR, desde o controle de suprimentos, aquisição 
de OPME; estrutura de recursos humanos; padronização de 
procedimentos; controle orçamentário-financeiro; e aumento 
da participação acadêmica no atendimento multiprofissional. 
Metodologia Iniciamos o trabalho em dezembro de 2016, ob-
servando situações diárias, conversando com os interessados, 
verificando documentos. Foram levantados contratos ante-
riores e vigentes de aquisições de OPME; verificamos entre-
gas de materiais de 2011 a 2016, com listagens de pacientes 
beneficiados, observando nomes, registros de prontuários, 
CID, códigos SIGTAB e quantidade de OPME recebidas por 
ano. Foram verificados o número de funcionários, os vínculos, 
áreas de atuação, horários de trabalho, agendas, números de 
atendimentos mensais, e faturamentos por atendimento; in-
centivamos a participação de cursos de graduação e residên-
cia multiprofissional. Resultados e Discussão Constatamos a 
necessidade de unificação dos prontuários ao arquivo do HC/
UFTM, atualizando os dados no sistema AGHU; verificamos 
os custos mensais por paciente e a necessidade de redimen-
sionamento de pessoal; esses procedimentos estão em anda-
mento e serão concluídos em seis meses. A agenda foi revista 
e otimizada, o que acabou com as filas de espera e com o pro-
blema de falta de atendimento durante as férias acadêmicas. 
Foram elaborados projetos de extensão e de cursos de verão 
para incentivar a participação de outros cursos de graduação 

e da residência médica e multiprofissional, aliando o ensino, 
pesquisa e extensão ao atendimento multiprofissional do CR. 
Conclusões/Considerações Finais O projeto foi bem recebido 
por funcionários, pacientes, acompanhantes e alunos, que 
entendem que a reestruturação beneficia quem trabalha no 
local e, especialmente, aos pacientes, com melhor atendimen-
to, diminuição de espera e procedimentos mais adequados, 
aliados com a missão, visão e valores do HC/UFTM em ser re-
ferência em assistência humanizada.

Augusto César Hoyler; Tatiana de Souza Figueiredo Marchesi;

14146 O ACESSO A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E A 
DISTRIBUIÇÃO DE MÉDICOS NO INTERIOR DO PAÍS

Introdução Existe um descompasso em relação ao processo 
de descentralização do SUS apesar do ganho de autonomia 
por parte dos municípios nos últimos anos (LIMA, VIANA E 
MACHADO, 2014). O sistema encontra-se fragmentado, prin-
cipalmente no que diz respeito ao acesso a consultas especia-
lizadas. A situação é grave para municípios de menor porte, 
que aliam baixa capacidade instalada, baixo desenvolvimen-
to econômico e menor oferta de serviços, sobretudo os espe-
cializados (SILVA, 2017). A atenção de Média Complexidade é 
um dos gargalos do SUS. Isso se deve, entre outros aspectos, 
ao dimensionamento e a organização da oferta de serviços 
(BRASIL, 2015). Os gestores lidam frequentemente com pro-
blemas causados pela dificuldade de encontrar médicos es-
pecialistas em áreas específicas no mercado, principalmente 
no interior do país. A dificuldade de acesso aos serviços de 
atenção especializada do SUS, contribui para as longas filas 
por consultas, cirurgias eletivas e exames (SCHEFFER, et. al, 
2015). A distribuição desigual do número de médicos é uma 
questão considerada como um problema crônico para a ges-
tão e não está totalmente resolvida no país, o que contribui 
para a iniquidade no Sistema (BRASIL, 2012). Objetivos Este 
trabalho tem como objetivo analisar as especialidades médi-
cas de maior dificuldade de acesso a consultas especializadas 
em uma região predominantemente composta por municí-
pios de pequeno porte, no interior do país e a relação com a 
disponibilidade de profissionais médicos especializados. Este 
estudo possibilita conhecer os aspectos da gestão munici-
pal e regional relacionados ao acesso aos serviços de média 
complexidade e a sua relação com a distribuição e a fixação 
de profissionais médicos. Metodologia O presente trabalho, 
delineado como Estudo de Caso, faz parte de projeto da pes-
quisa intitulado “A Gestão do Trabalho no SUS em Municípios 
de Pequeno Porte do Paraná a partir do Olhar da Equipe Ges-
tora”, financiado pela Fundação Araucária (PPSUS 04/2012) 
e aprovado pelo CEP/UEL (parecer nº 146/2012). O caso estu-
dado foi o da 18ª Regional de Saúde do Estado do Paraná, em 
que foram abordados os 18 municípios com até 20.000 ha-
bitantes, considerados Municípios de Pequeno Porte I. Além 
da coleta de dados secundários, foram realizadas entrevistas 
estruturadas – no período de abril a setembro de 2015 – com 
os gestores municipais, com os membros das equipes gesto-
ras responsáveis pela regulação de serviços e com a diretoria 
administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS). 
Após a análise dos dados qualitativos e quantitativos coleta-
dos foi possível compreender o contexto da região estudada 

14048 GESTÃO POR PROCESSOS NA CLÍNICA 
ODONTOLÓGICA DO SESC SANTO AMARO-SP

Introdução Na gestão de serviços de saúde, os riscos associa-
dos à prática conjuntamente com aspectos ligados à seguran-
ça devem ser levados em consideração na tomada de decisão 
de gestores. Complementarmente, uma visão sistêmica agre-
gada a ferramentas da qualidade contribui para a implemen-
tação do gerenciamento por processos como abordagem da 
complexidade organizacional e também como modelo de ges-
tão. Objetivos Descrever a estruturação e modelagem de pro-
cessos e seus desdobramentos realizada pelo Núcleo de Segu-
rança do Paciente (NSP) da clínica odontológica do Sesc Santo 
Amaro-SP, durante o segundo semestre de 2016. Metodologia 
O NSP da clínica odontológica do Sesc Santo Amaro-SP pro-
moveu a estruturação e modelagem de processos do serviço, 
durante o segundo semestre de 2016, como ação básica para 
responder às mudanças que ocorrem constantemente em seu 
ambiente, buscando atender às necessidades dos pacientes. 
Para tanto, as seguintes etapas foram seguidas: entendimen-
to do perfil do serviço e do macroprocesso, identificação dos 
processos estratégicos, mapeamento dos processos e seu 
gerenciamento. A modelagem de processos utilizou o mo-
delo modificado SIPOC (suppliers, inputs, process, outputs e 
customers): fornecedores, tarefas, riscos, barreiras e clientes. 
Resultados e Discussão O serviço integra o Sesc-SP, organiza-
ção privada que proporciona cultura, lazer e bem-estar a seu 
público-alvo, trabalhando desde 2011 na zona sul do município 
de São Paulo com capacidade de 1.200 consultas mensais. Seu 
macroprocesso foi composto por 8 processos gerenciais que 
norteiam a organização, 9 de apoio que criam condições ne-
cessárias para gerar seus serviços e 6 estratégicos, conforme 
matriz de priorização, que geram os serviços finais da organi-
zação, atendendo às necessidades dos clientes. Os processos 
estratégicos foram enfim modelados, produzindo indicado-
res de estrutura, processo e resultado que contribuem para 
o monitoramento e gestão por processos e o gerenciamento 
de riscos. Conclusões/Considerações Finais A visão sistêmica 
contemplada pela gestão por processos no serviço tem redu-
zido desperdícios e ocorrência de riscos evitáveis, aumentado 
a previsibilidade e confiabilidade nos resultados, mantido o 
bom grau de satisfação dos clientes e facilitado a gestão por 
meio da identificação de indicadores de desempenho e medi-
ção de melhorias nos processos.

Luiz Vicente Souza Martino; Camila Manoel Bispo; Norma Tami 
Maruyama Tchalian; João Paulo Sena Sá Teles; Rogério Ruano; 
Fabiano José Braz de Oliveira;

14083 ASCENSÃO E QUEDA DAS ORGANIZAÇÕES 
SOCIAIS DE SAÚDE: O CASO DOS HOSPITAIS REGIONAIS 
DO MATO GROSSO

Introdução O Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil tem vi-
venciado mudanças na gestão dos serviços oferecidos pelo Es-
tado, por meio dos chamados novos modelos de gestão, que 
trazem desafios importantes sobre a configuração do sistema 
público de saúde brasileiro. Tais inovações têm gerado mudan-
ças legislativas e criação de novas personalidades jurídicas, 
como as Organizações Sociais de Saúde (OSS). Essa organiza-

ção, já não muito nova, surge do programa de contrarreforma 
do Estado, elaborado por Bresser Pereira, em 1995, no entan-
to, particularmente a partir do final dos anos 2000, observa-se 
uma maior adoção deste modelo por diferentes governos es-
taduais e municipais no Brasil No estado do Mato Grosso, ape-
nas em 2011 foi aprovada a proposta das OSS no gerenciamen-
to dos hospitais estaduais, que permaneceram até o ano de 
2015, com muitos questionamentos da sociedade civil sobre as 
regularidades durante a gestão dos serviços de saúde. Mesmo 
com a aprovação recente do Supremo Tribunal Federal sobre 
a constitucionalidade das OSS, muitas irregularidades e denún-
cias aparecem na mídia, redes sociais, relatórios do Tribunal de 
Contas, entre outros. Objetivos O objetivo do presente estudo 
é avaliar a gestão das OSs nos hospitais estaduais no Estado do 
Mato Grosso entre os anos de 2011 a 2015. Metodologia Trata-
se de estudo exploratório realizado por meio de análise docu-
mental. Os dados foram coletados a partir dos dados públicos 
disponibilizados pelo Portal da Transparência do governo do 
MT, das informações nos relatórios das reuniões dos Conse-
lhos Estaduais de Saúde, Relatórios do Tribunal de Contas, dos 
contratos de gestão firmados com as OSS, além das reporta-
gens divulgadas na mídia, no período de 2011 a 2015. Foram ex-
traídas e tabuladas todas as informações coletadas com esse 
material relacionado a gestão dos sete hospitais estaduais do 
estado do MT gerenciados por OSS. Foram analisadas as se-
guintes categorias: as OSS que gerenciaram os Hospitais; irre-
gularidades encontradas nos relatórios do Tribunal de Contas; 
os valores firmados nos contratos de gestão e; movimento 
social que lutou contra a implementação desse modelo de ges-
tão. Resultados e Discussão No ano de 2011 o Estado do Mato 
Grosso conviveu com um verdadeiro caos nos serviços de saú-
de. O relatório do Tribunal de Contas trouxe os indicadores de 
saúde de Mato Grosso abaixo da média do Brasil e com piores 
resultados no comparativo regional. Os recursos destinados 
Saúde aumentaram de maneira progressiva de 2007 a 2009 
(26,08%), tiveram queda em 2010 (-2,42%) e, a partir de 2011, 
apresentaram novamente aumento (9,1%). A partir de 2011 o 
processo de implementação das OSS nos Hospitais Regionais 
se inicia e logo são contatadas irregularidades, tais como: a 
realização de despesas consideradas não autorizadas, irregula-
res e lesivas ao patrimônio público, pagamentos de passagens 
aéreas sem justificativas, gastos excessivos com empresas de 
Tecnologias de Informação e despesas pagas com juros e mul-
tas em virtude de atraso no seu pagamento. Quatro hospitais 
sofreram intervenção do estado nesse período. O movimento 
dos sindicatos e entidades civil contra a implementação das 
OSS no Estado do MT foi crucial para impedir o avanço das OSS 
nos serviços de saúde e auxiliaram nos processos de investi-
gação das irregularidades acometidas por essas instituições. 
Conclusões/Considerações Finais Dos sete Hospitais Estaduais 
no Mato Grosso, apenas o Hospital Regional de Rondonópo-
lis e de Cáceres mantém a gestão pelas OSs no ano de 2016. 
A avaliação das OSs implementadas foi negativa, não foram 
identificados estudos e avaliações objetivas capazes de de-
monstrar, de forma transparente e inequívoca, a viabilidade da 
contratação das OSs, em detrimento da administração direta 
pelo Estado. Além disso, foram constatados valores pagos a 
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derações Finais A regulação em saúde é bem complexa. Esta 
além de monitorar, controlar, avaliar e auditar as ações em 
saúde, interliga os vários pontos da rede – atenção primária, 
média complexidade e alta complexidade -, e realiza os pactos 
com a rede local, regional e estadual. Entendemos a regulação 
como um ponto estratégico de gestão, uma vez que a mesma 
concentra um grande número de informações a respeito dos 
fluxos de demanda por serviços de média e alta complexida-
de (perfil epidemiológico) e de tempo de espera (capacidade 
instalada da rede) e absenteísmos (fluxos da atenção), além 
de acompanhar a prestação de serviços pela rede conveniada 
privada. Portanto, acreditamos que a gestão deve lançar um 
olhar técnico e político para a regulação em saúde e enten-
dê-la como uma ferramenta estratégica para a reorganização 
de fluxos e serviços. Também apontamos para a ampliação da 
rede pública como um caminho para tornar a regulação em 
saúde mais autônoma e eficiente. Referências BRASIL, Consti-
tuição da República Federativa do Brasil. 1998. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui-
caocompilado.htm> Acesso em 22 de janeiro de 2017. BRASIL, 
Portatia nº 1.559, Política Nacional de de Regulação do Siste-
ma Único de Saúde - SUS. 2008. Disponível em: <http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1559_01_08_2008.
html> acesso em 20 de Janeiro de 2017. OLIVEIRA, R. R.; EI-
LIS, P. E. M. Conceito de regulação em saúde no Brasil. Rev. 
Saúde Pública, v. 46, p. 571-576, São Paulo, 2012. SANTOS, F. 
P.; MERHY, E. E. A regulação pública da saúde no Estado bra-
sileiro - uma revisão. Interface – Comunicação, Saúde, Educa-
ção, v. 10 n. 19. Botucatu Jan/Jun. 2006. VILARINS, G. C. M.; 
SHIMIZU, H. E.; GUITIERRE, M. M. U. A regulação em saúde: 
aspectos conceituais e operacionais. Saúde em Debate, v. 36, 
n. 95, p. 640-647, Rio de Janeiro, out./dez. 2012.

Natália Ramos da Silva; Aline Monick Arruda da Silva; Tereza 
Natália Bezerra de Lima; Geisany Amanda Veiga Barbalho de 
Moura; Eveline D‘Andrada Cruz;

14240 A IMPLANTAÇÃO DO ACOLHIMENTO EM UMA 
UNIDADE DE SAÚDE DE UM MUNICIPIO DO ESTADO DO 
CEARÁ

Introdução Um novo modelo de atenção à saúde adotado 
para a escuta do usuário e uma rápida resolubilidade dos pro-
blemas é conhecido como acolhimento. O termo acolhimen-
to é usado na atenção básica para identificar um processo de 
trabalho que funciona como um dispositivo que vem viabili-
zar uma análise crítica do fluxo de entrada de pacientes nas 
unidades de atenção primaria a saúde, servindo também para 
transformar outros processos de dentro do próprio serviço. 
É uma forma de reorganização que aposta nas relações entre 
trabalhadores e usuários com base na escuta qualificada, res-
ponsabilização, compromisso com a resolutividade e trabalho 
multiprofissional (Mendes, 2006). Como diretriz operacional, 
o acolhimento consiste em uma estratégia para inverter a ló-
gica de organização e funcionamento do serviço de saúde, 
tendo como princípios: garantir acessibilidade e atendimen-
to a todos; reorganizar o processo de trabalho para a equipe 
multiprofissional que se responsabilize em escutar o usuário 
com o compromisso de resolver seu problema de saúde; qua-
lificar a relação trabalhador/usuário por parâmetros humani-

tários, solidários e de cidadania (Franco et al., 1999) Objetivos 
o presente trabalho apresenta a implementação do processo 
de acolhimento em uma unidade básica de saúde do municí-
pio de Fortaleza, destacando sua estrutura organizacional e 
dificuldades encontradas ao longo do percurso para a insti-
tuição desta nova modalidade de atendimento Metodologia 
As informações relacionadas à implantação do acolhimento 
à demanda espontânea foram obtidas através de reuniões 
entre a gestão da unidade de saúde e seus profissionais nas 
quais se discutiam as estratégias e dificuldades para a insti-
tuição do modelo de acolhimento. Aconteceram a partir do 
mês de fevereiro de 2016, na própria unidade de saúde onde 
foram adotadas estratégias baseadas no caderno 28 do Mi-
nistério da Saúde, no fluxograma implantado pela secretaria 
municipal de saúde (SMS) e no atendimento de acordo com 
o bloco de horas como ferramenta norteadora para a implan-
tação do acolhimento. Resultados e Discussão O acolhimento 
é desenvolvido por todos os trabalhadores da unidade: vigia, 
responsável pelos serviços gerais, controlista de acesso, aten-
dentes do NAC (núcleo de atendimento ao cliente), profissio-
nais de nível médio e superior de saúde. Durante esse serviço 
o usuário é recepcionado pelo funcionário da unidade, sua 
demanda é ouvida e, consequentemente, o cliente é encami-
nhado para o setor adequado à sua queixa/dúvida. O atendi-
mento médico às urgências é organizado de acordo com a 
classificação de risco realizada pela enfermagem, ou seja, pa-
cientes cuja estratificação foi vermelha (emergência) serão 
atendidos preferencialmente aos amarelos (urgência) e aos 
verdes (pouca urgência). Há em todos os turnos um (a) mé-
dico (a) escalado (a) e uma enfermeira para o atendimento a 
esses casos. Os profissionais escalados mantem uma agenda 
mista de consultas, ou seja, paralelamente aos atendimentos 
de urgência há consultas médicas e de enfermagem progra-
madas como bolsa-família, puericultura, realização de testes 
rápidos, consultas eletivas. Conclusões/Considerações Finais 
Ao final dessa experiência, a implantação do acolhimento ge-
rou uma mudança nos modos de organização das equipes e 
nas relações entre os profissionais de saúde, de modo que 
se a demanda do usuário é encaminhada para a sala do (a) 
enfermeiro (a) escalado (a) naquele turno para realizar a clas-
sificação de risco baseado na escuta do paciente. Tal aten-
dimento gera uma estratificação da necessidade do usuário 
em ‘’não-agudo’’ (atendimento a ser agendado) e ‘’agudo’’, 
cujo atendimento poderá ser imediato (vermelho), prioritário 
(amarelo) ou no dia (verde). Em síntese, o fluxograma é um 
ponto de partida, podendo ser adaptado, enriquecido, testa-
do e ajustado considerando a singularidade desse território. 
Dentre as adaptações positivas, podemos citar: Equipe no 
mesmo horário ou pelo menos no horário de acolhimento; 
Diálogo constante com os profissionais das demais equipes; 
Apoio do gestor da unidade; Reuniões de avaliação e monito-
ramento regulares. Referências FRANCO, T. B.et al. O acolhi-
mento e os processos de trabalho em saúde: o caso de Betim. 
Minas Gerais, Brasil. Cad. de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 
15, n. 2, p.345-353, 1999. Disponível em: <http://www.scielo.
br/pdf/csp/v15n2/0319.pdf> Acesso em 24 de janeiro de 2016; 
MENDES, E.V. A atenção primária a saúde no SUS. Fortaleza: 
Escola de saúde pública do Ceará, 2006; TEIXEIRA, C.F. A mu-

no que diz respeito ao acesso a consultas especializadas. Re-
sultados e Discussão As áreas de maior dificuldade de acesso 
a consultas durante a realização da pesquisa foram: Vascular, 
Proctologia, Geriatria, Endocrinologia e Neurologia, devido 
a interrupção dos serviços ou inexistência de vagas. Foram 
apontadas também dificuldades de acesso nas áreas de Or-
topedia, Neuropediatria, Urologia, Reumatologia, Oftalmolo-
gia e Otorrinolaringologia, cuja oferta de cotas mensais pelo 
CIS foi considerada insuficiente. Essas especialidades contam 
com menos de 5% do total de especialistas do país: Ortopedia, 
4%; Oftalmologia, 3,5%; Otorrinolaringologia, 1,7%; Urologia, 
1,4%; Neurologia e Endocrinologia, 1,3%; e Vascular com 1% do 
número de médicos. As especialidades com menor número 
de profissionais são: Geriatria, 0,4%; Proctologia. 0,5% e Reu-
matologia com 0,6%. Do total, 55,24% dos médicos estão nas 
capitais e Distrito Federal, e 44,76% no interior (SCHEFFER, 
et. al, 2015). Os fatores que dificultam a fixação de médicos 
no interior são insatisfação com o ambiente e as condições 
de trabalho, políticas de recursos humanos inadequadas, 
precariedade de vínculos empregatícios, ausência de planos 
de cargos e salários e sobrecarga de trabalho (NEY e RODRI-
GUES, 2012). Conclusões/Considerações Finais A distribuição 
eficiente de recursos e serviços em saúde está ligada à capa-
cidade de gestão e governança. Da forma com que se apre-
senta o sistema de saúde, fragmentado e com o progressivo 
aumento de responsabilidades para a gestão municipal aliada 
à baixa capacidade de oferta de serviços resultado do proces-
so precário de regionalização faz com que a capacidade de 
enfrentamento da dificuldade de garantia de acesso aos ser-
viços, principalmente aos de média complexidade, fique res-
trita. O baixo número especialistas, associado à distribuição 
desproporcional de profissionais e os fatores que dificultam 
a fixação desses profissionais no interior piora ainda mais a 
situação dos municípios de pequeno porte no que diz respei-
to ao acesso a consultas especializadas, tanto na questão de 
quantidade de consultas, quanto na questão de manutenção 
dos serviços. Esta é uma questão de difícil solução curto/mé-
dio prazo, tendo em vista se trata de uma situação crônica 
na gestão do Sistema Único de Saúde. Referências BRASIL. 
Min. Saúde. Sem. Nac. sobre Escassez, Provimento e Fixação 
de Prof. de Saúde em Áreas Remotas e de Maior Vulnerabili-
dade. Rel. Sínt. Brasília-DF, 2012. BRASIL. Min. Saúde. Proto-
colos de encaminhamento da Atenção Básica para Atenção 
Especializada – Endocrinologia e Nefrologia. v.1, Brasília-DF, 
2015. LIMA, L. D. VIANA, A. L. D. MACHADO, C. V. Regionaliza-
ção da saúde no Brasil: Condicionantes de Desafios. Editora 
HUCITEC, 1ª ed. São Paulo, 2014 NEY, M. S. RODRIGUES, P. H. 
de A. Fatores críticos para fixação do médico na Estrat. Saúde 
da Família. Rev. Physis, v.22, n. 4, 2012 SCHEFFER, M. et. al. 
Demografia Médica no Brasil 2015. Dep. de Med. Preventiva, 
Fac. de Med. da USP. Cons. Reg. de Med. do Est. de São Pau-
lo. Cons. Federal de Medicina. São Paulo: 2015 SILVA, C. R, et. 
al. Dificuldade de acesso a serviços de Média Complexidade 
em Municípios de Pequeno Porte: um estudo de caso. Rev. 
Ciênc. & Saúde Col., n. 22, v.4, 2017, no prelo
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14206 REGULAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA: UMA 
ESTRATÉGIA DE GESTÃO PARA A BUSCA DA EFETIVAÇÃO 
DO ACESSO

Introdução Fruto de discussões, pesquisas e leituras, este tra-
balho discorre sobre a regulação em saúde, tendo como cam-
po de experiência três municípios pernambucanos – Jaboatão 
dos Guararapes, Olinda e Recife – municípios estes, que o Cur-
so de Residência em Saúde Coletiva da Universidade de Per-
nambuco oferece como campo de prática aos alunos. A regu-
lação em saúde, prevista no Art. 197 da Constituição Federal 
de 1988 e regulamentada pela Portaria nº 1.559/2008, aponta 
para uma atuação do Estado como gerenciador das políticas 
sociais. O caráter técnico e político da regulação nos fomen-
tou a tecer discussões sobre a efetivação do acesso, uma vez 
que entendemos a busca pela garantia ao acesso universal, 
integral e equânime aos serviços de saúde ser um dos objeti-
vos do Sistema Único de Saúde. Porém, a concretização desse 
direito enfrenta alguns desafios em virtude do contexto neo-
liberal de ampliação da rede de serviços conveniada privada, 
além da insuficiência de alguns especialistas e oferta limitada 
de procedimentos para a demanda da população assistida. As-
sim, a regulação em saúde apresenta-se como uma das prin-
cipais ferramentas de gestão para garantir que o acesso de-
mocrático seja garantido. Objetivos Discutir e problematizar a 
importância da regulação em saúde enquanto ferramenta téc-
nica e política que fornece informações fundamentais acerca 
da assistência prestada e possibilita uma melhoria da gestão 
da atenção à saúde. Metodologia Como metodologia, fizemos 
uso da revisão bibliográfica de artigos científicos acerca da re-
gulação em saúde, sua importância para o Sistema Único de 
Saúde (SUS) e seus desafios. Também consultamos informa-
ções contidas em sites oficiais como o IBGE, DATASUS e SAGE 
sobre os municípios nos quais atuamos enquanto residentes 
em Saúde Coletiva – Jaboatão, Olinda e Recife. Tecemos al-
gumas discussões entre nós, enquanto residentes, que têm 
campos de atuação no âmbito da gestão do SUS sobre como 
a regulação acontecia nos três municípios – Jaboatão, Olinda 
e Recife -, suas possibilidades e dificuldades. Resultados e Dis-
cussão A partir das discussões realizadas entre as residentes, 
percebemos que apesar dos três municípios seguirem as nor-
mas gerais, havia algumas diferenças: em Recife as centrais 
de regulação são descentralizadas por distritos sanitários. Em 
Jaboatão e Olinda seu funcionamento é mais centralizado. Já 
as dificuldades eram: o longo tempo de espera e grande absen-
teísmo dos usuários às consultas e procedimentos regulados. 
Nesse sentido, a regulação se constitui como uma importante 
estratégia para otimizar a gestão da saúde pública, uma vez 
que tem como funções: monitorar, controlar, avaliar, auditar 
e realizar a vigilância da atenção e da assistência à saúde no 
âmbito do SUS, dividindo-se em: a) regulação sobre sistemas 
de saúde; b) regulação da atenção à saúde e c) regulação do 
acesso à assistência (BRASIL, 2008). A ampla atuação da regu-
lação possibilita ao gestor reordenar fluxos, ações e serviços 
tornando sua programação em saúde mais condizente com as 
necessidades dos usuários. Porém, segundo Santos & Merhy 
(2006) existem inúmeros desafios na implementação da regu-
lação pública, muitas vezes, o aparelho de Estado encontra-se 
refém de outros interesses disputantes. Conclusões/Consi-
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faz parte do meio político local. Na análise dos valores de re-
cursos financeiros podemos inferir que há mais interesse dos 
parlamentares em propor emendas direcionadas para seto-
res do sistema de saúde que fiquem em seus distritos eleito-
rais (unidades de saúde, hospitais, entidades filantrópicas). 
Além disso, há ainda os projetos mais específicos, tanto no 
âmbito público como no privado, que vão ao encontro dos 
interesses dos parlamentares em suas regiões. Não é possível 
afirmar que as propostas de EP direcionadas para a M1 e a 
M2 sejam resultado daquilo que classificamos como “moeda 
de troca” ou também um possível “paroquialismo político”. 
Referências ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO. 
Regimento Interno. Vitória, 2009. BAPTISTA, Tatiana Wargas 
de Faria et.al. As emendas parlamentares no orçamento fe-
deral da saúde. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 28, n. 
12, 2012, p.2267-2279. BRAVO, M. I. S.; MATOS, M. C. A saúde 
no Brasil: Reforma Sanitária e Ofensiva Neoliberal. In: BRA-
VO, M. I. S.; PEREIRA, P. A. P. (Orgs.). Política Social e Demo-
cracia. São Paulo: Cortez; Rio de Janeiro: UERJ, 2009. PAIM, 
J. S; ALMEIDA-FILHO, N. Saúde Coletiva: teoria e prática. Rio 
de Janeiro: MedBook, 2014. PERIM, Maria Clara Mendonça. 
Organizações Sociais e a diretriz da complementariedade: 
desafios da participação social na saúde. Curitiba: CRV, 2014.

Fabiana Turino; Lorena Estevam Martins; Gabriella Barreto 
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14306 LIMITES E POSSIBILIDADES DO SISTEMA DE 
MONITORAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO DAS 
ORGANIZACÕES SOCIAIS NA ATENÇÃO PRIMARIA, 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Introdução A Atenção Primária à Saúde assume um lugar 
destaque na agenda de prioridades da política de saúde do 
Município do Rio de Janeiro, mediante a contratualização de 
Organizações Sociais - OS. Para isso, o município estabele-
ceu um arcabouço institucional legal mediante sanção da Lei 
n°5.026/2009, regulamentando a operacionalização de equi-
pamentos da Estratégia Saúde da Família, através da forma-
lização do Contrato de Gestão – CG. O CG deve prevê ainda 
mecanismos de avaliação e de prestação de contas, nos quais 
constam indicadores gerenciais e assistenciais, metas e resul-
tados a serem alcançados. Considerando o papel crescente 
que as OS têm alcançado na Secretaria Municipal de Saúde 
do Rio de Janeiro – SMS RJ no sistema e serviços de saúde, 
identifica-se a necessidade de aprimoramento deste mecanis-
mo, especialmente quanto aos dispositivos de avaliação de 
desempenho e controle de resultados das atividades das OS. 
Estudos direcionados a análise do sistema de monitoramen-
to e avaliação dos CG das OS poderão subsidiar o aperfeiçoa-
mento destes instrumentos e o desempenho esperado pela 
administração direta. Objetivos A proposta deste trabalho 
tem como objetivo a análise do processo de monitoramento 
e avaliação dos contratos de gestão das OS no âmbito da APS 
no Município do Rio de Janeiro, considerando os contratos de 
gestão celebrados entre a Secretaria Municipal de Saúde e as 
Organizações Sociais de Saúde no período de 2009 a 2014 e os 
relatórios de avaliação institucional trimestral de cada contra-
to de gestão analisado. Metodologia Trata-se de um estudo 
exploratório centrado no levantamento e análise documental. 

A primeira etapa, voltada para a identificação do arcabouço 
jurídico de criação e regulamentação das OS no Município do 
Rio de Janeiro E a segunda, mais substancial, considerando to-
dos os 21 CG e termos aditivos - TA celebrados entre a SMS RJ e 
as OS no âmbito da APS, bem como respectivos relatórios téc-
nicos de avaliação elaborados pelas CTA, no período de 2009 
a 2014. Para tanto, foram observadas as seguintes variáveis: 
formato estrutural, composição da equipe de avaliação, perio-
dicidade da avaliação, instrumentos utilizados, pareceres ava-
liativos, indicação de encaminhamento para demais órgãos 
de controle e penalidades e sanções. O neo-institucionalismo 
foi utilizado como referencial. Esta matriz teórica informou a 
opção pela realização de um estudo documental e subsidiou 
a identificação e análise das variáveis escolhidas. Resultados 
e Discussão A análise da documentação revelou que a Comis-
são Técnica de Avaliação - CTA constitui a principal instância 
de avaliação das OS. O colegiado se reúne trimestralmente, 
sendo composto por representantes da SMS RJ, excluindo a 
participação da OS, unidades, profissionais e controle social. 
Do ponto de vista da padronização dos relatórios de avalia-
ção, os resultados demonstraram que apesar de os relatórios 
de CTA apresentarem formato estrutural comum, foi obser-
vada irregularidade no preenchimento e conteúdo. A análise 
dos relatórios demonstrou que os aspectos financeiros são os 
principais pontos discutidos avaliados, em detrimento dos re-
sultados assistenciais. Embora haja avaliação sobre o alcance 
das metas para repasse financeiro, o que de fato foi verificado, 
esta não oferece subsídios suficientes para avaliar o desempe-
nho da OS. Foram observadas sistemáticas modificações de 
indicadores ao longo do contrato o que dificulta a análise do 
desempenho da contratada, já que a cada momento se avalia 
um aspecto diferente. A análise dos contratos e dos relatórios 
evidenciou fragilidade quanto a prestação de contas aos ór-
gãos do controle externo e a disponibilização de informações 
ao público. Conclusões/Considerações Finais Dentre as pos-
sibilidades conquistadas pela gestão municipal, a adoção do 
modelo tornou viável a ampliação da população assistida pela 
estratégia de saúde da família no município, com expectativas 
de alcançar 70% de cobertura ao final de 2016. Como desafio, 
o estudo indicou a necessidade de aprimoramento da contra-
tualização, aplicando-a em sua plenitude, o que exige que os 
sistemas de avaliação e monitoramento e de incentivos sejam 
melhores utilizados para o que se deseja alcançar. Para tan-
to é necessário estabelecer um ambiente de pactuação que 
possibilite que a parceria seja efetivamente instituída, não 
envolvendo apenas a OS, mas também profissionais unidades 
e usuários, enfatizando aspectos de cooperação e responsa-
bilização. Referências ABRUCIO, F. L. Contratualização e Or-
ganizações Sociais: Reflexões Teóricas e Lições da Experiên-
cia Internacional. Debates GV Saúde. Centro de Estudos em 
Planejamento e Gestão de Saúde da EAESP/FGV, SP, 2006. º 
BRESSER-PEREIRA. Da administração burocrática à gerencial. 
Revista do Serviço Público, v. 47, n. 1, 1996. º ESCOVAL, a. et al. 
Contratualização em cuidados de saúde primários: horizonte 
2015/20: fase 5: relatório final. Lisboa, 2010. º LIMA, SML. Pos-
sibilidades e limites da contratualização no aprimoramento da 
gestão e da assistência em hospitais: o caso dos Hospitais de 
Ensino no Sistema Único de Saúde brasileiro. Rio de Janeiro, 
2009. º PERROT, J. Strategic Contracting for Health Systems 

dança no modelo de atenção à saúde no SUS: desatando nós, 
criando laços. Saúde em Debate 2003. Disponível em:<http://
books.scielo.org/id/f7/pdf/teixeira-9788523209209-03.pdf> 
Acesso em 24 de janeiro de 2016.
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14255 EVOLUÇÃO DO PREÇO DE MEDICAMENTOS EM 
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

Introdução A compra de medicamentos representa até 25% do 
orçamento anual de um hospital, e em hospital público de en-
sino o processo de compras apresenta desafios relacionados 
à morosidade na licitação e a práticas de venda das empre-
sas fornecedoras. Objetivos Verificar a evolução do preço de 
medicamentos registrados em Atas de Pregões Eletrônicos de 
dois Hospitais Públicos Federais de alta complexidade do Es-
tado de Minas Gerais (MG). Metodologia Foi construída uma 
curva ABC contendo 499 medicamentos para aquisição em 
2015/16 no HC-UFTM e consultado o sistema Comprasnet para 
identificação dos medicamentos registrados em dois hospi-
tais públicos de MG entre 2014 e 2016. A pesquisa foi realizada 
por meio do código do CATMAT, sendo computados os pre-
ços unitários dos itens cuja descrição eram similares nos dois 
hospitais. Dos 27 medicamentos com dados suficientes para 
análise (Classes A= 8, B=3 e C=17), foram descritos os preços 
unitários dos medicamentos de maior e de menor valor em 
cada classe, bem como a variação (%) de preço nos dois hospi-
tais nos três anos estudados. Resultados e Discussão Analise 
conjunta dos dados indica aumento do preço dos medicamen-
tos, com maiores incrementos percentuais das classes B e C 
(100%), e menores aumentos para a classe A (15%). Na classe 
C o medicamento ácido fólico 5mg, de menor preço unitário, 
subiu 250 %, de R$ 0,02 para R$ 0,05 em ambos os Hospitais. 
Embora o aumento da gentamicina 80mg (classe B) tenha 
sido maior para o Hospital II (282,8 vs. 206,2%), em 2016 este 
medicamento custou R$ 0,99 a unidade, em contraste com o 
valor unitário registrado no Hospital I de R$ 1,32. Conclusões/
Considerações Finais Na média, os medicamentos estudados 
subiram mais que a inflação (2014: 6,4%; 2015:10,7%) acumula-
da no período.
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14270 EMENDAS PARLAMENTARES E A SUA RELAÇÃO 
COM AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE NO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO

Introdução Em meados da década de 1990 o governo fede-
ral brasileiro lançou as bases jurídicas e administrativas para 
a criação de Organizações Sociais. As Organizações Sociais 
de Saúde são entidades sem fins lucrativos que por meio do 
contrato de gestão, recebem recursos financeiros dos órgãos 
públicos para gerenciar serviços oferecidos pelo Estado. Há 
ainda outra via de aporte financeiro que pode acontecer por 
meio das emendas parlamentares, que no caso do Estado do 

Espírito Santo, são aprovadas na Assembleia Legislativa do 
Espírito Santo (Ales). A emenda parlamentar é o instrumento 
que o Congresso Nacional possui para participar da elabo-
ração do orçamento anual da União. Por meio das emendas 
individuais e coletivas os parlamentares aperfeiçoam a pro-
posta do Poder Executivo, destinando recursos para as re-
giões de maior interesse deles. Os parlamentares utilizam as 
emendas para atender aos seus interesses e aos seus bene-
fícios políticos, tendo como foco a manutenção de sua base 
eleitoral e, por consequência, a possibilidade de reeleição 
no pleito seguinte. E hoje, na saúde as OSS tem sido alvo de 
interesse das emendas parlamentares. Objetivos Analisar o 
volume de recursos financeiros destinados às OSS que atuam 
nos hospitais estaduais no Estado do Espírito Santo (Hospital 
Estadual Central, Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves 
e Hospital Estadual de Urgência e Emergência), por meio das 
emendas parlamentares aprovadas pela Assembléia Legislati-
va do Espírito Santo entre 2009 e 2014. Metodologia Trata-se 
de estudo exploratório realizado por meio de análise docu-
mental. Os dados foram coletados a partir dos dados públi-
cos disponibilizados pelo Portal da Transparência do governo 
do ES e das informações da tramitação EP da Ales, entre 2009 
e 2014. Foram extraídas e tabuladas todas as emendas parla-
mentares entre 2009 e 2014 que estavam direcionadas para 
as duas OSS/ Mantenedoras, uma delas administra o Hospital 
Estadual Dr. Jayme Santos Neves e é mantenedora do Hospi-
tal filantrópico no Município de Vila Velha que fica na Região 
Metropolitana da Grande Vitória a outra administra Hospi-
tal Estadual Central e é mantenedora do Hospital privado, 
localizado no município de Santa Teresa que fica na Região 
Serrana do Espírito Santo Foram definidas as categorias: a) 
as instituições beneficiárias dos valores; b) quantidade de re-
cursos destinados às OSS; c) os partidos dos deputados pro-
ponentes e; d) a finalidade das EP. Resultados e Discussão 
Foram analisadas 109 emendas parlamentares que propuse-
ram recursos financeiros para as OSS/Mantenedoras (M1 e 
M2) investigadas. Entre 2009 e 2014 foi proposto um total de 
R$ 4,817 milhões para as instituições, sendo R$ 4,627 milhões 
para a M1 e R$ 190 mil para a M2. A M1 sempre recebeu em 
média R$ 669.400,00 anuais em propostas de emendas parla-
mentares. Mas em 2014, o valor definido pelos deputados es-
taduais saltou para R$ 1,3 milhão, quase dobrando em relação 
aos anos anteriores. O principal partido político proponente 
foi o PMDB com R$ 1,295 milhão em emendas. O PMDB foi 
o partido vencedor da eleição para o governo estadual na-
quele ano, e também foi a sigla com maior volume total de 
propostas, entre 2009 a 2014. O valor de emendas parlamen-
tares para as duas mantenedoras partindo do Partido Popu-
lar Socialista (PPS), chama atenção para suas proposições em 
2012. No mesmo ano, o deputado, do PPS, médico, foi elei-
to prefeito da capital, Vitória, e foi autor de emendas de R$ 
100.000,00 para cada uma das duas mantenedoras. A maior 
parte dos recursos foi destinado para compra de equipamen-
tos e materiais hospitalares (71% do total), seguido de apoio 
financeiro (14%) e compra de veículos (7%). Conclusões/Consi-
derações Finais O volume de recursos destinados as mante-
nedoras das OSS foram elevados, em especial para uma delas 
(M1) que é uma entidade capixaba, enquanto que a M2 não 
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dispositivo da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, con-
figurando-se como ferramenta facilitadora do diálogo saúde-
segurança e referência às equipes. Os resultados produzidos 
indicam que esta estratégia, ao intervir nos processos de tra-
balho e funcionamento dos serviços, tem contribuído para 
implantação e fortalecimento da lógica de cuidado voltada 
à atenção primária nas UP’s, interferindo positivamente na 
determinação do processo saúde-doença no âmbito do siste-
ma prisional. O fortalecimento do AI potencializa o processo 
de implantação da PNAISP, convida uma mudança no modelo 
de gestão e das práticas dos profissionais saúde-segurança, 
através da articulação intraequipe e desta com a RAS, bem 
como da gestão que torna-se mais participativa no processo 
de planejamento das ações, “apoiando” de fato as EABp. Re-
ferências BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 
à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional 
de Atenção Básica - Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Legis-
lação em Saúde no Sistema Prisional / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Pro-
gramáticas Estratégicas, Coordenação de Saúde no Sistema 
Prisional. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. FRACOLLI, L. A.; 
MAEDA, S. T. A Gerência nos serviços públicos de saúde: um 
relato de experiência. Rev.Esc.Enf.USP, v. 34, n. 2, p. 213-7, 
jun. 2000. STARFIELD, B. Atenção Primária: equilíbrio entre 
necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Unesco, Minis-
tério da Saúde, Brasília, 2002.
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14361 HISTÓRIA E PARADIGMAS DA SAÚDE PRISIONAL 
NO ESTADO DE PERNAMBUCO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

Introdução Este trabalho tem como objetivo relatar a expe-
riência da equipe da Coordenação Estadual de Atenção à Saú-
de Prisional (CEASP), da Secretaria Estadual de Saúde (SES), 
no processo de implantação da Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Siste-
ma Prisional (PNAISP), no estado de Pernambuco. A organi-
zação da gestão e atenção em saúde no sistema prisional é 
demarcada por avanços e desafios, que são permeados por 
um complexo cenário de negação de direitos, para além da 
liberdade, e de uma cultura punitiva. Neste sentido, o Ministé-
rio da Saúde (MS) indica como problema fundamental à efeti-
vação de políticas voltadas à saúde da População Privadas de 
Liberdade (PPL) a superação das dificuldades impostas pela 
própria condição de confinamento, que fragiliza o acesso às 
ações e serviços de saúde de forma integral (BRASIL, 2014). 
Neste panorama, o objetivo da CEASP é ampliar o acesso aos 
serviços de saúde dentro das Unidades Prisionais (UP’s), atra-
vés do cuidado qualificado e orientado pela lógica da Atenção 
Primária à Saúde (APS). Busca-se aqui apresentar uma breve 
reconstrução histórica e os paradigmas vivenciados neste 
processo. Objetivos - Analisar a experiência da equipe gestora 
da CEASP no processo de implantação da PNAISP nas UP’s do 
estado de Pernambuco; - Apresentar a organização da gestão 

e atenção em saúde no sistema prisional a partir das ações da 
CEASP; - Refletir sobre avanços e desafios vivenciados na im-
plantação da PNAISP no estado de Pernambuco. Metodologia 
Trata-se de um estudo qualitativo e descritivo, do tipo relato 
de experiência. A opção pela abordagem qualitativa considera 
a relação dinâmica entre a realidade vivenciada e a atuação 
dos sujeitos-atores, aqui representados pela equipe da CEASP. 
Para Fracolli e Maeda (2000) o conhecimento não se reduz a 
um rol de dados isolados, conectados com uma teoria explica-
tiva; o sujeito – observador é parte integrante do processo de 
conhecimento e interpreta os fenômenos atribuindo-lhe um 
significado. Deste modo, o trabalho desenvolvido pela gestão 
da CEASP é analisado a luz de referenciais teóricos e marcos 
normativos que embasam da saúde no sistema prisional e da 
saúde pública, particularmente na lógica da Política Nacional 
de Atenção Básica (PNAB) e da PNAISP. Resultados e Discus-
são Em Pernambuco, as ações de saúde no Sistema Prisional 
iniciaram a partir de 2004, com a adesão ao Plano Nacional 
de Saúde no Sistema Prisional (PNSSP), no qual a Secretaria 
de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) executava as ações e 
recursos financeiros, enquanto à SES cabia fornecer apoio téc-
nico ao planejamento, capacitar, monitorar, supervisionar e 
avaliar o plano. O Estado, em 2014, aderiu à PNAISP e a CEASP 
vêm atuando para a mudança do modelo assistencial e organi-
zação do processo de trabalho voltado à lógica de APS, numa 
perspectiva de ampliação do acesso, humanização do cuidado 
e promoção das relações com as Políticas de Direitos Huma-
nos. Para cobertura da PPL, de aproximadamente 33.000 pes-
soas, a equipe de gestão da saúde prisional foi ampliada de 03 
para 47 técnicos, tendo configurado a gestão da micropolítica 
através do Apoio Institucional. Além da qualificação da ges-
tão, foram definidas formas de avaliação e monitoramento, 
pactuadas metas organizacionais e indicadores de saúde. Im-
põe-se como desafios: superação da cultura punitiva à do cui-
dado, estrutura física (ambiência), “afinar” o diálogo Justiça/
Saúde, articulação dos fluxos na Rede de Atenção à Saúde. 
Conclusões/Considerações Finais O processo de implantação 
da PNAISP, coordenado pela CEASP, tem conseguido facilitar 
a aproximação e interlocução do binômio saúde-segurança e 
fortalecimento da APS, com a incorporação de tecnologias de 
gestão como o apoiado institucional, aproximando a gestão 
à realidade, permitindo ampliar o olhar diante a articulação 
cuidado/gestão na atenção à PPL. Faz-se necessário ainda, 
promover avanços na garantia de estrutura física adequada 
e insumos, bem como na Educação Permanente em Saúde 
das equipes de atenção básica prisional. Ao pensar a saúde 
no sistema prisional cabe refletir que, não diferentemente de 
outros contextos do Sistema Único de Saúde (SUS), mas com 
características particulares e complexas, evidencia a necessi-
dade de que a diretriz da intersetorialidade seja fortalecida e 
debatida cotidianamente. Além desse desafio, cabe à gestão a 
luta permanente pela transformação de um modelo de saúde 
de fato embasado no cuidado. Referências BRASIL. Ministério 
da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica - Brasília: 
Ministério da Saúde, 2011. Legislação em Saúde no Sistema Pri-
sional / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, Coor-
denação de Saúde no Sistema Prisional. Brasília: Ministério 

and Services. Transaction Publishers, 2012. º SANO, H.; ABRU-
CIO, F. L. Promessas e resultados da Nova Gestão Pública no 
Brasil: o caso das organizações sociais de saúde em São Paulo. 
Revista Administração de Empresas, 2008; 48(3): 64-80.
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14316 FORMAÇÃO EM GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
À SAÚDE: EFEITOS NA REORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E 
DAS PRÁTICAS DE CUIDADO

Introdução A construção do SUS, como prática social, é per-
meada por avanços e desafios. Dentre os principais desafios 
atuais, destacam-se a gestão e o financiamento. No âmbito 
da gestão, reconhece-se a necessidade de qualificação dos 
gestores, razão pela qual tem-se investidos na formação des-
tes sujeitos, tanto na perspectiva sistêmica, quanto setorial, 
a exemplo de propostas de formação de gestores da APS. 
Objetivos Analisar a formação em gestão da atenção primá-
ria, com eixo na possibilidade de mudanças na reorientação 
do modelo de atenção à saúde, na perspectiva dos gestores. 
Metodologia Trata-se de um estudo de caso, com abordagem 
qualitativa, que toma como objeto a formação em gestão 
da atenção primária, desenvolvido no município de Forta-
leza, por meio de 12 oficinas orientadas para a intervenção 
em serviços, sob tutoria. A amostra qualitativa foi compos-
ta por 12 gestores da APS. A coleta de dados ocorreu entre 
outubro/2014 e maio/2015, por meio de entrevista semiestru-
turada e análise documental. O material empírico foi analisa-
do com base na análise de conteúdo. Foram respeitados os 
princípios éticos da pesquisa com seres humanos. O estudo 
foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Estadual 
do Ceará. Resultados e Discussão Os processos de formação, 
na modalidade oficinas com intervenções acompanhada por 
tutores, permitiram a reorientação do processo de trabalho 
das equipes e mudanças na organização da ESF. Os efeitos 
voltados ao fortalecimento da APS foram: primeiro contato: 
maior oferta de atenção à demanda espontânea; longitudina-
lidade - territorialização objetivou a adscrição e construção 
dos vínculos com a população; integralidade – perspectiva de 
cuidado integral, com fluxos assistenciais definidos; coorde-
nação do cuidado, com mecanismos definidos de regulação 
e encaminhamentos nas redes de atenção. Tal processo foi 
permeado por tensões e resistências, por parte dos profissio-
nais. Conclusões/Considerações Finais A formação teve des-
dobramentos teórico-práticos, expressos nos resultados das 
intervenções em serviços, que configuraram como transição 
de modelos permeada por tensões, conflitos e contradições. 
Nesse sentido, foram questionados o modelo de formação e 
de atenção proposto, além de seus desdobramentos na reor-
ganização do trabalho.
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14321 O APOIO INSTITUCIONAL NA SAÚDE PRISIONAL 
DE PERNAMBUCO: ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA NAS 
PRÁTICAS DE GESTÃO DA SAÚDE

Introdução Este estudo tem como objetivo analisar a expe-
riência do Apoio Institucional (AI) como tecnologia de ges-
tão prioritária da micropolítica de saúde prisional no sistema 

prisional do Estado de Pernambuco. Em 2014 o Ministério da 
Saúde (MS) criou a Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisio-
nal (PNAISP) definindo que os serviços de saúde no sistema 
prisional passem a ser ponto de atenção da Rede de Atenção 
à Saúde (RAS) do Sistema Único de Saúde (SUS), qualifican-
do também a Atenção Básica no âmbito prisional como por-
ta de entrada do sistema e ordenadora das ações e serviços 
de saúde pela rede (BRASIL, 2014). A Coordenação Estadual 
de Atenção à Saúde Prisional (CEASP) da Secretaria Estadual 
de Saúde (SES) de Pernambuco vem, de forma pioneira, bus-
cando induzir uma mudança de modelo de atenção à saúde, 
apostando no AI como tecnologia de gestão. Esta vem sendo 
utilizada para organizar o processo de trabalho das equipes 
de Atenção Básica Prisional (EABp) e da gestão, orientando 
o trabalho coletivo cotidiano em função das necessidades 
e prioridades de saúde da população privada de liberdade 
(PPL). Objetivos - Analisar a proposta do Apoio Institucional 
no processo de implantação da PNAISP nas Unidades Prisio-
nais (UP’s) do estado de Pernambuco; - Apresentar a organi-
zação do AI de saúde no sistema prisional a partir das ações 
da CEASP; - Refletir sobre a atuação do AI no processo de 
implantação da PNAISP no estado de Pernambuco. Metodo-
logia Trata-se de um estudo qualitativo e descritivo, do tipo 
relato de experiência. A opção pela abordagem qualitativa 
considera a relação dinâmica entre a realidade vivenciada e a 
atuação dos sujeitos-atores, aqui representados pela equipe 
da CEASP. Para Fracolli e Maeda (2000) o conhecimento não 
se reduz a um rol de dados isolados, conectados com uma 
teoria explicativa; o sujeito – observador é parte integrante 
do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos 
atribuindo-lhe um significado. Deste modo, o trabalho desen-
volvido pela gestão da CEASP é analisado a luz de referenciais 
teóricos e marcos normativos que embasam da saúde no sis-
tema prisional e da saúde pública, particularmente na lógica 
da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), Política Na-
cional de Humanização (PNH) e da PNAISP. Resultados e Dis-
cussão Em 2015 a CEASP definiu o AI capilarizado às unidades 
prisionais (UP’s) como tecnologia de gestão, sendo formada 
uma equipe de 21 AI Locais (lotados na unidade prisional) e 03 
AI Regionais (lotados na SES). A proposição do AI Local teve 
como perspectiva a organização do serviço e do processo de 
trabalho das EABp’s, fazendo a “interface” entre equipe-ges-
tão, bem como articular com a RAS, mobilizando o processo 
de municipalização. O AI Regional fundamenta-se na aproxi-
mação entre o AI Local e gestão estadual, promovendo a arti-
culação da RAS em nível regional e central, bem como moni-
toramento e avaliação das metas, ações e indicadores. Como 
principais resultados destacam-se: modificações nos proces-
sos de trabalho das equipes, induzindo ações de promoção, 
prevenção e vigilância em saúde; definição de articulações 
e fluxos intra e intersetoriais; pactuação, monitoramento e 
avaliação de indicadores, pautados nos sistemas de informa-
ção da atenção básica. O AI tem como potencialidade conhe-
cer a realidade das UP’s (território de ação) e, coletivamente 
com os demais atores, inclusive profissionais da segurança, 
construir um serviço de saúde que atenda as necessidades de 
saúde da PPL. Conclusões/Considerações Finais O AI na saúde 
prisional de Pernambuco vem se consolidando como potente 
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ficuldade de acesso foi associada ao maior número de irmãos 
no domicílio, maior escolaridade materna, classe econômica 
mais baixa e ter cadastro na ESF. Conclusões/Considerações 
Finais As desigualdades sociais no acesso à saúde foram mais 
prevalentes em São Luis. Os fatores predisponentes demo-
gráficos e de necessidade em saúde foram mais expressivos 
em São Luís, ao passo que os fatores predisponentes de es-
trutura social e capacitantes o foram em Ribeirão Preto.

Marcelo Augusto Ferraz Ruas do Amaral Rodrigues; Francelena 
de Sousa Silva; Mônica Araújo Batalha; Waleska Regina 
Machado Araújo; Yonna Costa Barbosa; Maria Teresa Seabra 
Soares de Britto e Alves;

14461 SISTEMATIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE 
GESTÃO EM PSICOLOGIA HOSPITALAR SEGUNDO O 
CONCEITO DE QUALIDADE DE DONABEDIAN.

Introdução É cada vez mais frequente a adoção de sistemas 
de gestão da qualidade como decisão estratégica das or-
ganizações para elevar os níveis de assistência prestados e 
garantir a sobrevivência no mercado. A assimilação das prá-
ticas gestionárias no campo da saúde é uma realidade irre-
futável e atinge o cotidiano de todas as categorias profissio-
nais, inclusive da psicologia hospitalar. Objetivos Descrever 
a experiência de sistematização das ferramentas de gestão 
da qualidade do serviço de psicologia de um hospital onco-
lógico analisada nos moldes preconizados por Donabedian: 
estrutura, processos e resultados. Metodologia Trata-se de 
um relato de experiência descritivo e crítico de abordagem 
qualitativa. A amostra e cenário foram 13 psicólogos do servi-
ço de psicologia do Instituto do Câncer do Ceará, em Fortale-
za-CE, instituição de caráter filantrópico, centro de referência 
dentro da rede de atenção oncológica da região Norte e Nor-
deste. Os métodos para coleta de dados foram a observação 
participante e o registro em diário de campo durante as reu-
niões do serviço para organizar as práticas assistenciais, no 
período de novembro de 2015 a fevereiro de 2016. Resultados 
e Discussão Os resultados apontaram para a necessidade da 
organização das rotinas, protocolos e a construção de indi-
cadores para facilitar o processo de trabalho do psicólogo 
hospitalar. Foi elaborada uma proposta de sistematização 
das rotinas assistenciais dos pacientes, que subdivide-se em 
três etapas: desenvolvimento de instrumento de avaliação 
psicológica inicial para triagem, elaboração de Procedimen-
tos Operacionais Padronizados para as práticas psicológicas 
e a formulação de um instrumento vinculado ao prontuário 
eletrônico, onde ocorrerá o registro do quantitativo de aten-
dimentos e suas descrições para possibilitar o rastreamento 
do perfil de demandas psicológicas da instituição. Conclu-
sões/Considerações Finais Verificou-se a dificuldade de esta-
belecer indicadores e padrões de qualidade especificamente 
para a assistência psicológica, originada de matéria-prima es-
sencialmente subjetiva. A gestão da qualidade em psicologia 
está em construção, assim, é imperativa a avaliação crítica de 
desempenho para a melhoria contínua da atuação da psico-
logia hospitalar.

Isabel Regiane Cardoso do Nascimento; Andrea Maria Valle da 
Silveira; ilse maria tigre de arruda leitão;

14474 GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL: 
EXPLORANDO CONCEPÇÕES E EXPERIÊNCIAS NO NÍVEL 
LOCAL

Introdução A gestão de serviços de saúde mental opera com 
base em dimensões técnico-administrativas e políticas, na 
implementação da política de saúde. Considerado a Reforma 
Psiquiátrica e os princípios do SUS, deve promover democra-
cia institucional, com ampla participação e horizontalização 
das relações de poder nos processos decisórios, visando a 
construção de sujeitos implicados com a produção de saúde. 
Objetivos Analisar as concepções e práticas de gestão opera-
das nos centros de atenção psicossocial. Metodologia Trata-
se de estudo de caso, com abordagem qualitativa, realizada 
nos centros de atenção psicossocial-CAPS, modalidade geral, 
situados no município de Fortaleza, Ceará. Participaram do 
estudo seis coordenadores de CAPS, considerados informan-
tes-chave. A obtenção de informações se deu por meio de 
entrevista semiestruturada, realizadas no ambiente de tra-
balho, em espaço reservado, com agendamento prévio. Foi 
utilizada, ainda, a observação livre do processo de trabalho 
dos coordenadores. A análise e interpretação dos resulta-
dos foi orientada pela hermenêutica-dialética. A pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UECE. Resul-
tados e Discussão Os gestores dos CAPS apresentam distin-
tas concepções, tais como gestão como execução de tarefas 
administrativas voltadas à organização e funcionamentos 
dos serviços; gestão como ferramenta para promover demo-
cracia institucional e gestão como indissociável da atenção à 
saúde. Tais concepções subsidiam as práticas gerenciais, nas 
quais se sobressaem o papel político na busca por recursos e 
na articulação necessária a materialização dos princípios da 
Reforma Psiquiátrica; práticas de gestão compartilhada, em 
que a roda se constitui dispositivo de inclusão de sujeitos nos 
processos decisórios; além do trabalho gerencial, acumulam 
as ações de cuidado junto aos usuários dos serviços. Conclu-
sões/Considerações Finais O trabalho gerencial, dentre as 
atribuições especificas do cargo, tem-se se constituído ferra-
menta de transformação social, na medida em que incluem 
os diferentes sujeitos nos processos decisórios, consideran-
do a dimensão subjetiva. No entanto, existem tensões e con-
tradições que requerem enfrentamento e o fortalecimento 
dos espaços coletivos.

José Maria Ximenes Guimarães;

14482 COORDENAÇÃO DO APOIO INSTITUCIONAL NO 
ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA : RELATO DE EXPERIÊNCIA 
EM COORDENAÇÃO ESTADUAL NA SECRETARIA DE 
SAÚDE DO ESTADO DA BAH

Introdução A Coordenação Apoio e Desenvolvimento do 
Apoio Institucional (AI) da Diretoria da Atenção Básica (DAB) 
da Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB) é responsável por 
orientar/acompanhar as Políticas Públicas de Saúde, Progra-
mas e Projetos estratégicos da AB , qualificando seus proces-
sos de gestão. Seu objeto de trabalho são as Equipes de AI 
na interlocução com a gestão dos municípios, desenvolvido 
através do AI. Objetivos Trata-se das práticas, atividades e 
instrumentos de gestão e monitoramento, formulados pelos 
coordenadores para uso da Coordenação – COAD, no asses-

da Saúde, 2014. FRACOLLI, L. A.; MAEDA, S. T. A Gerência nos 
serviços públicos de saúde: um relato de experiência. Rev.Esc.
Enf.USP, v. 34, n. 2, p. 213-7, jun. 2000. STARFIELD, B. Atenção 
Primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e 
tecnologia. Unesco, Ministério da Saúde, Brasília, 2002.

Suelen D’Andrada Cruz; Judith Ferreira D‘Andrada; Maria 
Francisca Santos de Carvalho; Merielly Mariano Bezerra; 
Flaviana Marques de S. Melo; Ana Beatriz Leite D’Andrada; 
Patrícia Pereira do Canto Melo; Marizete Santos Maciel;

14413 O MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA 
PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA ATUANTES NO 
BRASIL

Introdução O conhecimento da área de abrangência e do per-
fil da população residente em um território é um dos quesitos 
necessários para a execução de práticas de saúde calcadas 
nas especificidades dos grupos/indivíduos. Na atenção básica 
(AB), os mapas de abrangência são instrumentos que auxi-
liam na delimitação das áreas de atuação das equipes, além 
de favorecer a identificação de grupos e indivíduos expostos 
a riscos e vulnerabilidades. Adicionalmente, favorecem a es-
tratificação dos indivíduos por meio das condições socioeco-
nômicas. Apesar de sua difusão ao longo dos anos, poucos 
estudos analisaram a sua utilização pelas equipes de saúde 
na AB. Objetivos Analisar o uso dos mapas da área de abran-
gência pelas equipes de atenção básica atuantes no Brasil. 
Metodologia Estudo transversal, descritivo, de abordagem 
quantitativa, baseado no 2º Módulo do 1º ciclo de Avaliação 
Externa do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). O banco de dados 
foi disponibilizado, em meio eletrônico, pelo DAB do MS. Os 
dados foram obtidos através de entrevistas face a face com 
17.202 representantes das equipes que aderiram ao PMAQ-
-AB, atuantes nas UBS localizadas nas cinco regiões brasilei-
ras. Foi aplicado o 2º módulo do “Instrumento de Avaliação 
Externa do Saúde Mais Perto de Você” entre 4/2012 a 9/2013. 
Os dados do presente estudo foram extraídos da categoria 
“territorialização e população de referência da equipe de 
atenção básica”. A análise foi feita através da estimação das 
frequências absolutas e relativas, além da elaboração de ta-
belas de contingência, utilizando-se o STATA 12.0. O estudo 
do PMAQ-AB foi aprovado pelo Comitê de Ética da Univer-
sidade Federal de Pelotas (UFPel), sob o número de ofício 
38/12 em 10/5/2012. Resultados e Discussão O estudo mostrou 
que 37,4% das equipes não consideraram critérios de risco/ 
vulnerabilidade para definir o número de pessoas sob sua 
responsabilidade; apesar de 98% terem definição de sua área 
de abrangência. 84,6% afirmaram utilizar os mapas territoriais 
(93,4% de comprovação). As equipes da região Norte foram 
as que menos aderiram ao instrumento, demonstrando uma 
taxa de não adesão de 22,1%. Das que comprovaram o seu 
uso, 84,6% das equipes sinalizaram as microáreas. Apenas 
30,7% sinalizaram os pacientes com doenças crônicas. Neste 
subitem as que mais sinalizaram foram as regiões Sul (46,6%) 
e a Sudeste (33,8%). A maior parte das equipes não realizou 
a sinalização das áreas com precárias condições sociais e sa-
nitárias (77,4%); 94,5% não realizaram a identificação de gru-
pos étnicos, como a população do campo; além de 94,4% não 

sinalizarem as condições socioeconômicas dos indivíduos. 
33,8% reportaram que existe população descoberta pela AB 
no entorno do território de abrangência, sendo as maiores 
prevalências nas regiões centro-oeste (56,5%) e norte (46,6%). 
Ademais, 89,48% informaram que as pessoas residentes fora 
da área de abrangência são atendidas com frequência pelas 
equipes. Conclusões/Considerações Finais Apesar da alta 
prevalência de uso dos mapas de abrangência na gestão do 
cuidado, observam-se deficiências em sua utilização em todo 
o território nacional. Quesitos de suma importância, como a 
sinalização das áreas de risco, além da identificação de gru-
pos com doenças crônicas e de diferentes etnias não estão 
sendo realizadas. Verifica-se a necessidade de padronização 
e da conscientização da equipe quanto ao uso correto do 
instrumento. Adicionalmente, a presença de população des-
coberta pela AB no entorno do território da equipe mostra a 
necessidade de ampliação das ações e de revisão das pactua-
ções entre os diversos setores da saúde. O atendimento de 
outros indivíduos fora da área de abrangência pode acarretar 
a superlotação das unidades e o atraso no atendimento aos 
usuários. Referências FARIA, R. M. A territorialização da aten-
ção primária à saúde no sistema único de saúde e a constru-
ção de uma perspectiva de adequação dos serviços aos perfis 
do território. Hygeia, 9(16):131 - 147,Jun/2013. NEVES, R. T. N. 
A. Mapeamento do Território coberto pela USF Adelmo Alves 
Terto no município de São José do Belmonte. (Monografia). 
Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo 
Cruz, 2011. 33p.

Francelena de Sousa Silva; Marcelo Augusto Ferraz Ruas do 
Amaral Rodrigues; Mônica Araújo Batalha; Waleska Regina 
Machado Araújo; Yonna Costa Barbosa;

14425 FATORES ASSOCIADOS À DIFICULDADE DE 
ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE INFANTIL EM SÃO 
LUÍS/MA E RIBEIRÃO PRETO/SP: CONTRIBUIÇÕES DA 
COORTE BRISA

Introdução As iniquidades no acesso aos serviços de saúde 
têm interferido diretamente nos indicadores de morbimor-
talidade infantil, além de alterar a dinâmica do sistema de 
saúde. Apesar da importância do tema, a maior parte dos 
estudos não analisa detalhadamente os fatores associados 
às dificuldades de acesso em regiões socioeconômicas distin-
tas. Objetivos Analisar os fatores associados à dificuldade de 
acesso aos serviços de saúde infantil em São Luís/MA e Ribei-
rão Preto/SP. Metodologia Estudo de coorte prospectivo do 
qual participaram 3308 crianças em São Luís e 3128 crianças 
em Ribeirão Preto, de 13 a 35 meses de idade. Foram estima-
das as razões de prevalência (RP) por meio da regressão de 
Poisson com variância robusta em uma modelagem hierar-
quizada, baseada na adaptação do Modelo Comportamental 
de Andersen. Resultados e Discussão A taxa de dificuldade de 
acesso em São Luís foi de 29,4%, enquanto que a de Ribeirão 
Preto foi de 9,0%. Em São Luís, na análise hierarquizada, difi-
culdade de acesso associou-se às seguintes variáveis: crian-
ça do sexo masculino, mais de um irmão no domicílio, baixa 
escolaridade materna, menor idade da mãe, ter cadastro na 
Estratégia de Saúde da Família (ESF), presença de morbidade 
e pior percepção do estado de saúde. Em Ribeirão Preto, a di-



AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde332 333Seção II - PÔSTeReS eM RoDAS De CoNVeRSA

Introdução O número de idosos e de indivíduos com sequelas 
motoras e cognitivas que necessitam de um ambiente adap-
tado para receberem os cuidados de saúde tem crescido no 
Brasil. A gestão dos recursos físicos deve primar pela seguran-
ça dos pacientes, evitando a ocorrência de eventos adversos. 
Diante disso, questiona-se a adequabilidade arquitetônica das 
unidades de saúde ao atendimento a essa população. Obje-
tivos Verificar as adequações arquitetônicas das unidades 
de saúde da atenção básica em relação ao atendimento de 
pacientes com deficiências físicas. Metodologia Trata-se de 
um estudo transversal, descritivo, de abordagem quantitati-
va, baseado no 1º ciclo de Avaliação Externa do PMAQ-AB. O 
banco de dados foi disponibilizado, em meio eletrônico, pelo 
DAB do MS. Participaram 38.812 UBS localizadas nas cinco re-
giões brasileiras submetidas à avaliação pelo “Instrumento de 
Avaliação Externa do Saúde Mais Perto de Você”. A análise foi 
feita através da estimação das frequências absolutas e relati-
vas, além da elaboração de tabelas de contingência, utilizan-
do-se o STATA 12.0. O estudo do PMAQ-AB foi aprovado pelo 
Comitê de Ética da UFPel, sob o número de ofício 38/12 em 
10/5/2012. Resultados e Discussão O estudo mostrou que das 
unidades avaliadas: 68,2% não possuíam calçadas de entrada 
com boa condições, apresentando desníveis e buracos; 88,2% 
não possuíam banheiro adaptados; 85,8% não possuíam barra 
de apoio; 76,4% não possuíam corredores e portas internos 
adaptados para cadeira de rodas (CR); 65,8% não possuíam 
CR disponíveis; apenas 28,4% possuíam piso antiderrapante, 
e 8,95% possuíam bebedouro adaptado. 91,4% não possuíam 
sinalizações através de cores ou figuras que indicassem os 
ambientes das unidades e os serviços ofertados. Apenas 21,1% 
possuíam profissionais especializados para o acolhimento de 
deficientes físicos. Conclusões/Considerações Finais A pesqui-
sa mostrou que as UBS não estão estruturadas de maneira 
adequada ao atendimento de pacientes deficientes. Falhas na 
infraestrutura podem aumentar a ocorrência de quedas, além 
de limitar a locomoção dos usuários nas unidades. Ademais, 
observa-se a necessidade de aumentar o número de profissio-
nais especializados no acolhimentos desses usuários.

Marcelo Augusto Ferraz Ruas do Amaral Rodrigues; Francelena 
de Sousa Silva; Mônica Araújo Batalha; Waleska Regina 
Machado Araújo; Yonna Costa Barbosa;

14569 AVANÇOS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE 
BAIRRO ADENTRO 100% NA VENEZUELA, ANO 2016.

Introdução Uma das estratégias promissoras na garantia da 
atenção à saúde é a Atenção Primária em Saúde (APS), que 
constitui a porta de entrada para o Sistema de Saúde onde de-
vem ser resolvidos 80% dos problemas de saúde mais freqüen-
tes das comunidades, e onde se evidenciam as iniqüidades 
sociais em toda sua magnitude. O Ministério da Saúde no ano 
2016 desenhou o Plano de Desenvolvimento de Bairro Aden-
tro 100%, com a finalidade de (re)organizar a Rede de APS no 
país, para aumentar o impacto na qualidade, eficiência, equi-
dade, e satisfação do usuário considerando dois aspectos im-
portantes: (1) alguns atributos próprios da APS: acessibilida-
de, integralidade dos serviços, a atenção integral centrada nas 
pessoas, qualidade técnica do atendimento clínico, advocacia, 
continuidade da informação e da gestão, a família como cen-

tro do cuidado, participação comunitária, equipe intersetorial, 
orientação da população; e (2) os componentes da avaliação 
de serviços propostos por Donabediam e Macinko: estrutura, 
processos e resultados. Objetivos Apresentar os avanços do 
Plano de Desenvolvimento de Bairro Adentro 100% na Vene-
zuela durante o ano 2016. Metodologia Foi desenhado um ins-
trumento para recopilar informação sobre os serviços e carac-
terísticas de cada estabelecimento de saúde, a população da 
área de responsabilidade e o recurso humano. O instrumento 
foi preenchido pelas equipes de cada uma das 593 Áreas de 
Saúde Integral Comunitárias (ASIC) e as Direções Estaduais 
de Saúde, a través de oficinas de trabalho com a participação 
de atores-chave envolvidos na gestão Uma vez culminado o 
preenchimento do instrumento as Entidades Federais identi-
ficavam as comunidades alocadas em áreas de silêncio, quer 
dizer, que apesar de existirem geograficamente não foram 
declaradas baixo a área de responsabilidade de um estabeleci-
mento de saúde, assim como os excessos o déficits do recurso 
humano, segundo a população do estabelecimento de saúde. 
Posteriormente, iniciaram o processo de distribuir as comuni-
dades identificadas em áreas de silêncio e a redistribuição do 
recurso humano com critérios de equidade. Resultados e Dis-
cussão Para o não 2016 o total de estabelecimentos da RAPS, 
foi de 16.615, dos quais 12.515 eram Consultórios Populares 
(CP), os 4.100 restantes eram Centros de Diagnóstico Integral, 
Salas de Reabilitação Integral, Consultórios Odontológicos 
Populares e Ópticas Populares. Os estabelecimentos estavam 
distribuídos nas 593 ASIC, as Entidades Federais que con-
centraram o maior número de ASICs são: Zulia (64 – 10,8%), 
Carabobo (46 – 7,8%), Miranda (66 – 11,1%) y Distrito Capital 
(46 – 7,8%), estas correspondem ao 37% (n = 222) das ASICs 
do país, com 5.704 (34,3%) dos estabelecimento da RAPS. Em 
relação às Equipes Básicas de Saúde (EBS), se contabilizaram 
13.921 médicos, 8.705 enfermeiras e 6.139 promotores de 
saúde que estavam laborando nos CP da RAPS no nível nacio-
nal. Em média há um médico por cada 2.000 habitantes, com 
uma distribuição desigual, que se está corrigindo a través da 
redistribuição em função de diversos critérios que permitam 
beneficiar à população. Um 80% das comunidades perten-
cem à área de responsabilidade de um estabelecimento de 
saúde, no entanto, ainda é preciso alocar o 20% restante das 
comunidades. Conclusões/Considerações Finais O Plano de 
Desenvolvimento de Bairro Adentro 100%, permitiu atualizar 
a data sobre os serviços de saúde, população baixo a área de 
responsabilidade dos estabelecimentos e o recurso humano 
existente. Por tratar-se de um sistema de saúde fragmenta-
do, para as equipes gestoras das ASIC foi importante recavar 
a data de cada estabelecimento de saúde, a partir da discus-
são com os diferentes atores-chave envolvidos, devido a que 
em um mesmo estabelecimento de saúde o recurso humano 
podia depender de diferentes dependências administrativas, 
e na hora de consolidar a informação completa de um esta-
belecimento se reduziam as inconsistências. A experiência de-
senvolvida permitiu mostrar que sim é possível contar com ba-
ses de dados consistentes e integradas para dar respostas às 
necessidades da população e o planejamento, a organização 
e uma adequada gestão da RAPS na Venezuela, são impres-
cindíveis para otimizar o uso dos recursos existentes e atingir 
os objetivos com qualidade, eficiência, equidade Referências 

soramento das equipes de AI, visando subsidiar o processo 
de trabalho da coordenação. Metodologia Para elaboração 
do guia prático foi consultado o planejamento estratégico da 
Diretoria, observado as necessidades das equipes de Apoio 
Institucional, as demandas institucionais da SESAB, e as de-
mandas dos espaços colegiados que exigem a participação 
dos coordenadores da COAD. Em seguida foi sistematizada as 
ações e atividades que devem ser responder a tais demandas, 
com posterior estruturação em cronograma mensal e semanal 
de compromissos, metas e produtos. Resultados e Discussão 
Participaram da elaboração do guia prático os coordenado-
res da COAD que formularam um documento composto pela 
relação e descrição das atividades cotidianas realizadas pelos 
coordenadores da referida coordenação, apresentando as 
principais frentes de ação do processo de trabalho dos coor-
denadores que perpassam pela gestão do trabalho, logística, 
matriciamento pedagógico, formulação de instrumentos, mo-
nitoramento de resultados, desenvolvimento de metodologias 
ativas para sessões de Educação Permanente. Conclusões/
Considerações Finais A organização das práticas, a sistematiza-
ção das atividades, e utilização de métodos e instrumentos de 
gestão compatíveis com as singularidades do AI inferem qua-
lificação no processo de trabalho dos coordenadores, além de 
otimizar o tempo dedicado às atividades cartoriais, disponibili-
zando maior tempo para matriciar as equipes de AI.

Kally Cristina Soares Silva; Rebeca Silva de Barros; Marcus 
Vinícius Bomfim Prates;

14507 QUALIDADE DA ESTRUTURA DAS SALAS DE 
VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE

Introdução O Programa Nacional de Imunizações tem obtido 
resultados expressivos no controle de doenças imunopreve-
níveis nos seus 43 anos de existência. O processo de avaliação 
torna-se imprescindível para monitoramento deste serviço e 
constitui instrumento essencial por fornecer elementos que 
subsidiem a tomada de decisão, melhoria e organização do 
serviço, como também, no alcance de bons indicadores. Obje-
tivos O estudo teve como objetivo principal avaliar a qualida-
de da estrutura das salas de vacinação no município de Sobral 
– Ceará. Metodologia Estudo do tipo avaliativo com aborda-
gem quantitativa guiado pelo vértice na gestão da qualidade 
em saúde e princípios instituídos por Avedis Donabedian. Fo-
ram avaliadas todas as salas da zona urbana do município. Os 
dados foram coletados por observação sistemática dirigida 
por roteiro construído com base no Programa de Avaliação 
do Instrumento de Supervisão de Sala de Vacinação – PAIS-
SV do Ministério da Saúde. A análise dos dados se fez pelo 
programa Microsoft Office Excel 2013, a partir das variáveis 
definidas no instrumento adotado. Os preceitos éticos foram 
atendidos em conformação com a resolução 466/2012 do 
Conselho Nacional de Saúde. Resultados e Discussão Foram 
identificadas deficiências que podem interferir na qualidade 
do serviço de imunização no município, tais como: duplicida-
de de atividades no âmbito da sala de vacina, estrutura física 
inadequada e/ou improvisadas, acondicionamento de serin-
gas e agulhas sem proteção contra umidade e sujidade, falhas 
no registro de abertura de frascos, não adoção de medidas 
de biossegurança, desorganização de cartões controle, refri-

geradores sem manutenção preventiva, técnica de limpeza 
quinzenal do equipamento inadequada, caixas térmicas sem 
monitoramento de temperatura, ausência de instrumentos 
do sistema de informação e manuais de consulta do PNI. Con-
clusões/Considerações Finais Concluímos que a estrutura em 
estudo é apropriada para a maioria das salas e sugerimos que 
as não-conformidades sejam corrigidas para nivelamento de 
alta qualidade de todas as salas de vacinação do município.

Roberta Farias Aragão; Izabelle Mont‘Alverne Napoleão 
Albuquerque;

14514 READMISSÃO HOSPITALAR COMO INDICADOR 
DE QUALIDADE EM UM MUNICÍPIO DE GRANDE PORTE 
POPULACIONAL

Introdução Readmissão hospitalar é definida como a admis-
são hospitalar de um paciente em um mesmo hospital após 
sua alta. É entendida como indicador de desempenho nos sis-
temas de saúde, refletindo a qualidade da assistência. Permite 
monitorar o acesso inadequado às internações hospitalares, 
indicando elementos disfuncionais no sistema de saúde, cus-
tos desnecessários e riscos indevidos. Objetivos Investigar 
perfil de readmissões hospitalares de um município de grande 
porte. Metodologia Trata-se de estudo descritivo de delinea-
mento quantitativo, realizado em município de grande porte 
populacional, polo assistencial e referência de média e alta 
complexidade para os 26 municípios da área de abrangência 
do Departamento Regional de Saúde. Foram coletados dados 
secundários, provenientes de centro de processamento de 
dados hospitalares e dos serviços de arquivo médico e esta-
tístico dos hospitais, relativos a internações hospitalares em 
11 hospitais do município. A análise dos dados se deu por meio 
de estatística descritiva. O trabalho foi avaliado e aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa, tendo sido respeitados os 
preceitos éticos. Resultados e Discussão Foram identificadas 
16.123 readmissões hospitalares, com taxa de readmissão mé-
dia de 14,2%. Ocorreram com maior frequência no período de 
até 7 dias após a alta da internação inicial (59%), com perma-
nência inferior a 7 dias de internação, em pacientes em idade 
adulta, com no mínimo uma comorbidade associada, e tendo 
como causa mais frequente os diagnósticos do capítulo das 
neoplasias. Predominaram as readmissões pelo SUS (77,4%), 
em hospitais com mais de 100 leitos e elevada complexidade 
assistencial. Na perspectiva da qualidade, a adoção de mode-
los de avaliação da qualidade aponta para a redução das taxas 
de readmissão, quando considerados porte e complexidade 
assistencial. Conclusões/Considerações Finais Entende-se 
que a utilização como indicador de resultado deve se dar em 
conjunto com outros indicadores, analisados de acordo com 
a realidade institucional e dos fatores intervenientes, princi-
palmente no que diz respeito a configuração e articulação dos 
diferentes níveis de atenção e componentes, bem como na 
alocação de recursos disponíveis.

Bruna Moreno Dias; Carmen Silvia Gabriel;

14547 ADEQUAÇÕES ARQUITETÔNICAS AO 
ATENDIMENTO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIAS 
FÍSICAS NO BRASIL: UM ESTUDO A PARTIR DO PMAQ-AB
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de abrangência das responsabilidades sanitárias assumidas 
pelas três esferas de gestão: municipal, estadual e federal. 
Estes processos regulatórios fazem parte do arcabouço das 
estratégias que contribuem para facilitar o acesso dos usuá-
rios às tecnologias em saúde no Sistema único de Saúde – 
SUS. É exercida através das centrais de marcação e regulação 
do SUS – CRESUS, sua atuação ocorre no nível da gestão mu-
nicipal e estadual, partindo das necessidades da população, 
visando ofertar uma assistência de qualidade a quem dela 
precisar (BRASIL, 2007). Objetivos • Avaliar se a regulação 
municipal do acesso aos serviços especializados do SUS ga-
rante o acesso resolutivo aos usuários. • Identificar o fluxo 
da fila de espera na CRESUS do município, para atendimento 
ambulatorial em cardiologia no ano de 2015; • Averiguar se 
os critérios dos encaminhamentos e agendamentos seguem 
as recomendações do protocolo de atendimento em cardio-
logia • Avaliar se o caminhar do usuário na fila de espera do 
SUS em cardiologia, se constitui como acesso resolutivo. 
Metodologia Foi realizado um levantamento bibliográfico, 
documental e legal, ancorado em uma investigação do tipo 
quantitativa, que procurou mostrar os dados numéricos da 
fila de espera do SUS para atendimento em cardiologia, no 
município de Limoeiro do Norte –CE, ano 2015 . Inicialmente 
foram rastreados os dados e coletados através de documen-
tos e registros, em seguida procedeu-se a análise dos dados 
contidos em livros, pastas, arquivos de computadores da Se-
cretaria Municipal de Saúde. Para realizar o diagnóstico e a 
análise dos dados coletados, foi utilizado como parâmetro, 
o protocolo para o Regulador, adotado pelo CRESUS do mu-
nicípio. Resultados e Discussão A pesquisa evidenciou que 
é significativo o tamanho da fila de espera por consultas na 
especialidade cardiologia, representada pelo número 268. 
Destes encaminhamentos, 27,98% das fichas de referências 
não constam a data do encaminhamento, inviabilizando men-
surar o tempo de espera. 418 pessoas procuraram consultas 
com cardiologista, apenas 150 realizaram a consulta, o que 
representa um demanda reprimida de 64,11%, e atendimento 
de apenas 35,88%. Inexiste fila para atendimento pediátrico 
em cardiologia e para os exames, todas as pessoas que pro-
curaram o serviço foram atendidos, cumprindo assim, o crité-
rio do SISREG de fila de espera 0% e regulação 100% (SISREG, 
2014; P.11). Conclusões/Considerações Finais Pode-se concluir 
que há uma fila extensa, com tempo de espera abusivo; os 
critérios de encaminhamentos de fichas de referências e 
agendamentos de consultas não seguem as normas protoco-
lares do SISREG, demonstrando que a operacionalização do 
CRESUS no município, não possui organização que oportu-
nize o acesso resolutivo do usuário que buscou atendimen-
to na especialidade cardiologia, ano 2015, o que se constitui 
grande problema de gestão, impactando negativamente na 
qualidade de vida e saúde da população. Referências • BRA-
SIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Presidência da República, Casa Civil-Subchefia para Assuntos 
Jurídicos. Brasília, DF, 1988. • BRASIL. Lei Nº 8080, de 19 de 
Setembro de 1990. Presidência da República, Casa Civil – Sub-
chefia para Assuntos Jurídicos. Brasília – DF, 1990. Disponí-
vel em http://www.planalto.gov.br/ccivil03/Leis/L8080.htm. 
Acesso em: 21 de Maio de 2016 • BRASIL. MS-GM. Portaria 

Nº 1820, de 13 de Agosto de 2009. Direitos e Deveres dos 
usuários do SUS. Ministério da Saúde, Gabinete do Ministro. 
Brasília – DF, 2009. Disponível em: http://bvsms.saude.gov/
saudelegis/gm/2009/prt1820_13_08_2009.html. Acesso em: 
25 de Maio de 2016. • BRASIL. Para Entender a Gestão do SUS. 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS. Brasília 
– DF: CONASS, 2003. Disponível em http://www.conass.org.
br/coleçao2011/livro_13.pdf. Acesso em: 8 de Junho de 2016. .

Maria Zilná Arrais Daniel Mendes; Talita Arrais Daniel Mendes; 
Alexandre Melo Diniz; Sarah Arrais Daniel Mendes; Paula Matias 
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14634 USO DAS FERRAMENTAS GERENCIAIS NA 
GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E ENFERMAGEM

Introdução As ferramentas gerenciais fazem parte do coti-
diano do trabalho do enfermeiro no processo de gerenciar e 
cuidar à pessoa desde a promoção da saúde à cura de doença, 
com o desenvolvimento de ações de liderança e trabalho em 
equipe. Para isso o enfermeiro utiliza as funções de gerência 
para desenvolver o processo de trabalho com qualidade e 
segurança para o paciente e trabalhador. Objetivos Relatar a 
experiência discente no uso de ferramentas gerenciais para 
a prática da gestão em serviços de saúde e enfermagem na 
Atenção Primária à Saúde (APS). Metodologia Estudo descri-
tivo, do tipo relato de experiência de docentes e discentes 
na prática da Disciplina Gestão em Saúde e Enfermagem II, 
do Curso de Graduação em Enfermagem, da Escola de En-
fermagem de Manaus/Universidade Federal do Amazonas, 
realizado no período de 14 a 29 de junho de 2016. Os alunos 
aplicaram o instrumento da Matriz de Intervenção da AMAQ, 
o Diagrama de Ishikawa (causa e efeito) e a Matriz de Análise 
SWOT, no Programa de Saúde da Mulher, Programa Nacional 
de Controle da Tuberculose e Programa de Saúde da Criança, 
para o levantamento de problemas e formulação de propos-
tas de resolutividade dos problemas gerenciais identificados. 
Resultados e Discussão Considerando-se o que foi analisado, 
a gestão em saúde é imprescindível em todos os níveis de 
assistência. Na APS, a dinâmica do trabalho gerencial possi-
bilita a otimização dos serviços para a melhoria da qualidade 
assistencial. Observou-se que a realidade gerencial da UBS 
apresentava fragilidades quanto a estrutura organizacional, 
desempenho da equipe de saúde/enfermagem em relação ao 
processo do cuidar, a demanda programada somada à alta 
demanda espontânea de usuários, a escassez de recursos hu-
manos, de materiais de consumo e de materiais permanentes. 
Dessa imagem-objetivo resultou o diagnóstico situacional de 
gestão com problemas relacionados a estrutura, aos proces-
sos e aos resultados.. Conclusões/Considerações Finais Com-
preendeu-se que as competências e habilidades gerenciais 
com o uso de ferramentas gerenciais são fios condutores para 
detecção de problemas, levantamento e implementação de 
estratégias, levando-se em consideração as características da 
Unidade Básica de Saúde, quanto à estrutura e ao processo de 
trabalho da unidade.

Felipe Lima dos Santos; Bruna Alessandra Saldanha Facinni; Ana 
Clara Fernandes Rocha; Camila Coêlho de Araújo; David Lopes 
Neto; Gisele Reis Dias;

Donabedian A. Evaluación de la calidad de la atención médica. 
Rev Calidad Asistencial. 2001;16(1):S11–27. Macinko, J. (2011). 
Measuring primary care and its role in chronic disease control. 
Presentación en el Seminario BID: Enfermedades crónicas, 
atención primaria en salud y desempeño de los sistemas de 
salud: diagnóstico, herramientas e intervenciones. Salvador, 
Bahía, Brazil. December 6-8, 2011. Organização Pan-Americana 
da Saúde – Organização Mundial da Saúde. 2005. Renovação 
da Atenção Primária em Saúde nas Américas: Documento de 
Posicionamento da Organização Pan-Americana da Saúde/ 
OMS. Organización Mundial de la Salud (2008). Informe so-
bre la salud en el mundo 2008: La atención primaria de salud, 
más necesaria que nunca. Shi, Leiyu. Measurement of primary 
care: Report on the Johns Hopkins primary care assessment 
tool/ Leiyu Shi, Diana Pinto Masís, Frederico C. Guanais. p. cm. 
— (IDB Technical Note ; 482).

Henny Luz Heredia Martínez; Elizabeth Artmann; Sergia 
Cubillán;

14578 PROJETO DE INTERVENÇÃO PARA 
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE 
NAS ÁREAS DE INSPEÇÃO DOS ENTES DO SISTEMA 
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Introdução A implantação de sistemas de gestão da qualidade 
(SGQ) no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) per-
mite a padronização da execução de atividades, harmonização 
de entendimentos e condutas e otimização de recursos, além 
de conferir avanços sanitários e relevância internacional ao 
SNVS.A existência de SGQ também é critério de entrada para 
países que queiram ser signatários de foros internacionais de 
autoridades regulatórias,o que facilita a formalização de acor-
dos bilaterais. A implantação de SGQ tem sido trabalhada por 
meio da pactuação de procedimentos operacionais em âm-
bito tripartite e do desenvolvimento de programa de audito-
rias técnicas como fator de indução e de verificação do grau 
de implementação de SGQ nos órgãos de vigilância sanitária 
responsáveis pelas atividades de inspeção. Considerando os 
resultados obtidos nas auditorias,percebeu-se que a realização 
destas e a mera pactuação não é suficiente para promover mu-
danças necessárias para implantação de SGQ no SNVS. Desta 
forma, a Gerência Geral de Fiscalização e Inspeção (GGFIS) pro-
põe adoção de projeto de intervenção no processo de inspe-
ção de indústrias de medicamentos, insumos farmacêuticos e 
produtos para saúde. Objetivos Propor projeto de intervenção 
em órgãos de Vigilância Sanitária que inspecionem estabeleci-
mentos fabricantes de medicamentos, insumos farmacêuticos 
e produtos para saúde para a implantação e consolidação de 
Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) no âmbito do Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS). Metodologia O cenário 
identificado pelas auditorias técnicas aponta para necessidade 
de intervenção no SNVS em múltiplas frentes de atuação, as-
sim, o projeto de intervenção é fundamentado em quatro es-
tratégias: a) Agenda permanente de gestores de alta direção 
– Reuniões entre diretores da ANVISA e secretários estaduais 
de saúde com o objetivo de pactuar o envolvimento da alta 
direção com a implantação do SGQ e definir canal de comu-
nicação permanente ente a alta direção; b) Discussão sobre a 
descentralização – Rediscutir os critérios para que estados e 
municípios realizem inspeções em fabricantes de medicamen-

tos, insumos farmacêuticos e produtos para saúde; c) Revisão 
na forma de repasse financeiro – Estabelecer forma de repasse 
financeiro considerando a complexidade das ações e as com-
petências de cada ente do SNVS no processo de inspeção; 
d) Aperfeiçoamento de mecanismos de monitoramento das 
Vigilâncias Sanitárias – Aperfeiçoamento do instrumento de 
auditorias no SNVS. Resultados e Discussão Embora o plano 
de intervenção esteja em fase inicial, algumas ações estão em 
andamento o que permite consolidar alguns resultados. O pro-
grama de auditorias iniciou-se no ano de 2014 e, até o momen-
to do presente relato, haviam sido realizadas 22 auditorias, 
compreendendo 13 estados (incluindo 7 monitoramentos), 1 
município e 1 unidade regional da Vigilância Sanitária estadual. 
A descentralização do processo de inspeção já está sendo dis-
cutida por técnicos do SNVS. Para continuidade dos trabalhos, 
o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CO-
NASEMS) já indicaram seus representantes. Os diretores da 
ANVISA tem programado reuniões com secretários de estados 
de saúde, com o objetivo de fortalecer o compromisso para 
a implementação do SGQ. Conclusões/Considerações Finais 
O projeto de intervenção proposto é relevante por viabilizar 
a qualificação do processo de inspeção sanitária em estabele-
cimentos fabricantes de medicamentos, insumos farmacêuti-
cos e produtos para saúde através da consolidação de SGQ. 
Tal qualificação permitirá aos entes do SNVS maior capacidade 
de intervenção em riscos à saúde da população, padronização 
de condutas e procedimentos, reconhecimento internacional 
do SNVS, participação do Brasil em foros reguladores interna-
cionais como PIC/S, dentre outros. Referências COSTA, E.A., 
org. Vigilância Sanitária: temas para debate [online]. Salvador: 
EDUFBA, 2009. 237 p. ISBN 978-85-232-0652-9. Available from 
SciELO Books BRASIL, 1990. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providências. Disponí-
vel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm . 
Acesso em: 15 jul. 2016. BRASIL, 2010. Portaria Nº 511, de 14 de 
Abril de 2010. Institui GRUPO DE TRABALHO TRIPARTITE com 
o objetivo específico de definir e elaborar procedimentos e 
demais documentos necessários a padronização do processo 
de inspeção sanitária na indústria de medicamentos. Disponí-
vel em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2010/
prt0511_14_04_2010.html. Acesso em: 20 jul. 2016.

Nériton Ribeiro de Souza Souza; Flávia Soares Rezende Morais 
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14610 REGULAÇÃO MUNICIPAL DO ACESSO À 
ASSISTÊNCIA EM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E A GARANTIA DO ACESSO 
RESOLUTIVO AOS USUÁRIO

Introdução O presente trabalho versa sobre o tema Regula-
ção do Sistema Único de Saúde – SUS no Brasil, que trata da 
política de Regulação, instituída pela Portaria Nº 1.559, de 1º 
de agosto de 2008 do Ministério da Saúde, como instrumento 
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em situação de mobilidade. Situação que desvela um avanço 
ao direito à saúde assegurado pela garantia do deslocamento 
geográfico do usuário ao local de disponibilidade do serviço 
e pela potencialização do acesso, por meio da divulgação e 
informação quanto aos serviços de referência. Direito que de-
marca o caráter rizomático do transporte eletivo na tentativa 
de romper limites geográficos e integralizar equitativamente 
os níveis de cuidado. Referências Brasil. Portaria Nº55, de 24 
de fevereiro 1999. Dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora 
de Domicílio no Sistema Único de Saúde – SUS. Disponível em 
< http://saude.es.gov.br/Media/sesa/TFD/Portaria%20SAS%20
N%C2%BA%2055%20de%2024%2002%201999.pdf > Acesso em 04 
out. 2015. Champagne F, Brousselle A, Contandriopoulos AP, 
Hartz ZMA. A Análise de Efeitos. In: Brousselle A, Contandrio-
poulos AP, Hartz ZMA, Organizadores. Avaliação em saúde: 
conceitos e métodos. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2011. p.159-182. 
Minas Gerais. Sistema Estadual de Transporte. 2011. Dispo-
nível em: http://www.saude.mg.gov.br/politicas_de_saude/
sistema-estadual-de-transporte-sanitario. Acesso em 05 jul. 
2016. Santos EM, Cruz MM. Avaliação em Saúde: dos modelos 
teóricos à prática da avaliação de programas de controle de 
processos endêmicos. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2014. 254p.
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14708 PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA DOENÇAS 
SAZONAIS EM UMA EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA DE 
REFERÊNCIA DO CEARÁ

Introdução Uma unidade de emergência tem a finalidade de 
receber e atender de modo adequado os pacientes que reque-
rem cuidados urgentes e emergenciais. A meta deste serviço é 
a avaliação rápida do paciente, sua estabilização e pronta ad-
missão pelo hospital. A demanda de atendimentos de emer-
gência na atenção à saúde da criança sempre foi crescente, 
principalmente relacionada às doenças sazonais. As respirató-
rias agudas e crônicas, e viroses, são as principais causas de 
superlotação nos serviços de urgência e emergência pediátri-
ca. Nessa perspectiva, faz-se importante o conhecimento dos 
contextos que envolvem a utilização dos serviços de urgência 
pediátrica, sendo que fatores sociais, culturais e organizacio-
nais são igualmente importantes como a doença em si, para o 
planejamento do serviço (CAMERRO et al., 2015). Diante disso 
torna-se necessário um planejamento do ambiente hospitalar 
por completo para o atendimento a esse público, frente ao 
aumento dessa demanda de atendimento durante a sazona-
lidade. Objetivos Discutir sobre a construção de um plano de 
contingência para uma Emergência Pediátrica de referência 
do Estado do Ceará durante a sazonalidade. Metodologia Tra-
ta-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência de 
fatos que ocorreram no ano de 2016, em uma Emergência Pe-
diátrica de referência para a Região Norte do Ceará, onde este 
explana a visão da gestão diante da construção de um plano 
de contingência. O local de estudo abrange o atendimento de 
55 municípios, sendo a única porta de entrada aberta para o 
público pediátrico, atendendo crianças na faixa etária de 0 a 
14 anos incompletos, e apresentando uma média de atendi-
mento de 1800 pacientes/mês que, no período sazonal, che-
ga a 3000 pacientes/mês em atendimento. Essa observação 
para o relato permitiu correlacionar problemas emergentes 

do cotidiano da prática profissional e a partir das experiências 
facilitou a percepção das situações relevantes. Resultados e 
Discussão Um plano de contingência é um plano preventivo 
que, por meio de uma estrutura estratégica, ajuda a contro-
lar uma situação de emergência e a minimizar as suas conse-
quências negativas. Esta ferramenta propõe procedimentos 
alternativos ao funcionamento normal de uma organização, 
sempre que alguma das suas funções usuais se vê prejudicada 
por uma contingência (SOBRINHO et al.,2015). Houve a reali-
zação de uma avaliação de acordo com o perfil de atendimen-
to dos pacientes dos anos anteriores, no intuito de suportar o 
aumento de atendimentos devido ao período chuvoso, onde 
a incidência de doenças do trato respiratório e gastrointes-
tinais aumentam consideravelmente. Foi construído o plano 
de contingência com as seguintes ações: aumento da equipe 
assistencialista o número e a gravidade dos pacientes; reforço 
de fluxogramas que auxiliem os profissionais na tomada de 
decisão; aumento na quantidade de abastecimentos diários 
relacionados a Farmácia, Central de Material Esterilizado e 
Rouparia; aumento no quantitativo de equipamentos eletrô-
nicos e de hotelaria; priorização dos resultados de exames 
de imagem e laboratoriais para os pacientes do serviço para 
agilizar diagnóstico e tomada de decisão. Conclusões/Consi-
derações Finais Com a construção do plano de contingência 
para a sazonalidade em uma emergência pediátrica podemos 
observar que os aspectos básicos de organização e planeja-
mento influenciaram diretamente na qualidade e segurança 
da assistência prestada pelos profissionais aos pacientes. Isso 
possibilitou uma condição de trabalho mais favorável a esses 
profissionais e um atendimento com mais agilidade e preci-
são aos pacientes, favorecendo a diminuição de incidentes e 
falhas ocorridas nos atendimentos pediátricos. Diante disso, 
demonstrou-se ser imprescindível que a equipe gestora rea-
lize esse procedimento de análise de períodos de sazonalida-
de e avaliações de atendimentos anteriores para que possam 
ser realizados demais planos de contingência, no intuito do 
trabalho estratégico e preventivo a fim de que as condições 
não habituais sejam conduzidas como esperadas. Referências 
CAMERRO, A. et al. Perfil do atendimento de serviços de ur-
gência e emergência. Revista Fafibe On-Line, Bebedouro SP, 
v.8, n.1, p.515-524, 2015. SANTOS, A. G. P. et al. Avaliação do 
processo gerencial da equipe de enfermagem em um hospi-
tal de ensino: relato da experiência em uma clínica Cirúrgica. 
Revista Eletrônica Gestão & Saúde, v.5, n.1, p.1700-1079, 2014. 
SOBRINHO, F. M. et al. Rendimiento en el proceso de acredita-
ción de hospitales públicos de Minas Gerais/Brasil: influencias 
para la calidad assistencial. Revista Enfermería Global, Murcia 
- España, v.14, n.1, p.286-297, 2015.

Luanna Nayra Mesquita Alvarenga; Antonio Rodrigues Ferreira 
Júnior; Maria Stella Monteiro Brito; Diêgo Afonso Cardoso 
Macêdo de Sousa;

14756 A ESCOLHA RACIONAL DA TERCEIRIZAÇÃO POR 
GOVERNOS PETISTAS: O CASO DO HOSPITAL REGIONAL 
DO JURUÁ.

Introdução No primeiro desenho da Regionalização da Saúde 
no Estado do Acre, em 2003, a Secretaria de Estado da Saúde 
pactuou com as secretarias municipais, o Plano Diretor de Re-

14673 PHARMACEUTICAL SERVICES IN PRIMARY 
HEALTH CARE: ARE PHARMACISTS AND USERS ON THE 
SAME PAGE?

Introdução Pharmaceutical Services based on Primary Health 
Care (PHCPS) more than allowing steady pharmacological 
treatments, can contribute to decrease treatments‘ cost, 
thanks to primary interventions and preventing patient for-
warding to further medical care. In Brazil, weaknesses in the 
structuring of these services still persist. Objetivos This stu-
dy investigated structural and organizational characteristics 
of the PHCPS as well as alternatives to improve them, from 
the viewpoints of the users and pharmacists, to better un-
derstand the full suite of services offered to the community 
Metodologia This is a mixed method study carried on in Divi-
nópolis, a polo municipality in the State of Minas Gerais, from 
February to August 2014. A series of one-to-one, semi-struc-
tured interviews were undertaken with each PHCPS‘ chief 
pharmacist and users. Eligible users were individuals aged 18 
years or over, receiving medicines dispensed by the pharmacy 
for at least 6 months prior to the interview and that agreed to 
participate in the study, recruited until data saturation. Thema-
tic content analysis was carried out and part of the qualitative 
data was quantitized. A secondary database analysis was also 
performed using a municipal database. Resultados e Discussão 
PHCPS were similar in terms of general activities performed, 
staff profile and background of the dispensary assistants, ho-
wever, users and pharmacists‘ viewpoints varied across servi-
ces. In general, while users were concerned about medicines’ 
availability and improvements related to the PHCPS’ conve-
niences and personnel, pharmacists pointed out problems re-
garding infrastructure to storage. Despite most users had low 
information on how to use their medicines, no pharmacists 
declared to participate in medicines dispensing activities. Con-
clusões/Considerações Finais There was a low match between 
users and pharmacists viewpoints. Advantages for concentra-
te medicines dispensing in a smaller number of facilities were 
not clear. Our findings, highlighting important weaknesses in 
the PHCPS of a polo municipality, indicate major challenges in-
volved in transforming this reality in the country.

Tatiana Chama Borges Luz; Maria Emília Silva de Souza Costa; 
Daniela Santana Portes; Lucas Barbi Costa e Santos; Samuel 
Rodrigues Almeida e Sousa; Vera Lucia Luiza;

14688 O MODELO LÓGICO E SUA EXPERIMENTAÇÃO 
EM UM PROCESSO AVALIATIVO DO TRANSPORTE 
ELETIVO EM SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE COM 
DESTINO A BELO HORIZONTE

Introdução O Estado brasileiro, com significativa extensão 
territorial e grande diversidade social, econômica e tecnoló-
gica, buscou dispositivos gerenciais para favorecer o acesso 
aos diversos níveis de complexidade cuidado em saúde ofer-
tados pelo SUS entre eles destacamos o tratamento fora de 
domicílio (TFD). Para tal, foi instituído em 2005, no âmbito do 
transporte eletivo em saúde, o Sistema Estadual de Transpor-
te em Saúde (SETS). O TFD disponibiliza ajuda de custo, diárias 
e transporte ao usuário do SUS com enfermidades, residentes 
em municípios que não possuem recursos tecnológicos para 
o tratamento. O SETS visa assegurar o deslocamento e o tra-

tamento aos usuários do SUS para municípios que ofertem 
procedimentos de média e alta complexidade. Neste Estado, 
o SETS atua com outros tipos de transportes eletivos. Avaliar 
essas modalidades de transporte exigiu o apoio em seu mo-
delo teórico e no Modelo Lógico (ML) com a decomposição 
dos componentes do objeto investigado, contemplando os 
fatores relevantes do contexto do transporte eletivo para 
favorecer os resultados esperados e seus futuros processos 
de avaliação. Objetivos Descrever os componentes estratégi-
cos apreendidos com base no referencial do Modelo Lógico 
que compuseram um estudo avaliativo com ênfase na avalia-
ção do transporte eletivo em saúde, na perspectiva de seus 
usuários. Metodologia Estudo de caso de caráter avaliativo de 
dimensão somativa, tipo análise dos efeitos com base no Mo-
delo Lógico. Foram aplicados 384 questionários semi-estrutu-
rados no período de novembro/2015 a abril/2016, em usuários 
em situação de mobilidade com acesso garantido ao serviço 
de saúde no município de referência, Belo Horizonte. A técni-
ca de análise das informações qualitativas foi a hermenêutica 
dialética. A opção pelo estudo de caso se fez diante da possi-
bilidade de investigar um fenômeno em profundidade, consi-
derando o seu contexto. A partir do referencial do ML busca-
mos contemplar os fatores relevantes do transporte eletivo, 
considerando as potenciais influências para seus efeitos. Sua 
estruturação iniciou com a identificação da concepção teórica 
e operacional do transporte eletivo, objetivos, as atividades 
para alcançá-los e o conjunto de seus efeitos na perspectiva 
dos usuários. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 
do Hospital Universitário Ciências Médicas, sob o parecer nº 
1.021.236. Resultados e Discussão O ML, em sua abordagem 
qualitativa, favoreceu a identificação da concepção teórica e 
operacional do transporte eletivo, a sua interlocução com as 
informações apreendidas a partir dos questionários aplicados 
aos usuários em situação de mobilidade, os objetivos desse 
transporte, as atividades para alcançá-los e o conjunto de seus 
possíveis efeitos. A partir do desenvolvimento do ML foram 
concebidos dois componentes estratégicos para a análise dos 
efeitos do transporte eletivo em saúde: o deslocamento in-
termunicipal e o acesso ao serviço se referência. O primeiro 
componente se associou à oferta, enquanto efeito imediato; 
e, aos efeitos intermediários relacionados à qualidade des-
sa oferta, sua aceitabilidade e a continuidade do cuidado. O 
segundo componente se referiu aos efeitos finalísticos do 
transporte como viabilizador para a efetividade do cuidado, 
relacionado aos exames de apoio diagnóstico, assistência 
hospitalar no município de referência ou outro tipo de ação 
especializada. Esse componente sistematizou os tipos de 
tratamentos/especialidades de média e alta complexidade. 
A elaboração do ML subsidiada na perspectiva dos usuários 
garantiu equitativamente o TFD. Conclusões/Considerações 
Finais O ML constituiu-se como uma importante ferramenta 
para documentar a descrição e análise dos fatores contex-
tuais do transporte eletivo em saúde e subsidiar o registro 
sistemático das atividades a ele associados. O ML como es-
tratégia de apreender os componentes estratégicos relacio-
nados ao transporte eletivo em saúde em geral, incluindo o 
SETS, apontou para dimensões diferentes que se interagiram 
no que tange à cobertura, utilização, oportunidade, acessibi-
lidade geográfica e aceitabilidade na perspectiva do usuário 
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setor com redefinição de competências, configurando-se, as-
sim, numa construção participativa. Resultados e Discussão 
A elaboração do regimento no CIEVS Salvador foi conduzida 
pelas residentes em Saúde Coletiva, com área de concentra-
ção em Planejamento e Gestão em Saúde. Tendo em vista 
a reestruturação que passava o serviço, foi dado ênfase à 
construção deste documento reconhecendo sua importância 
institucional e para a orientação dos processos de trabalho 
A realização da oficina com a equipe foi um momento impor-
tante, no qual as residentes abordaram sobre a representati-
vidade do regimento e contou com a participação da equipe 
nesta construção. Na oficina houve divisão de três grupos 
distintos os quais descreveram as competências e atribui-
ções das Equipes Técnicas que seriam instituídas no CIEVS 
Salvador. Conclusões/Considerações Finais Como desfecho, 
destaca-se que o Regimento foi aprovado pelas instâncias da 
Secretaria Municipal, sendo publicado por meio da Portaria 
nº 545/2016. O processo de construção participativa, envol-
vendo os membros da equipe, foi decisivo para incorporação 
das novas rotinas estabelecidas, seja no âmbito da gestão 
como das práticas de vigilância.

Carina da Silva de Sousa; Juliana Santos de Oliveira; Ana Cláudia 
Alves Santos Sousa; Monique Azevedo Esperidião;

14774 QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE SAÚDE: 
PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS DO SUS

Introdução Entendendo que a saúde afeta a qualidade de vida 
e seus problemas implicam em transtornos financeiros, físicos 
e psicológicos, cresce o número de pessoas preocupadas com 
questões de saúde, inclusive insatisfeitos com as soluções pú-
blicas. Nesse cenário, visualiza-se um déficit na saúde pública, 
faz-se necessário avaliar a qualidade dos serviços prestados 
pelo SUS. Objetivos Este artigo objetiva avaliar a percepção 
de qualidade dos serviços de saúde do SUS com a aplicação 
do instrumento SERVQUAL, considerando as dimensões para 
mensurar qualidade que são tangibilidade, confiabilidade, 
atendimento, segurança e empatia. Metodologia Os proce-
dimentos metodológicos consistiram na aplicação de um 
questionário estruturado com 224 usuários dos serviços do 
SUS, para elaboração do instrumento de coleta foi utilizada 
a escala SERVQUAL considerando as dimensões da qualidade 
adaptadas ao contexto de serviços de saúde. Para examinar 
as associações entre as dimensões de qualidade, a pesquisa 
adotou uma abordagem quantitativa. Os dados coletados fo-
ram analisados por meio de estatística descritiva (tendência 
central, dispersão), análise de consistência interna (alfa de 
Cronbach) e a ANOVA (comparação de médias) com o uso do 
software SPSS. Resultados e Discussão A análise dos dados 
permitiu observar que, de forma geral, os usuários apresen-
tam médias inferiores para desempenho (real) em relação a 
expectativa (ideal), Parasuraman e Berry (1991) indicam que a 
avaliação da qualidade dos serviços é dada por essa diferença. 
Nenhuma das dimensões foi observado um gap negativo que 
demonstraria total insatisfação com os serviços do SUS. A di-
mensão de confiabilidade apresentou gap inferior aos demais 
com 2,97, evidenciando maior satisfação para a capacidade de 
realizar o serviço prometido de forma confiável e com preci-
são (PARASURAMAN et al., 1988). A dimensão atendimento 

obteve o maior gap com 3,6, indicando menor satisfação. 
Conclusões/Considerações Finais Os prestadores de serviços 
e profissionais de saúde em geral, desempenham papel fun-
damental para o bem-estar e satisfação do paciente, no qual o 
bom atendimento e a confiança fazem toda diferença, porém 
na condição fragilizada de um paciente a qualidade no serviço 
pode ser mais difícil de ser percebida.

Adriana de Fatima Valente Bastos; Roberto Vilmar Satur; Nelsio 
Rodrigues Abreu; Cleberson Williams dos Santos;

14800 AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO 
À SAÚDE BUCAL DO IDOSO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 
FAMÍLIA

Introdução No Brasil, segundo projeções do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE), o contingente de pessoas 
com mais de 60 anos chegará a 32 milhões em 2025, colocan-
do o país na sexta posição mundial em número de idosos (SIL-
VA, 2013). O envelhecimento populacional é um fenômeno 
crescente. A maior parcela desta população apresenta baixos 
níveis socioeconômico e educacional com alta prevalência de 
distúrbios crônicos e geradores de incapacidades, exigindo do 
sistema de saúde uma abordagem e cuidados diferenciais. O 
desenvolvimento de estudos que avaliem ações dos profissio-
nais que cuidam dessa população faz-se necessário em fun-
ção do aumento de demandas no setor, que possui recursos 
limitados e custos cada vez mais elevados. A saúde bucal da 
população idosa deve receber atenção, dada a baixa assistên-
cia odontológica recebida durante a vida, aliada à deficiência 
de programas de saúde bucal. Assim, a avaliação em saúde é 
uma ferramenta que permite identificação de potencialidades 
e dificuldades dos serviços de saúde, especialmente quando 
se realiza com a participação social no controle das ações go-
vernamentais. Objetivos Descrever a estrutura das unidades 
básicas de saúde do município, no tocante aos recursos huma-
nos, infraestrutura, materiais e insumos destinados ao atendi-
mento e acompanhamento da saúde bucal de idosos. Meto-
dologia Estudo do tipo avaliativo, transversal e quantitativo, 
realizado com 34 cirurgiões-dentistas das unidades de Saúde 
da Família do município de Juazeiro do Norte/Ceará. Foram 
avaliados os Recursos: Humanos; Estrutura física e ambiência; 
Materiais e insumos; Referência para atenção especializada. 
Foi preenchido um formulário, mediante entrevista e observa-
ção direta nas unidades, que seguiu os parâmetros sugeridos 
no Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde 
do Ministério da Saúde e Instrumento de Avaliação Externa 
para as Equipes de Atenção Básica. Houve aprovação por Co-
mitê de Ética em Pesquisa sob o parecer de No 1.396.309. Re-
sultados e Discussão Constatou-se que 28 equipes de saúde 
bucal se localizam em zona urbana do município com média 
de 4.962 pessoas sob sua responsabilidade; Não há técnico de 
saúde bucal; As unidades possuem boas condições de limpe-
za e sala para atividades educativas, mas somente 12,1% tem 
sala para acolhimento; 69,7% dos consultórios odontológicos 
têm banheiro e 87,9% oferecem privacidade ao usuário; Uma 
unidade tem área específica para escovação dental supervi-
sionada; 67,6% das unidades possuem revestimento em suas 
paredes; Não existe sinalização tátil/sonora/auditiva para a 
população; Mais de 60% possuem boa ventilação e iluminação 

gionalização. A Regionalização se configurou com um recorte 
intraestadual, e foram estabelecidas duas Microrregiões da 
Assistência. Para a implementar a Microrregião do Juruá, ha-
via a necessidade do funcionamento de um hospital especia-
lizado atuando como referência regional. O antigo Hospital 
Geral, construído em 1962, mostrou-se insuficiente. Isso levou 
o Governo do Acre a retomar a obra de construção do Hos-
pital Regional do Juruá (HRJ), paralisada há mais de 20 anos. 
A decisão da retomada da obra e da colocação do hospital 
em funcionamento foi uma escolha racional do governante, 
que levou em consideração o Princípio da Maioria. À dificul-
dade de fixar especialistas na Região somou-se à problemá-
tica da contratação do pessoal de nível médio e elementar. 
A terceirização do gerenciamento do hospital passou a ser 
uma escolha racional do governo do PT, naquele momento, 
e feita esta escolha, dois novos dilemas surgiram: a qual en-
tidade terceirizar e qual modalidade de terceirização adotar? 
Objetivos Analisar as implicações da decisão de terceirizar o 
gerenciamento de um hospital público numa Região de Saú-
de da Amazônia Ocidental brasileira, no início do século XXI, 
pelo governo do Partido dos Trabalhadores no Acre. Metodo-
logia Tratou-se de um estudo qualitativo que teve como cená-
rio a Região de Saúde do Vale do Juruá (AC) e utilizou como 
abordagem o “estudo de caso”, sendo definido como unida-
de-caso o Hospital Regional do Juruá, que se encontra sob 
gerenciamento terceirizado de uma OSCIP. Os participantes 
foram gestores, trabalhadores e usuários do SUS, totalizando 
quarenta indivíduos. A técnica de “snowball” foi adotada e o 
Campo conduzido através de pesquisa documental e entre-
vistas com roteiro, durante o segundo semestre de 2015. Foi 
feita uma sistematização inicial dos dados e, posteriormente, 
utilizado o programa de software QUALIQUANTISOFT para 
o processamento. Através da técnica do Discurso do Sujeito 
Coletivo (DSC) foram conformados os depoimentos coletivos 
e analisados à luz da Teoria da Escolha Racional (TER). O es-
tudo obedeceu à Resolução 466/12 do CNS, sendo autorizado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pú-
blica da Universidade de São Paulo. Resultados e Discussão 
Os motivos para o governo escolher a terceirização do hos-
pital foram: não tinha estrutura necessária para funcionar e 
gerir o hospital em curto prazo; havia falta de profissionais 
especialistas e uma grande dificuldade de fixá-los na Região; 
precisava estruturar a Região de Saúde e reduzir os custos 
com o Tratamento Fora de Domicílio (TFD); e, não confiava na 
competência dos servidores públicos do quadro efetivo para 
gerir o hospital. Os trabalhadores ressaltaram que o governo 
se desobrigou das relações trabalhistas, produzindo uma fra-
gilidade nos seus direitos trabalhistas. Os gestores entendem 
o modelo de terceirização como experimental e que poderá 
ser superado por uma Administração Direta de excelência. Os 
usuários acham que o governo se eximiu da responsabilidade 
de administrar no cotidiano. Todos elencaram como princi-
pais problemas: 1) uma frágil relação com as demais unidades 
da Região de Saúde; 2) a falta de Regulação da Assistência; 
3) a realização do gerenciamento na lógica de um hospital 
privado; e, 4) a precária fiscalização e controle dos serviços 
contratualizados, por parte da Secretaria de Estado da Saú-
de e do Conselho Estadual de Saúde. Conclusões/Considera-

ções Finais O caso do Hospital Regional do Juruá é permeado 
por inúmeras escolhas racionais que os governos petistas 
do Acre precisaram fazer para superar as dificuldades de im-
plantar um hospital de referência, no extremo ocidental do 
estado, reconhecido pelo seu isolamento geográfico e baixa 
densidade populacional. A contradição inicial de um governo 
do PT utilizar o modelo de terceirização para gerir um hospi-
tal público é explicada através das escolhas racionais feitas 
pelos seus governos diante das alternativas apresentadas. O 
interesse pessoal em firmar a parceria com uma organização 
originária da Igreja Católica pesou mais do que um possível 
estudo de economicidade, que poderia demonstrar ou não a 
sua viabilidade. Já houve tempo suficiente para que os gover-
nos acrianos promovessem a qualificação da Administração 
Direta para assumir o gerenciamento do hospital. Parece que 
o modelo adotado está sendo naturalizado, acomodando 
interesses das partes e consolidando-se como permanente. 
Referências Acre. Secretaria de Estado da Saúde. Comissão 
Intergestores Bipartite do Acre. Termo de Pactuação CIB nº 
20, de 17 de julho de 2003. Pactua o Plano Diretor de Regio-
nalização (PDR) e o Plano Diretor de Investimentos (PDI). 
Acre. Secretaria de Estado da Saúde. Relatório de Execução 
do Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado 
de Saúde do Acre (SESACRE) e Associação Nossa Senhora da 
Saúde (ANSSAU). Rio Branco; 2008. Andrade EP. Gestão de 
terceiros. In: Ibañez N, Elias PEM, Seixas PHD, organizado-
res. Política e Gestão Pública em Saúde. São Paulo: Editora 
HUCITEC CEALAG; 2011. Downs, A. Uma teoria econômica da 
democracia. Trad. de SGT Vasconcelos. São Paulo: EDUSP; 
1999. Lefèvre F, Lefèvre AMC. Pesquisa de representação 
social: um enfoque qualiquantitativo: a metodologia do Dis-
curso do Sujeito Coletivo. 2ª ed. Brasília: Liber Livro Editora; 
2012. Yin, RK. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4ª 
ed. Porto Alegre: Bookman; 2010.
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14759 ELABORAÇÃO DE UM REGIMENTO INTERNO E 
SUA IMPORTÂNCIA PARA O PLANEJAMENTO: UM RELATO 
DE EXPERIENCIA.

Introdução O Regimento Interno é definido como um conjun-
to de normas estabelecidas para regulamentar a organização 
e o funcionamento de um órgão, detalhando os diversos ní-
veis hierárquicos e suas respectivas competências (Brasília, 
2012), podendo assim, ser entendido como uma ferramenta 
importante para a institucionalização das atividades, auxilian-
do na gestão. Objetivos Relatar a experiência das residentes 
em Saúde Coletiva na elaboração do Regimento Interno no 
Centro de Investigações Estratégicas em Vigilância em Saú-
de, Município de Salvador - Bahia. Metodologia Utilizou-se a 
revisão de documentos oficiais, leis, portarias e documentos 
institucionais. Para a estruturação do regimento, as residen-
tes utilizaram como referência um guia instrutivo, elaborado 
pelo governo do Distrito Federal para auxiliar órgãos da ad-
ministração a elaborarem seus regimentos internos. Poste-
riormente foi realizada uma oficina com a equipe do serviço 
por meio da qual foi possível extrair informações referentes à 
conformação de equipes, tendo em vista a reorganização do 
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Introdução Em 2014, o Ministério da Saúde do Brasil organi-
zou um segundo ciclo do Programa Nacional de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, que avaliou, dentre 
outros, a estrutura dos serviços de saúde bucal na APS (1). As 
ações do cuidado clínico odontológico demandam a existên-
cia de equipamentos, instrumentais e materiais para atender 
às demandas da carga das doenças bucais . Objetivos Descre-
ver a estrutura dos serviços de saúde bucal na APS do Bra-
sil, com foco nos instrumentais disponíveis para a oferta do 
cuidado em saúde bucal. Metodologia De um total de 23.251 
Equipes de Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde, Brasil, 
17.513 participaram deste estudo transversal. Pesquisadores 
treinadores observaram a estrutura dos serviços de saúde, 
identificando a presença e se havia quantidade suficiente 
de 36 instrumentais odontológicos. O escore de cada servi-
ço de saúde bucal foi a soma do número de instrumentais 
odontológicos presentes em quantidade suficiente (de zero 
a 36).Foram comparadas as medidas de tendência central e 
de variabilidade desses escores entre as regiões geográficas 
brasileiras. Resultados e Discussão Nenhum instrumental foi 
identificado em todos os serviços avaliados. Instrumentais 
básicos, cirúrgicos e restauradores foram os mais frequentes. 
Instrumentais periodontais, endodônticos e de prótese alça-
ram os menores percentuais. Os valores médios e medianos 
da quantidade de instrumentais odontológicos foram mais al-
tos nas regiões Sul e Sudeste, sendo mais baixos nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Conclusões/Considerações 
Finais Os serviços de saúde bucal na APS estavam equipados 
com instrumentais odontológicos básicos, cirúrgicos e res-
tauradores. Instrumentais de diagnóstico periodontal, para 
atendimento de urgências e para reabilitação protética fo-
ram menos frequentes nestes estabelecimentos. Piores con-
dições de infraestrutura existiram nas regiões com maiores 
desafios sociais.

Joyce Lopes; Andrea Clemente Palmier; Antônio Thomaz 
Gonzaga da Matta-Machado; Mauro Henrique Nogueira 
Guimarães de Abreu;

14840 DESAFIOS DA REGULAÇÃO ASSISTENCIAL NA 
ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Introdução No Brasil, a regulação tem sido discutida devido a 
vários motivos, principalmente a dificuldade de acesso aos ser-
viços. No âmbito institucional, o debate se aprofunda em rela-
ção ao conceito, práticas e finalidades da regulação, avaliação 
e auditoria. A regulação assistencial é um lócus de observação 
e ordenamento da rede de serviços e de gerenciamento do 
fluxo do usuário para acesso aos serviços. Objetivos Objetivo: 
Discutir o conceito de regulação assistencial e os desafios de 
organização do SUS, de modo a colaborar com estudos empí-
ricos sobre o assunto. Metodologia Trata-se de um estudo de 
revisão integrativa da literatura. De acordo com o objetivo do 
estudo buscou-se na base de dados scielo e periódicos capes 
os assuntos “Regulação de redes e sistemas de saúde”, “re-
gulação de serviços de saúde” e “Regulação em saúde” sem 
definição de filtros, e com a opção AND entre as palavras dos 
assuntos. A análise dos resultados foi descritiva. Para tanto, 
os desafios foram classificados em diretos e indiretos. Resul-
tados e Discussão Foram encontrados 1.117 artigos de acordo 

com os assuntos selecionados. Excluídos os estudos clínicos, 
a maior parte da literatura coletada referiu-se ao mercado da 
saúde ou saúde suplementar, sendo escassos os estudos rela-
tivos aos SUS. Entre os desafios listados, o mais abordado foi 
a limitada oferta de consultas e exames na rede assistencial e 
o menos, o absenteísmo de consultas especializadas. O absen-
teísmo de consultas especializadas variou de 18% Conclusões/
Considerações Finais Os desafios indiretos (nível mais político 
do que técnico) podem ser melhor enfrentados se a regulação 
apresentar consideráveis avanços nos desafios diretos (nível 
mais técnico do que político). Isso vai exigir do setor habili-
dades no planejamento e execução de um plano estratégico 
para subsidiar o nível político com maior precisão.

Ronald Pereira Cavalcanti; Danilson Ferreira da Cruz; Wilton 
Wilney Nascimento Padilha;

14926 SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DE NATUREZA 
CLÍNICA NA ATENÇÃO BÁSICA NO BRASIL

Introdução O atual paradigma de prática farmacêutica ini-
cia um novo modo de atuação dos farmacêuticos no qual o 
usuário do medicamento é o mais importante beneficiário das 
suas ações1. A Política Nacional de Assistência Farmacêutica 
(PNAF) evidenciou a atenção farmacêutica no Brasil, seguin-
do a tendência de vários países que assumiram essa questão 
enquanto política estratégica para a redução do impacto da 
morbimortalidade relacionada ao uso de medicamentos2,3. 
Entretanto existem lacunas quanto às informações sobre a 
realização ou não dessas atividades na Atenção Básica no SUS 
Objetivos Caracterizar as atividades de natureza clínica desen-
volvidas pelos farmacêuticos nas unidades básicas de saúde 
do SUS Metodologia Os resultados dessa pesquisa integram 
a Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Uso Racional 
de Medicamentos (PNAUM), estudo transversal, explorató-
rio, de natureza avaliativa, composto por levantamento de 
informações numa amostra representativa de municípios, es-
tratificada pelas regiões do Brasil e sub-amostra de serviços 
de atenção básica. Para este estudo utilizou-se as informa-
ções dos farmacêuticos responsáveis pela entrega de medi-
camentos e entre estes as informações dos que declararam 
realizar atividades clínicas. As análises levaram em conta os 
pesos amostrais e a estrutura do plano de análise para amos-
tras complexas. Foi realizada uma análise descritiva das variá-
veis utilizadas no estudo, apresentadas segundo as regiões 
do Brasil com intervalo de confiança de 95%. Resultados e 
Discussão Foram entrevistados 1139 responsáveis pela entre-
ga de medicamentos, entre os quais 285 eram farmacêuticos 
(32,7%). Entre estes, 21,3% afirmaram realizar atividades de na-
tureza clínica. 45,4% dos farmacêuticos referiram não realizar 
tais atividades por não dispor de tempo. A maioria atende os 
usuários sem local específico. Entre os que registram as ativi-
dades, o prontuário do usuário é o mais utilizado para os re-
gistros e cerca de 40% arquivam esses registros na farmácia 
dificultando a circulação das informações. A oferta do serviço 
em quase 50% dos serviços não obedece a qualquer critério 
de oferta. A maioria realiza as atividades principalmente em 
conjunto com médicos e enfermeiros Conclusões/Conside-
rações Finais No Brasil, as atividades de natureza clínica são 
incipientes na atenção básica. As atividades ocorrem de for-

adequada; Somente em 14 unidades existe autoclave e oito 
possuem estufa. Duas unidades possuem aparelho de RX e 
avental para proteção contra radiação e apenas uma tem câ-
mara escura e negatoscópio; 47% das unidades possuem ins-
trumental suficiente; Não há registro do atendimento na Ca-
derneta de Saúde do Idoso; 32,4% das equipes recebem apoio 
de outros núcleos profissionais especializados, mas a rede 
não disponibiliza nenhuma referência para Odontogeriatria. 
Conclusões/Considerações Finais A estrutura física e ambiên-
cia dos consultórios odontológicos mostrou-se aquém do de-
sejado, juntamente com a constante indisponibilidade de in-
sumos odontológicos ou em quantidades insuficientes para as 
práticas diárias junto aos idosos, mostrando a necessidade de 
maior planejamento por parte da gestão local. Além disso, as 
práticas assistenciais de saúde bucal implementadas não im-
plicam na efetivação do cuidado em saúde ao idoso, sendo ne-
cessário o comprometimento dos vários atores envolvidos no 
processo, alicerçando tais práticas em pilares como equidade, 
integralidade e participação social, produzindo autonomia no 
usuário e ampliação do cuidado. O cenário apresentado exi-
be a necessidade de capacitação dos recursos humanos em 
uma lógica acolhedora e humanizada. Referências SILVA, L. S.; 
COTTA, R. M. M.; ROSA, C. O. B. Estratégias de promoção da 
saúde e prevenção primária para enfrentamento das doenças 
crônicas: revisão sistemática. Rev Panam Salud Publica, v.34, 
n. 5, 2013.

Vivianne Coelho Noronha Diógenes; Ana Maria Parente Garcia 
Alencar; Antonio Germane Alves Pinto; Franklin Delano Soares 
Forte; Célida Juliana de Oliveira; Francisca Bertilia Chaves Costa; 
July Grassiely de Oliveira Branco; Francisca Alanny Araújo 
Rocha; Lilia Braga Maia;

14805 ENCAMINHAMENTOS DO USUÁRIO EM 
MOBILIDADE PARA ATENDIMENTO EM MUNICÍPIO DE 
REFERÊNCIA: GESTÃO DESCENTRALIZADA DA SAÚDE

Introdução Os serviços de uma Região de Atenção à Saúde 
tem caráter híbrido, contínuo e regionalizado, de acordo 
com a respectiva densidade tecnológica e exigem uma ges-
tão capaz de lidar, particularmente, com a integralidade - um 
dos princípios do SUS. Esses serviços são organizados em 
complexidade crescente, partindo da atenção primária que 
tem por referência a atenção secundária e terciaria, estas 
últimas com tendência de maior aglomeração por questões 
de economia de escala. O seu modus operandi tem como 
pressuposto o fluxo do usuário a partir de uma integração 
dos serviços, por meio de sistemas de transporte. Estes per-
mitem o deslocamento geográfico, articulados a ferramentas 
de gestão capazes de favorecer a organização de processos 
de trabalho em saúde, como prontuários eletrônicos, cen-
trais de regulação, Programação Pactuada Integrada (PPI), 
auditorias e ouvidorias. Objetivos Caracterizar aspectos do 
encaminhamento e dos respectivos serviços de referência 
utilizados por usuários em mobilidade para tratamento de 
saúde em Belo Horizonte (BH) no ano de 2016. Metodologia 
Estudo descritivo, com fontes de dados como DATASUS, PPI 
de Minas Gerais(MG) e entrevistas com participantes selecio-
nados por meio de uma amostra não probabilística, de usuá-
rios/acompanhantes em mobilidade a serviço de referência, 

em pontos estratégicos de chegada e partida em BH, entre 
novembro/2015 e abril/2016. Cálculo da amostra baseado em 
população infinita, nível de confiança de 95%, total de 384 
participantes. Aplicação de questionário com as variáveis ori-
gem do encaminhamento; tempo de espera agendamento/
atendimento; tipo de serviço de referência; disponibilidade 
do tratamento no município de origem ou vizinho; especia-
lidades médicas e respectivos procedimentos programados/
executados. Observou-se a distribuição das frequências rela-
tivas e medidas de posição e o graus de associação pelo coe-
ficiente de correlação de Spearman (p < 0,05). Utilizou-se o 
Programa de Análise Estatística R, versão 3.0.0 (2013-04-03). 
Parecer nº 1.021.236, Comitê de Ética/Faculdade Ciências Mé-
dicas. Resultados e Discussão Do total de 384, 65% (251) fo-
ram encaminhados pela secretaria ou unidade de saúde do 
município de origem e 86% (330) identificaram o serviço para 
tratamento, destacando Complexo Ambulatorial e Hospitalar 
das Clínicas (115). Dentre os 384 usuários, 345 (90%) vinham 
fazer ou tinham feito procedimento pelo SUS e 377 (98%) in-
formaram que a mediana de espera foi de 83 dias, onde uma 
parte nada aguardou por ser urgência/emergência e outra es-
perou até um ano. Apenas 107 (28%) citaram tratamento dis-
ponível em município mais próximo. Destacaram-se exames e 
tratamentos pertinentes à: oftalmologia (52); ortopedia (32); 
oncologia (30) e cardiologia/angiologia (25). Procedimentos 
de oftalmologia de diagnose apresentaram em 2015 extra-
polamento e execução fora da PPI/MG, enquanto que os ci-
rúrgicos estavam mais condizentes, apesar de programação 
pactuada e não executada. Os resultados apontaram a res-
ponsabilidade de gestores e profissionais no fluxo do usuário 
no âmbito da rede, a necessidade de maior organização da 
oferta de procedimentos de média complexidade nas regiões 
de saúde, orientados por mecanismos de referência e contra 
referência informatizados. Conclusões/Considerações Finais 
O favorecimento do acesso e efetividade da atenção é de-
pendente de gestão pautada na descentralização integrada, 
de redes de sujeitos constituídas a partir da democratização 
de conhecimentos, do planejamento, da cooperação, de uma 
política de negociação/consenso em detrimento aos conflitos 
permanentes e ao desrespeito às diferenças socioculturais. 
Referências BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria Nº 1.097 
de 22 de maio de 2006. Define o processo da Programação 
Pactuada e Integrada da Assistência em Saúde seja um pro-
cesso instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde. Dispo-
nível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/
prt1097_22_05_2006_comp.html. Acesso em 03 nov. 2015. 
FERLA, AA; CECCIM, RB; PELEGRINI, MLM. Atendimento In-
tegral: a Escuta da Gestão Estadual do SUS. In: PINHEIRO R.; 
MATTOS A. (Org.) Construção da Integralidade: cotidiano, sa-
beres e práticas em saúde. 5ª. ed. . de Janeiro: 2010, p.63-90. 
TRAVASSOS, C.; MARTINS, M.. Uma revisão sobre os concei-
tos de acesso e utilização de serviços de saúde. Cad. Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, v. 20, supl. 2, p. S190-S198, 2004 .

Marilene Barros de Melo; Luiz Brant; Lucília Nunes de Assis; 
Davidson da Silva;

14820 UMA DESCRIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE BUCAL NO BRASIL
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suas ações de coordenação, articulação, negociação, plane-
jamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria, 
que o PNI se efetiva conforme as peculiaridades de cada local. 
A gestão de um programa com tamanha magnitude como o 
PNI, num país bastante diversificado, implica em reconhecer 
as peculiaridades da sua área de atuação, concepções, facili-
dades e dificuldades relatadas, no intuito de caminhar em bus-
ca do objetivo comum de controle e erradicação das doenças 
imunopreviníveis. Concomitante é preciso identificar as neces-
sidades de articulação com outros setores que coordenam as 
salas de vacina e com a população com a qual se dá o processo 
de educação e sensibilização para efetividade do programa. 
Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de se conhecer 
como os gestores municipais da atenção básica estão buscan-
do efetivar o PNI em um município do recôncavo da Bahia, 
uma vez que os mesmos devem conhecer o que é preconi-
zado pelo Ministério da Saúde e implementar suas ações de 
acordo com a realidade local. Objetivos Conhecer a atuação 
dos gestores da Atenção Básica na efetivação do Programa 
Nacional de Imunização (PNI) em um município do recôncavo 
da Bahia. Específicos: Depreender como acontece a atuação 
dos gestores da atenção básica no seu âmbito de atuação 
para que ocorra a efetivação do PNI; Verificar as estratégias 
utilizadas para implementação do PNI; e Identificar as facilida-
des e/ou dificuldades encontradas pelos gestores da Atenção 
Básica para a efetivação dos objetivos propostos pelo PNI. 
Metodologia A pesquisa seguiu um delineamento transversal 
de caráter qualitativo, tendo como instrumento para a coleta 
de dados a entrevista semiestruturada. Os sujeitos da pesqui-
sa foram os gestores da atenção básica à saúde em exercício 
em um município do recôncavo da Bahia no período de reali-
zação da pesquisa, sendo entrevistados o secretário de saú-
de, o coordenador da atenção básica, os diretores de cada um 
dos quatro distritos ao qual se divide o município, a coordena-
dora da Rede de Frio e o coordenador da Vigilância em Saú-
de. A análise de dados foi realizada através da ordenação dos 
dados, classificação dos dados e análise propriamente dita. 
Nesta pesquisa, todos os critérios éticos foram respeitados 
de acordo com a Resolução nº 466/2012, sendo aprovado pelo 
Comitê de Ética e Pesquisa. Resultados e Discussão A atuação 
dos gestores acontece através da supervisão das salas de vaci-
na; do exercício da intersetorialidade; do estabelecimento de 
metas e estratégias; e da participação em campanhas de vaci-
nação. As facilidades citadas pelos gestores: disponibilidade 
constante dos imunos conforme a necessidade do município; 
atualizações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde aos 
próprios gestores; equipe atuante, com destaque para o ACS; 
presença da universidade nas unidades de saúde, disseminan-
do conhecimento; e a compreensão da população quanto à 
importância da vacinação. Alguns gestores afirmaram a inexis-
tência de facilidades. As dificuldades relatadas: estrutura não 
condizente com as normas estabelecidas pelo Ministério da 
Saúde, o que pode interferir na qualidade dos imunobiológi-
cos e consequentemente na imunização efetiva das pessoas 
vacinadas; e a falta de sensibilização da população quanto à 
importância da imunização. Profissionais desqualificados e a 
grande rotatividade dos mesmos, assim como o difícil acesso 
as unidades de saúde, também se incluem dentre as dificulda-
des citadas para o cumprimento de suas funções e a criação 

de estratégias individualizadas a cada localidade. Conclusões/
Considerações Finais A atuação dos gestores está focada nos 
períodos de campanhas de vacinação, interferindo na efetivi-
dade do PNI, visto que as ações de imunização devem ocorrer 
de forma rotineira, respeitando o calendário vacinal e asse-
gurando assim, que a imunidade seja conferida. Os objetivos 
propostos pela pesquisa foram alcançados, sendo possível 
através da colaboração de todos os gestores estabelecidos 
como participantes da pesquisa e evidenciado a partir da dis-
cussão realizada com os achados nas falas. Faz-se necessário 
o desenvolvimento de pesquisas que visem estudar a atuação 
dos gestores, atentando para a falta de qualificação específica 
para a gestão desses profissionais e a atuação voltada ape-
nas para a obtenção de resultados em momentos específicos, 
como nas campanhas de vacinação, desenvolvendo a idéia de 
que imunização é uma atividade de grande relevância à comu-
nidade e para obtenção de resultados que interfiram na qua-
lidade de vida do coletivo. Referências BACHILLI, R.G.; SCA-
VASSA, A.J.; SPIRI, W.C. A identidade do agente comunitário 
de saúde: uma abordagem fenomenológica. Ciência & Saúde 
Coletiva, v. 13, n. 1, p. 51-60, 2008. BRASIL. Secretaria de Políti-
cas de Saúde, Ministério da Saúde. Guia prático do Programa 
Saúde da Família. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. BRASIL. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Bá-
sica. O trabalho do agente comunitário de saúde /. – Brasília : 
Ministério da Saúde, 2009. GOMES, R.; Análise e Interpretação 
de dados de Pesquisa Qualitativa. In: Pesquisa Social: Teoria, 
Método e Criatividade. 28ª edição. Petrópolis, Rio de Janeiro: 
Editora Vozes LTDA, 2009. SANTOS, L.P.G.S.; FRACOLLI, L.A. O 
Agente Comunitário de Saúde: Possibilidades e limites para a 
promoção da saúde. Revista de Enfermagem da Universidade 
de São Paulo. São Paulo, v.44, n.1, p. 76-83, fev 2009.

Josele de Farias Rodrigues Santa Barbara; Maria Rosa Silva 
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14954 AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE E A 
GESTÃO DE HOSPITAIS PÚBLICOS NOS ESTADOS DE SÃO 
PAULO, RIO DE JANEIRO E ESPÍRITO SANTO.

Introdução A década de 90 foi trajada pelo projeto de Refor-
ma do Estado, com fortalecimento do neoliberalismo no Bra-
sil, mesmo tendo como base o Estado de Bem-estar Social. A 
Reforma Administrativa incluiu o Sistema Único de Saúde, de-
senvolvendo uma proposta específica para a área da compra 
ou demanda de serviços hospitalares e ambulatoriais, com o 
principal objetivo, segundo Bresser, de fortalecer a descen-
tralização, a integralidade, a equidade e a eficiência do SUS. 
Surgiram então as Organizações Sociais, organizações públi-
cas não-estatais criadas para absorver atividades de respon-
sabilidade do Estado. Ao se qualificar, a entidade se habilita 
a receber recursos financeiros e a administrar bens e equipa-
mentos públicos em substituição à gestão pública direta. São 
Paulo foi o Estado pioneiro na adesão de OS para execução 
de serviços de Saúde, motivado pela necessidade de superar 
restrições fiscais e orçamentárias, as quais o impediam de ob-
ter pessoal e equipamentos necessários ao funcionamento de 
hospitais novos. De 70 OS criadas no país em 2007, a saúde foi 
o maior setor contemplado, com 25 OS, 16 delas em SP uma 
no ES. Os impactos da gestão por OSS encontram-se ainda 

ma improvisada e sem estrutura adequada. O enfrentamen-
to da morbimortalidade relacionada à farmacoterapia4 tem 
contribuído para a reorganização das práticas farmacêuticas. 
Apesar da PNAF prever essas atividades a implantação destes 
serviços enfrentam importantes desafios na sua implantação 
Referências 1. Cipolle RJ, Morley PL, Strand LM. Pharmaceuti-
cal Care Practice: The Clinician’s Guide. 2nd Edition. New York: 
McGraw Hill; 2004. 394 p. 2. Yordanova, S. e Petkova, V. Phar-
maceutical care in some european countries, Australia, Cana-
da and USA. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical 
Sciences. 2013; 2(5): 2291-2308. Oliveira DR, Varela ND. La in-
vestigación cualitativa en Farmacia: aplicación en la Atención 
Farmacéutica. Rev. Bras. Cienc. Farm. [online]. 2008, vol.44, 
n.4. 4. Isetts BJ, Brummel, AR, Ramalho de Oliveira D, Moen 
DW. Managing Drug-related Morbidity and Mortality in the Pa-
tient-centered. Med Care. 2012; 50(11): 997-1001. doi: 10.1097/
MLR.0b013e31826ecf9a.
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14939 MAPEAMENTO DO ESTADO DA ARTE SOBRE 
“MODOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM 
SAÚDE DE HOSPITAIS PÚBLICOS E UNIVERSITÁRIOS”

Introdução A adoção de modelos alternativos de gestão so-
bretudo na atenção hospitalar a exemplo das sustenta-se no 
pressuposto de que, por essa via, em comparação com a ges-
tão direta dos serviços pelo Estado, haveria mais flexibilidade 
administrativa e autonomia, foco no cidadão, controle social 
e compromisso com os resultados (BRASIL, 2011). No âmbito 
da gestão dos hospitais em grande parte foi pensada para sa-
nar a crise financeira e seus desdobramentos em relação aos 
limites e possibilidades quanto à gestão dos “recursos huma-
nos”. As mudanças da gestão de algumas unidades de saúde 
no setor público nos anos recentes, notadamente instituições 
complexas como os Hospitais de grande porte, por meio dos 
chamados novos modelos de gestão trazem desafios impor-
tantes sobre a configuração do sistema de saúde brasileiro. 
Os modelos de gestão no SUS suscitam debates importantes 
desde iniciada a Reforma Administrativa do Estado. Não são 
encontradas pesquisas sobre a gestão de hospitais torna-se 
oportuno levantar o debate sobre os modos de gestão dos 
Recursos Humanos em saúde nos hospitais públicos e Univer-
sitários no SUS Objetivos O referido trabalho objetiva mapear 
a produção científica nacional que trata da gestão dos Recur-
sos Humanos nos Hospitais públicos e Universitários ; levantar 
os hiatos sobre este tema, assim como compreender o que diz 
a literatura científica sobre a gestão dos Hospitais públicos em 
especial os Universitários. Metodologia Trata-se de um estudo 
de revisão de literatura. Para a referida revisão foram utiliza-
das as publicações científicas indexadas nas bases de dados 
LILACS e SciELO (ScientificElectronic Library Online) por meio 
de dezoito descritores que fazem parte do DeCS (Descritores 
em Ciências da Saúde). Foram incluídos os periódicos da lín-
gua portuguesa e aqueles disponíveis na íntegra e gratuitos 
na Web e não foi delimitado o período para a busca (foram 
identificados artigos desde o ano de 1986 até 2015). Foram 
identificados 136 artigos na Base de Dados LILACS e 1.396 ar-
tigos na Base SciELO totalizando 1.521. Posteriormente foram 
lidos os títulos do total de artigos pesquisados e selecionados 
251 artigos os quais tiveram seus resumos lidos. Foi feita uma 

seleção criteriosa e ao final foram escolhidos 67 artigos para a 
leitura do seu conteúdo na íntegra. O refinamento da seleção 
dos trabalhos partiu da relevância das temáticas abordadas 
para a pesquisa em andamento. Resultados e Discussão Os 
resultados apontam para certo grau de similaridade do nível 
gerencial entre as instituições da administração direta e in-
direta em relação a algumas variáveis analisadas (AZEVEDO 
RAMOS et al., 2015). Ao contrário de muitas especulações em 
torno da incapacidade gerencial dos HU no contexto do SUS, 
os resultados demonstraram que estes apresentaram aumen-
to da sua produtividade vinculado as reformas no seu finan-
ciamento e superior a outras instituições investigadas (LOBO, 
2009; NOGUEIRA, 2015).Algumas iniciativas importantes fo-
ram desencadeadas nos últimos anos em torno da construção 
de uma política de Recursos Humanos no SUS resultado e de 
uma congregação de esforços, contudo os seus resultados 
poderão ser acompanhados mediante estudos no contexto 
do segmento hospitalar e a sua aplicabilidade no cotidiano 
destes serviços (JORGE et al, 2007; SCALCO, DE LACERDA e 
CALVO, 2010). Conclusões/Considerações Finais Por meio dos 
resultados de pesquisas avaliadas foi possível identificar que 
permanece como um importante problema a ser equaciona-
do, no âmbito dos novos modelos de gestão para os hospitais, 
os aspectos relativos aos recursos humanos, cujos principais 
desafios incluem as precárias formas de seleção, a reduzida 
remuneração, a pouca motivação das equipes, a iniqüidade 
distributiva da força de trabalho, o baixo desempenho e o in-
satisfatório accountability. E para agravar esse quadro, agre-
gam-se outros desafios emergentes como a baixa qualificação 
e formação dos profissionais para trabalhar com os problemas 
de saúde de coletividades, o aspecto da fixação de recursos 
humanos, o que afeta negativamente o estabelecimento de 
vínculos. Referências AZEVEDO RAMOS, Marcelo Cristiano et 
al. Avaliação de desempenho de hospitais que prestam aten-
dimento pelo sistema público de saúde, Brasil. Revista de Saú-
de Pública, v. 49, p. 1-9, 2015. MACHADO. C.V. Novos modelos 
de gerência no hospital: experiências recentes. Physis: Rev. 
Saúde Coletiva, Rio de Janeiro. 11(1):105-197. 2001. MORICI, 
Marina Campos; BARBOSA, Allan Claudius Queiroz. A gestão 
de recursos humanos em hospitais do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sua relação ao modelo de assistência: um estudo em 
hospitais de Belo Horizonte, Minas Gerais. Revista de Admi-
nistração Pública, v. 47, n. 1, p. 205-225, 2013. SCALCO, Sirlesia 
Vigarani; DE LACERDA, Josimari Telino; CALVO, Maria Cristina 
Marino. Modelo para avaliação da gestão de recursos huma-
nos em saúde. Cad. Saúde Pública, v. 26, n. 3, p. 603-614, 2010.

Silvânia Sales de Oliveira; Isabela Cardoso de Matos Pinto; 
Thadeu Borges Souza Santos; Laíse Rezende Andrade; Juliete 
Sales Martins; Jessica Santos De Souza; Andréa Laura Andrade 
Moreira;

14945 A ATUAÇÃO DOS GESTORES DA ATENÇÃO 
BÁSICA PARA A EFETIVAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL 
DE IMUNIZAÇÃO (PNI) EM UM MUNICÍPIO DO 
RECÔNCAVO DA BAHIA.

Introdução A atuação dos gestores municipais da Atenção 
Básica é de suma importância para efetivação do Programa 
Nacional de Imunização (PNI), visto que é através destes e de 
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Considerações Finais A integração da saúde, com constituição 
de redes regionalizadas e integradas de atenção, é condição 
indispensável para a qualificação e a continuidade do cuidado 
aos pacientes, assim como torna-se importante na superação 
de lacunas assistenciais e racionalização e otimização dos re-
cursos assistenciais disponíveis.

Érica Monize Chagas Santos; Anny Giselly Milhome da Costa 
Farre; Arthur Maynart Pereira Oliveira; Carlos Jose Oliveira de 
Matos; Fernanda Gomes de Magalhães Soares Pinheiro; Hertaline 
Menezes do Nascimento; Manoel Luiz de Cerqueira Neto;

15011 “CUIDANDO DE QUEM CUIDA”: UMA 
EXPERIÊNCIA DE MEDIAÇÃO E TRANSLAÇÃO DO 
CONHECIMENTO ENTRE PESQUISA, SERVIÇO, GESTÃO, 
COMUNIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS

Introdução O projeto “Cuidando de quem Cuida”, realiza-
do de abril a novembro de 2016, fez parte de uma pesquisa 
maior denominada “Articular pontes entre pesquisa-serviços 
de saúde-políticas públicas-comunidade: uma experiência de 
Mediação e Translação do Conhecimento no CSEGSF da Escola 
Nacional de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz)”, no município do 
Rio de Janeiro. Objetivos O objetivo do projeto foi investigar 
como acontece a translação do conhecimento entre pesqui-
sadores e serviço de saúde, a partir da realização de práticas 
de cuidado com os Agentes Comunitários de Saúde. Metodo-
logia A metodologia proposta foi de um modelo de pesquisa 
aplicada e participativa que envolveu os audientes da pesqui-
sa, desenvolvendo o conceito de translação do conhecimento 
como um processo que promove mudanças nas relações en-
tre os atores e novos arranjos entre diferentes saberes, pois 
possui a capacidade de não somente trocar como transformar 
maneiras de conceber, conhecer e agir (CLAVIER et al, 2011). 
A opção teórico-metodológica trouxe um laço entre os estu-
dos da Translação do Conhecimento, da Teoria do Ator Rede 
(LATOUR, 2005) e da integralidade no SUS (PINHEIRO et al, 
2008). Resultados e Discussão Como aproximação aos ACSs 
realizou-se atendimentos com as Práticas Integrativas e Com-
plementares, uma vez por semana ao longo de 9 meses, de 
forma coletiva, opcional, entre conversas sobre o cotidiano, 
saúde, cuidado e os reflexos no serviço e na vida cotidiana. 
Foram realizadas três oficinas de sensibilização de reflexote-
rapia (mãos, pés, pavilhão auricular) para uso no cuidado de si 
e do outro, incluindo família e comunidade. Tanto o momento 
das práticas quanto as oficinas constituíram-se em oportuni-
dades para uma ação reflexiva sobre como o conhecimento 
era transladado entre pesquisa, serviço, comunidade e ges-
tão. Problematizou, ainda, como a pesquisa desenvolvida 
no CSEGSF é vista pela comunidade local e foram sugeridos 
outros modos de operar esta relação. Conclusões/Considera-
ções Finais Como resultado da experiência deste projeto, am-
pliou-se a prática de integralidade no cuidado de situações de 
mal-estar difuso e como produto tangível criou dois filmes so-
bre reflexoterapia das mãos e dos pés para utilização em salas 
de acolhimento e escolas. Também, permitiu o compartilha-
mento de ideias e práticas inovadoras com outras atividades 
de gestão em outras unidades de saúde da ENSP. Referências 
CLAVIER, C. & POTVIN, L. A theory-based model of translation 
practices in public health participatory research. Sociology of 
Health & Illness Vol. xx No. x 2011 pp. 1–15, 2011. LATOUR, B. 

Reassembling the social: an introduction to Actor-Network-
Theory. UK: Oxford University Press, 2005. PINHEIRO, R.; SIL-
VA JUNIOR, A.G.; MATTOS, R.A.(ORGS). Atenção Básica e Inte-
gralidade: contribuições para estudos de práticas avaliativas 
em saúde. RIO DE JANEIRO: CEPESC: IMS/UERJ: ABRASCO, 
2008. 360 P. ISBN: 978-85-89737-46-3.

Maria Aparecida do Santos; Ana Cláudia Figueiró; Maíra 
Macedo França Ribeiro;

15120 CONSEQUÊNCIAS ECONÔMICAS COM ACIDENTES 
DE TRABALHO: REALIDADE DO MUNICÍPIO DE 
PIRACICABA

Introdução A Organização Internacional do Trabalho (2003) 
problematiza que, no mundo, cerca de 160 milhões de pes-
soas têm alguma doença relacionada ao trabalho e o somató-
rio de acidente de trabalho (AT) fatal e não fatal é de, aproxi-
madamente, 270 milhões ao ano. No Brasil, de acordo com o 
Anuário Estatístico de AT (2013), da previdência social, foram 
registrados 717,911 AT, desses apenas 15.226 são doenças re-
lacionadas trabalho. Estima-se o custo global com acidentes 
de trabalho em US$ 1,25 trilhões ao ano, o que significa 4% do 
PIB global(ILO, 2003). No Brasil, os custos com acidentes de 
trabalho são pouco contabilizados e estima-se que o impacto 
sobre o PIB possa chegar a 10% (Santana et al, 2006). Objeti-
vos Descrever a organização do atendimento aos trabalhado-
res-vítimas de AT na esfera municipal; Descrever o volume de 
gastos por nível de atenção na Rede SUS e Rede Privada; Ana-
lisar a distribuição de gastos em AT por níveis de atenção da 
realidade local. Metodologia Estudo retrospectivo, descritivo 
de natureza quantitativa; baseado em dados secundários de 
atendimentos hospitalares, ambulatoriais e Urgência e emer-
gência. Realizado em estabelecimentos de saúde públicos e 
privados localizados no município de Piracicaba. Utilizou-se 
de uma amostra 509 trabalhadores, vitimas de AT leves, mo-
derados e graves, ocorridos no ano 2014. As fontes de dados 
foram dois Sistemas de Informação Municipal e Hospitalares 
próprios e busca documental em prontuários de internação 
hospitalar, fichas de atendimento ambulatorial, folhas de fa-
turamento, Autorização de Internação hospitalar (AIH), além 
de um documento sobre custos da dos serviços de saúde pú-
blicos de Piracicaba. Resultados e Discussão A maior parte 
dos trabalhadores acidentados eram do sexo masculino, as 
principais ocupações encontradas: ajudante geral, auxiliar de 
serviços gerais, operador de máquinas, atendente, auxiliar/
técnico de enfermagem e motorista. 78,1% dos AT foram típi-
cos, 20,5% no trajeto e 1,4% doenças ocupacionais. A principal 
porta de entrada dos trabalhadores foi Serviços de Urgência 
e Emergência com 573 atendimentos, 94 trabalhadores fo-
ram internados e 854 atendimentos ambulatoriais. O SUS foi 
responsável por 76,05% dos atendimentos e a Rede Privada 
por 23,95. Quanto aos gastos: Urgência e Emergência total 
de R$ 62.929,86, internações R$ 426.078,02, e serviços ambu-
latoriais R$ 70.981,40. Com um total de R$ 559.989,28 o SUS 
foi responsável por R$ 239.867,33 e a Rede Privada por R$ 
320.121,95. . Os AT graves somaram R$ 484.340,00, modera-
dos R$ 48.889,43 e leves R$ 26.759,86, a estimativa total foi 
de R$ 2.099.341,58. Piracicaba possui uma rede de serviços 
que reúne condições especiais para Saúde do Trabalhador. 
Quanto a prestação dos serviços o SUS foi principal respon-

pouco documentados. Objetivos Considerando o crescimento 
no Brasil do número de OS contratadas pelos órgão públicos 
propusemo-nos a identificar as organizações sociais de saúde 
que celebram contrato com os Estados de SP, RJ e ES, apon-
tando as 10 maiores e a quantidade de recursos contratualiza-
dos; levantar e comparar informações contidas nos contratos 
de gestão dos hospitais públicos desses Estados; e investigar 
as informações relacionadas à política de recursos humanos 
dos serviços de saúde contidas nos contratos de gestão. 
Metodologia Tratou-se de estudo exploratório, com análise 
documental. Ocorreu em 2015-2016 e o período estudado foi 
1998-2016. Nomeamos os Estados de SP e RJ por acolherem as 
maiores OSS do país e o ES pela proximidade do pesquisador 
e escassez de estudos. A coleta de dados no RJ e SP foi feita 
nos sites das Secretarias Estaduais de Saúde. No ES, os con-
tratos foram formalmente solicitados ao Núcleo Especial de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos, pois estavam indis-
poníveis na internet. Todos os contratos celebrados entre as 
Secretarias e as OSS para execução dos serviços de saúde en-
contrados foram pesquisados (04 no ES, 17 no RJ e 33 em SP). 
Fizemos leitura e análise, inclusive de aditivos. Elaboramos 30 
categorias de análise, as quais possibilitaram traçar um perfil 
analítico comparativo entre os contratos. Destas, elegemos 5 
referentes a RH/gestão do trabalho para observar e analisar: 
vínculo empregatício, contratação de pessoa jurídica, gastos 
com pessoal, contratação de pessoal, metas de RH. Resulta-
dos e Discussão SP possui 27 OSS contratadas para gerir servi-
ços estaduais de saúde. Destas, 12 atuam diretamente na ges-
tão hospitalar. No RJ, a diferença diminui bruscamente, das 11 
OS atuantes, 10 delas foram contratadas para gerir hospitais. 
No ES, os números se igualam, pois todas as OSS atuam em 
hospitais. Das 10 maiores OSS, 80% delas operam no Estado 
de SP, 50% no RJ e 20% no ES. SP possui 173 contratos e 850 
aditivos, RJ 53 e 128, ES 5 e 27. Em hospitais SP tem 53 contra-
tos e 335 aditivos, RJ 52 e 119, ES não muda. As maiores OSS 
receberam juntas aproximadamente R$ 31,4 bi no período. O 
vínculo empregatício em SP e ES é regime da CLT somado à re-
cepção de servidores públicos cedidos. O RJ contrata apenas 
pela CLT. Há nos contratos de SP permissão implícita a con-
tratação de pessoas jurídicas. SP e ES limitam os gastos para 
pagar mão de obra contratada em 70% do total recebido. Nos 
contratos do RJ essa informação foi omitida. Acredita-se que 
a Lei nº101/2000, o limite de 60% para contratações de mão 
de obra pelos poderes públicos estaduais e a não inclusão de 
instituições privadas nesse limite estimule a terceirização dos 
serviços públicos de saúde e também a privatização deles. 
Conclusões/Considerações Finais As 10 maiores OSS atuam 
em hospitais e recebem valores bastante elevados. A maio-
ria delas atua em SP (8), metade no RJ e 2 no ES. 40% delas 
operavam em mais de um Estado ao mesmo tempo. Sobre 
todos contratos de gestão nos Estados pesquisados, há mais 
semelhanças que diferenças, e eles distorcem princípios da 
administração pública. Os aditivos contratuais dilatam vigên-
cia e acrescem objeto, ampliando severamente os repasses 
financeiros. Não há nos contratos metas nem recursos para 
políticas de RH, concluindo que o Estado, e em certos casos 
as OSS, tratam com irrelevância os trabalhadores, desvalori-
zam seu trabalho e não efetivam direitos. O manual de RH e o 
plano de trabalho exigidos por lei não estão disponíveis para 

consulta. A inacessibilidade às informações é ilegal e dificulta 
o controle social. O aumento do número de OSS em substitui-
ção ao Estado na execução dos serviços de saúde demonstra 
uma tendência regional e nacional, sobretudo na gestão hos-
pitalar. Referências ALMEIDA, K.S. Organizações sociais: (des)
controle social e restrições ao direto à saúde. Ser Social. nº15, 
p. 115-140, jul-dez, Brasília, 2004. ANDREAZZI, M. F. S. BRAVO, 
M.I.S. Privatização da Gestão e Organizações Sociais na Aten-
ção à Saúde. Trab.Educ.Saúde, v.12 n.3, p.499-518, set-dez. Rio 
de Janeiro, 2014. BARBOSA, N.B. Regulação do Trabalho No 
Contexto das Novas Relações Público Versus Privado Na Saú-
de. v.15, nº5. p. 2497-2506. Ciênc. e Saúde Colet., 2010. BRASIL. 
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. 
Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Brasília, 
1995. BRASIL. Lei nº 9637 de 15 de maio de 1998. Diário Oficial 
da República Federativa do Brasil. Brasília, 1998. PIERANTONI, 
C. R. As reformas do Estado, da Saúde e Recursos Humanos: 
limites e possibilidades. Ciênc. e Saúde Colet., p.341-360, 2001. 
SCHIMITT, A.V. Pontos Controvertidos do Contrato de Gestão. 
Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 1187, 2006.

Lorena Estevam Martins Fernandes; Gabriella Barreto Soares; 
Fabiana Turino; Francis Sodré;

14971 ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA REGIONAL DE 
ATENÇÃO ÁS URGÊNCIAS

Introdução A organização do sistema regional tem o objetivo 
de estruturar os recursos organizacionais para atingir os obje-
tivos determinados, tendo como um dos aspectos essenciais 
a centralidade do usuário. A organização precisa construir 
planos e integrar o cuidado, empregar tecnologias fundamen-
tadas na definição de um modelo de atenção voltadas a orga-
nização do trabalho coletivo em rede Objetivos Compreender 
a organização do sistema regional de atenção às urgências, 
particularmente no cuidado as condições agudas; Identificar 
estratégias de organização orientadas para assegurar aten-
ção sistêmica; Realizar monitoramento contínuo das ações. 
Metodologia Relato de experiência do 2° módulo do curso de 
aperfeiçoamento e desenvolvimento gerencial integrado da 
linha de atenção às urgências no ambiente intrahospitalar, do 
programa de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS, 
no Hospital Universitário de Lagarto. No mês de novembro 
de 2016, a equipe de gestão juntamente com demais inte-
grantes coletaram dados para o desenvolvimento das ações 
propostas, onde demonstrou-se a realidade local do Hospital 
Regional de Lagarto, e suas relações com as instituições es-
tadual e federal. O relatório foi elaborado em dezembro de 
2016 através dos dados coletados no próprio hospital. Resul-
tados e Discussão O Hospital Regional de Lagarto demonstra 
resultados que conduzem a uma necessidade de adequação 
em sua infra-estrutura, recursos humanos e materiais, onde 
almeja-se a alta resolutividade e rotatividade dos pacientes 
e leitos. É necessário melhorar o apoio diagnóstico para au-
mentar as chances de prognóstico dos pacientes em tempo 
hábil, implantar um modelo de atenção de caráter multipro-
fissional, instituído por meio de protocolos e diretrizes basea-
dos em linhas de cuidado. É primordial também uma relação 
articulada com o gestor municipal para o fortalecimento da 
atenção primária, efetivando a referência e contra referên-
cia com os demais níveis de atenção em saúde. Conclusões/
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aplicadas das vacinas com o componente sarampo na popu-
lação alvo da intensificação. Frente às evidências analisadas e 
seus resultados, a circulação do vírus foi interrompida no mês 
de setembro de 2015. No entanto, requer a manutenção de 
elevadas e homogêneas CV em indivíduos de seis meses a 49 
anos de idade. Importante destacar que em mais de 90% dos 
casos confirmados e 40% dos casos suspeitos de seis meses 
a 29 anos não tinham antecedente vacinal, o que nos indica 
que a CV acima de 95% encontrada era apenas administrativa, 
tornando-se necessária a implementação imediata do siste-
ma de informações do PNI – SIPNI, e a análise e vigilância das 
áreas para identificar a população vacinada e os bolsões de 
suscetíveis. Conclusões/Considerações Finais As ações de va-
cinação oportunas e de maneira massiva, como a intensifica-
ção em postos móveis e varredura, com a busca ativa de não 
vacinados, com a convocatória dos gestores locais, municipais 
e estaduais, além da formação de equipes de resposta rápida, 
permitiram garantir CV superiores a 95% em todo o território 
e em tempo oportuno, favorecendo a antecipação das ações 
ao vírus. A sensibilização e incorporação de novos atores no 
cenário da epidemia, como sociedades científicas, escolas e 
universidades públicas e privadas, permitiu novas ações e es-
tratégias de vacinação, alcançando-se setores da população 
que são de mais difícil acesso. A intensificação da vacinação 
permitiu a aplicação de inovações locais, tanto para a busca 
ativa de casos suspeitos como da população suscetível pen-
dente a vacinar, que podem ser resgatadas para o fortaleci-
mento dos programas de imunização e vigilância epidemioló-
gica, os dois pilares para a sustentabilidade da eliminação do 
sarampo. Referências Engleitner F, Moreira AC. Incidência de 
rubéola, caxumba e sarampo no município de Ijuí/RS entre os 
anos de 1995 e 2007. Rev Contexto & Saúde. 2008; 7(14):37-
44. Fernandes EG, Oliveira MEB, Fred J, Carelli LA, Lima GDF, 
Sato HK, Yu ALF. Surto de sarampo na região metropolitana 
de Campinas, SP. Rev Saúde Pública. 2013; 47(6):1213-7. Brasil. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Depar-
tamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis. Programa 
Nacional de Imunizações (PNI): 40 anos. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2013. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vi-
gilância em Saúde. Departamento de Vigilância de Doenças 
Transmissíveis. Coordenação Geral do Programa Nacional de 
Imunização. Sistema de Informação do Programa Nacional de 
Imunização. Acesso em: 17 set 2015. Disponível em: http://pni.
datasus.gov.br ou http://sipni.datasus.gov.br.

Ana Vilma Leite Braga; Ana Débora Assis Moura; Ana Karine 
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15209 ACESSO DOS USUÁRIOS AOS SERVIÇOS E ÀS 
PRÁTRICAS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: 
DIFICULDADES E FACILIDADES NA SUA IMPLEMENTAÇÃO

Introdução O acesso aos serviços de saúde de forma univer-
sal, equânime e integral, se constitui em um direito de cidada-
nia, garantido legalmente na Constituição Federal de 1988, a 
qual regulamenta e institui o Sistema Único de Saúde (SUS). 
Contudo, percebemos que o acesso universal aos serviços de 
saúde não tem sido traduzido efetivamente na prática, em 
especial nas ações de média e alta complexidade. O acesso 

aos serviços de saúde passa por um caminho que o usuário 
deverá percorrer, desde a apresentação de uma necessidade/ 
demanda/ problema de saúde específico, até o seu ingresso 
no sistema. Segundo Cecílio (2001) a demanda é o pedido ex-
plícito, a demonstração das necessidades mais complexas do 
usuário, as quais são modeladas de acordo com os serviços 
ofertados. A assistência à saúde nos níveis de média e alta 
complexidade no Sistema Único de Saúde (SUS) se constitue 
em um ponto importante de estrangulamento dos serviços 
de saúde, pois estes recursos assistências requerem vultosos 
gastos para serem executados e a demanda pelos mesmos é 
constante, ocasionando muitas vezes longas filas de espera 
para alguns procedimentos/ serviços (FRANCO; MAGALHÃES 
JÚNIOR, 2006). Objetivos Analisar as práticas de saúde reali-
zadas pelos profissionais da atenção básica, de média e alta 
complexidade para a viabilização do acesso aos serviços de 
saúde de média e alta complexidade da rede SUS e identifi-
car a(s) dificuldade(s) e/ ou facilidade(s) encontradas pelos 
usuários para acessar estes serviços. Metodologia Estudo 
qualitativo, realizado no ano de 2013 nas Unidades de Saúde 
da Família, Policlínicas e Hospitais públicos de Feira de San-
tana-Bahia. Os participantes do estudo foram constituídos de 
três grupos: profissionais de saúde (Grupo I), usuários (Grupo 
II) e gestores/ coordenadores dos serviços de saúde (Grupo 
III), totalizando 26 participantes. Utilizamos como técnicas de 
coleta de dados a entrevista semiestruturada e a observação 
sistemática. O método de análise de dados utilizado foi uma 
aproximação da Hermenêutica-Dialética por entendermos 
que o mesmo possibilita o encontro de duas perspectivas 
teóricas que ultrapassam a descrição e fortalecem a subjetivi-
dade dos participantes do estudo. Considerando a Resolução 
466/ 2012 (BRASIL, 2012) que trata de pesquisas com seres hu-
manos, ressaltamos que o projeto de pesquisa deste estudo 
foi submetido e aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da 
UEFS. Resultados e Discussão Dentre as dificuldades e limites 
que os usuários têm encontrado para acessar os serviços de 
saúde de média e alta complexidade foi citada a demanda por 
esses serviços ser maior que a sua oferta, entraves ao regular 
pacientes para unidades de maior complexidade, demora em 
realizar agendamento de exames e consultas, falta de acolhi-
mento por alguns trabalhadores de saúde, falta de material de 
consumo e permanente nas unidades de saúde e inexistência 
de contrarreferência para a atenção básica. Contudo, desta-
camos que a existência de programas especiais, para atendi-
mento a grupos específicos (diabetes, hipertensão, IST/ AIS, 
entre outros) tem facilitado o acesso aos serviços de média e 
alta complexidade, bem como o compromisso e a responsa-
bilização de alguns profissionais em viabilizar o agendamento 
de exames e consultas. Além disso, observamos que o enca-
minhamento dos usuários com relatórios e fichas de encami-
nhamento tem contribuído para a promoção do acesso aos ní-
veis de maior complexidade. Conclusões/Considerações Finais 
Acreditamos que a “identificação de barreiras econômicas, 
sociais, culturais e físicas” poderá colaborar para a garantia 
do acesso e “proporcionar equidade na dinâmica da organiza-
ção dos serviços em seus diferentes níveis de complexidade 
do sistema” (ASSIS; ABREU-DE-JESUS, 2012, p. 2872). Concluí-
mos que o acesso do usuário aos serviços de saúde de média e 
alta complexidade tem convivido dialeticamente com alguns 

sável pelos atendimentos aos trabalhadores vítimas AT, assim 
como apontam outros dois estudos nacionais. Conclusões/
Considerações Finais Investimentos intersetoriais no campo 
da saúde do trabalhador mostram-se necessários não somen-
te na perspectiva de minimizar o gasto, mas também na ga-
rantia da Proteção Social a esses trabalhadores. Referências 
International Labour Organization: Work hazards kill millions, 
cost billions. Article [internet]| 23 May 2003. Brasil. Ministe-
rio do Emprego e trabalho Estratégia Nacional para Redução 
dos Acidentes do Trabalho 2015- 2016. Ministério do Trabalho 
e Emprego Secretaria de Inspeção do Trabalho Departamen-
to de Segurança e Saúde no Trabalho Fundação Santana VS, 
Araújo-Filho JB, Oliveira PRA, Branco AB. Acidentes de traba-
lho: custos previdenciários e dias de trabalho perdidos. Revis-
ta Saúde Pública;40(6):1004-12, São Paulo, 2006. Santana VS, 
Araújo GR, Espírito-Santo JS, Araújo-Filho JB, Iriart J. A utiliza-
ção de serviços de saúde por acidentados de Trabalho. Revis-
ta Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, 2007; 32 (115): 
135-143 Soares A. O Subfinanciamento da Saúde no Brasil: uma 
política de Estado.[tese] Campinas Universidade Estadual de 
Campinas, São Paulo, 2014.
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15122 O USUÁRIO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR 
DO BRASIL (PFPB) COM DIABETES MELLITUS (DM) 
DIAGNÓSTICA

Introdução A DM é classificada como uma Doença Crônica Não 
Transmissível (DCNT) e quase um quarto dos brasileiros adul-
tos tem que enfrentar, mas com um maior controle da doen-
ça através de ações do governo como o PFPB, tem diminuído 
fortemente o número de complicações ligadas à doença. Ob-
jetivos Descobrir que acessa o Programa Farmácia Popular do 
Brasil (PFPB) com Diabetes Mellitus (DM) diagnosticada, com 
base nos dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizada 
em 2013. Metodologia Realizou-se um levantamento quantita-
tivo da PNS através de coleta de dados secundários, para co-
nhecer quem acessa o PFPB que estão disponíveis em http://
www.pns.icict.fiocruz.br/. Quanto aos objetivos, a pesquisa é 
descritiva e exploratória. E quanto aos procedimentos, a pes-
quisa é documental e de levantamento. A PNS realizada em 
2013 entrevistou efetivamente 64.348 domicílios, sendo que 
60.202 moradores responderam as questões relativas ao seu 
estilo de vida, estado de saúde e doenças crônicas. Utilizou-se 
duas questões pertencentes ao módulo Q do questionário da 
PNS. Resultados e Discussão Na Pesquisa Nacional de Saúde 
realizada em 2013 foram entrevistados 205.546 indivíduos, dos 
quais 3.838 são diabéticos e apenas 1.643 fazem uso de medi-
camentos ou insulina do PFPB. O estudo realizado mostra que 
esse subgrupo populacional é caracterizado principalmente 
por indivíduos do sexo feminino (68%), com 60 anos ou mais 
(53,50%), que declararam cor/raça como não branca (60,30%), 
de baixa escolaridade e casados (44,20%). As regiões Sudeste 
(30,50%) e Nordeste (28,70%) detém a maioria desses usuá-
rios. O principal resultado deste estudo evidencia que 57,19% 
dos indivíduos diagnosticados com DM não obtém o medica-
mento via o Programa Farmácia Popular do Brasil. Conclusões/
Considerações Finais O percentual de usuários do PFPB com 
DM diagnosticada encontrado é considerado pequeno, haja 

vista que esse programa proposto pelo governo federal foi 
idealizado para ser abrangente. Enfim, conhecer quem acessa 
o programa é importante para a gestão do mesmo, tanto em 
relação ao indivíduo, quanto do território.

Simone Bezerra Franco; Alberlúcia Soares Dâmaso; Ronni 
Geraldo Gomes de Amorim; Marília Miranda Forte Gomes;

15131 PLANEJAMENTO E GESTÃO DE IMUNIZAÇÃO 
NO ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA DE SARAMPO NO 
ESTADO DO CEARÁ, 2013-2015

Introdução Entre dezembro de 2013 e setembro de 2015, o 
Estado do Ceará enfrentou uma epidemia de sarampo, com 
4.094 casos suspeitos. Desses, 23% (916/4094) foram confir-
mados e 77% (3178/4094) descartados. No ano de 2014 foi re-
gistrada a maior incidência, com 8,6 por 100.000 habitantes. 
Visto que a vacina é uma das principais formas de prevenção 
da doença, o estado do Ceará adotou estratégias de vacina-
ção como medidas de controle, além do monitoramento das 
condições de risco para a transmissão de doenças imunopre-
veníveis. Anterior a epidemia, a transmissão endêmica do sa-
rampo havia sido interrompida no país no ano 2000, decor-
rente da intensificação das ações de vigilância e cobertura 
vacinal elevada contra a doença. Na rotina dos serviços de 
saúde, a vacinação deve ser realizada conforme as indicações 
do Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde 
(MS), ou seja, para indivíduos a partir dos 12 meses aos 19 anos 
de idade, devem ser realizadas duas doses de vacina com o 
componente sarampo, e indivíduos de 20 a 49 anos de idade 
devem receber uma dose de vacina tríplice viral, de acordo 
com a situação vacinal encontrada. Objetivos Compreender 
a importância do Planejamento e Gestão de imunização nas 
diversas estratégias de vacinação desenvolvidas no enfrenta-
mento da epidemia de sarampo no Estado do Ceará, no pe-
ríodo de dezembro de 2013 a setembro de 2015. Metodologia 
Estudo do tipo epidemiológico, descritivo. Consta de evidên-
cias da interrupção da transmissão do vírus do sarampo re-
lacionado às diversas estratégias de vacinação realizadas nos 
184 municípios do estado do Ceará. Os dados foram coletados 
através do Sistema de Informações do Programa Nacional de 
Imunização (SIPNI), no período de dezembro de 2013 a se-
tembro de 2015, além de informações disponibilizadas pelas 
Secretarias Municipais de Saúde (SMS). As informações de 
Cobertura Vacinal (CV) foram utilizadas para avaliar o núme-
ro da população vacinada em relação à meta estabelecida, a 
fim de desenvolver uma programação que permitisse a cap-
tação dessa população susceptível e, assim, garantir o nível 
de CV acima de 95%. Após a coleta dos dados, foi iniciado o 
trabalho de análise das informações com base nos indicado-
res de imunização, como CV, homogeneidade e taxa de aban-
dono, e implementadas estratégias necessárias e eficazes 
para eliminar todos os suscetíveis não vacinados. Resultados 
e Discussão O estado do Ceará, durante o período da epide-
mia, adotou inúmeras estratégias de vacinação na busca da 
população suscetível, das quais se destacaram a vacinação no 
município de Fortaleza e região metropolitana; a campanha 
de seguimento nos 184 municípios do Estado; a vacinação da 
população de risco; reorientação e sistematização das ações 
de bloqueio e varredura. Nas diferentes estratégias de vaci-
nação utilizadas, consolidaram-se um total de 1.232.368 doses 
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movigilância do Hemonorte; analisar sua conformidade com 
os demais sistemas de hemovigilância nacionais e identificar 
falhas e potencialidades do serviço. Metodologia Este traba-
lho constitui um projeto de intervenção. A elaboração de um 
projeto de intervenção é um processo em que, a partir de uma 
necessidade, se escolhe um tema e, gradativamente, define-
se um problema e as formas de solucioná-lo. É necessário ob-
servar atentamente a realidade de trabalho com o objetivo de 
identificar um problema, sendo isso o pontapé inicial do estu-
do. O projeto de intervenção será elaborado buscando resol-
ver o problema elencado. O foco do presente estudo é o He-
mocentro de Natal, entidade de âmbito central, de natureza 
pública, referência do Estado do Rio Grande do Norte na área 
de Hemoterapia e Hematologia, com a finalidade de prestar 
assistência e apoio hemoterápico e hematológico à rede de 
serviços de saúde. Localiza-se na Avenida Almirante Alexan-
drino de Alencar, 1.800, Tirol. Atualmente está sob a direção 
geral de Gilca Júlia da Rocha Alves e conta com 294 profissio-
nais divididos em cinco departamentos, quinze divisões, cinco 
sessões e três assessorias. Resultados e Discussão A primeira 
estratégia viável proposta constitui na instituição de uma cul-
tura organizacional em hemovigilância, uma vez que a organi-
zação recebe influência do contexto cultural onde se insere, 
sendo fundamental que esse seja congruente com a missão, 
objetivos e metas da instituição. Outra questão importante é 
a elaboração de um Protocolo Operacional Padrão (POP) es-
pecífico em hemovigilância, descrevendo os nós críticos e a 
sequência de passos que tem que se desempenhar uma tarefa 
a fim de assegurar o resultado esperado. A busca ativa por 
reações transfusionais é essencial, pois muitas ocorrem fora 
do serviço de hemoterapia. Acolhimento e escuta qualificada 
para pacientes em hemotransfusão são importantes para a 
construção do vínculo profissional de saúde-paciente-institui-
ção. Por fim, a busca contínua pela qualidade é imprescindí-
vel. A qualidade total representa a busca da satisfação não só 
do cliente, mas de todas entidades envolvidas na existência 
e excelência organizacional, proporcionando posicionamento 
estratégico perante o mercado cada vez mais competitivo. A 
jornada pela qualidade não acaba nunca, devendo-se sempre 
agir e alterar as metas para níveis superiores de qualidade. 
Conclusões/Considerações Finais O ramo da Hemovigilância 
ainda é principiante no Brasil. Porém, tem grande potencial 
e necessita de mais investimentos e capacitação profissional 
na área. Afinal, tudo deve convergir para a maior satisfação e 
segurança do cliente, princípio elementar de um serviço com 
qualidade de excelência. A minimização de erros transfusio-
nais pode se dar em diversas etapas do processo de ciclo do 
sangue, sendo fundamental que os profissionais envolvidos 
tenham essa visão, consciência e responsabilidade ao desem-
penhar suas funções. Aponta-se a necessidade de se firmar 
uma cultura organizacional voltada à Hemovigilância no He-
monorte, com padronização dos serviços técnicos e maior 
aproximação da gestão com os demais setores organizacio-
nais, bem como dos profissionais com os pacientes. Espera-
se que a busca pela qualidade seja um processo contínuo e 
que a instituição avaliada seja beneficiada com este projeto de 
intervenção, avançando na implantação de sua Hemovigilân-
cia e no controle da qualidade. Referências BRASIL. Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária. Hemovigilância: manual téc-

nico para investigação das reações transfusionais imediatas 
e tardias não infecciosas. Brasília: ANVISA, 2007. Disponível 
em: <file:///D:/TCC/Manual%20Técnico%20em%20Hemovigilân-
cia%20ANVISA.pdf>. Acesso em: 18 mai. 2016. BRASIL. Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária. Marco Conceitual e Ope-
racional de Hemovigilância: Guia para a Hemovigilância no 
Brasil. Brasília: ANVISA, 2015. Disponível em: <file:///C:/Users/
DELL_NG/Downloads/Guia-Hemovigilancia_Marco-concei-
tual_Anvisa2015.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2016. CICONELLI, 
Rozana Mesquita; PAIM, Chennyfer da Rosa Paino. Auditoria 
de avaliação da qualidade dos serviços de saúde. RAS. Vol. 9, 
Nº 36 – Jul-Set, 2007. HEMONORTE. Estrutura organizacional. 
Disponível em: <http://www.hemonorte.rn.gov.br/Conteudo.
asp?TRAN=ITEM&TARG=1802&ACT=&PAGE=0&PARM=&L-
BL=Institui%E7%E3>. Acesso em: 17 mai. 2016b.
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15256 ANÁLISE SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DA 
ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA NO MUNICÍPIO DO 
NATAL/RN - 2016

Introdução Relatório apresentado à disciplina de Planejamen-
to e Programação em Saúde, do curso de Gestão de Sistemas 
e Serviços de Saúde da UFRN. A tarefa de planejar na saúde é 
tratada como gestão do SUS, possibilita inovações políticas, 
gestoras e assistenciais, e deve ser realizada a partir de uma 
criteriosa avaliação das necessidades, para que um proble-
ma gere uma ação, modificando uma realidade insatisfatória 
em uma realidade favorável. A Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Criança (PNAISC, 2015) tem por objetivo 
promover e proteger a saúde da criança, mediante a atenção 
e cuidados da gestação aos 9 (nove) anos de vida, com espe-
cial atenção à primeira infância e às populações de maior vul-
nerabilidade, visando à redução da morbimortalidade e um 
ambiente facilitador à vida e pleno desenvolvimento. Visando 
cumprir esse direito à vida e à saúde de crianças e adolescen-
tes, o Ministério da Saúde desenvolveu inúmeras programas 
e políticas voltadas à saúde da mulher e, posteriormente à 
saúde infantil. A Rede Cegonha foi a iniciativa que buscou 
qualificar as Redes de Atenção Materno-infantil em todo o 
país objetivando reduzir taxas de morbimortalidade materna 
e infantil. Objetivos Este relatório busca levantar e analisar as 
características demográficas e epidemiológicas do município 
de Natal dentro da proposta da Atenção à Saúde da Crian-
ça. Essa análise possibilita ao gestor direcionar suas ações 
para os quesitos de maior prioridade, servindo de subsídio 
para posterior proposta de intervenção, na preocupação da 
progressiva melhoria da situação de saúde das crianças do 
município. Metodologia A atividade foi realizada através de 
pesquisa eletrônica nos sites do Ministério da Saúde que for-
necem informações específicas sobre indicadores e situação 
de saúde nos municípios como a SAGE (Sala de Apoio à Ges-
tão Estratégica) e o DATASUS (Departamento de Informática 
do SUS). Além desses, foram observados os instrumentos de 
gestão como o Plano Municipal de Natal, Plano Nacional de 
Saúde, a Programação Anual de Saúde e os Relatórios Anuais 
de Gestão, inclusive boletins epidemiológicos e manuais téc-
nicos abrangendo indicadores sociais e de saúde e ainda os 

limites e facilidades na sua operacionalização. Deste modo, 
reiteramos a necessidade de fortalecer as facilidades e vencer 
as dificuldades encontradas, buscando aumentar os repasses 
financeiros que custeiem as ações de média e alta complexi-
dade, bem como no desenvolvimento de uma gestão com-
prometida com a construção do SUS e a promoção de seus 
princípios e diretrizes, de modo a buscar concretizar o acesso 
universal enquanto um direito de cidadania. Referências AS-
SIS, M. M. A.; ABREU-DE-JESUS, W. L. Acesso aos serviços de 
saúde: abordagens, conceitos, políticas e modelo de análise. 
Ciência & Saúde Coletiva, v. 17, n. 11, p. 2865-2875, 2012. BRA-
SIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466 de 12 de 
dezembro de 2012. Brasília: DF, 2012. Disponível em: <http://
conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. Aces-
so em: 04 jan 2012. CECÍLIO, L. C. O. As necessidades de Saúde 
como conceito estruturante na luta pela integralidade e eqüi-
dade na atenção em saúde. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. 
(Orgs.). Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado 
à saúde. Rio de Janeiro: IMS-UERJ, p. 113-126, 2001. FRANCO, 
T.B.; MAGALHÃES JR., H.M.M. Integralidade na assistência à 
saúde: a organização das linhas do cuidado. In: MERHY, E.E. 
(Org.). O trabalho em saúde: olhando e experienciando o SUS 
no cotidiano. 3 ed. São Paulo: Hucitec, 2006, p. 125-133.
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15221 PERCEPÇÃO DE PROFISIONAIS E GESTORES 
SOBRE PROCESSOS DE CONTRATUALIZAÇÃO NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA

Introdução A contratualização dos serviços é uma ferramenta 
de gestão que vem sendo utilizada em muitos países para al-
cançar maior eficiência dos recursos na prestação de serviços 
com qualidade.Esse estudo realizou uma revisão de literatura 
nacional e internacional sobre o tema e um estudo de caso em 
Portugal, com a finalidade de conhecer a trajetória da reforma 
da atenção primária no país, sua estrutura organizacional e as 
ferramentas de gestão utilizadas para avaliação profissional 
nas Unidades de Saúde Familiar (USF).Este caso possibilitou 
aprofundar as discussões sobre os processos que vem sendo 
instituídos para atenção primária no Brasil com o programa 
nacional de melhoria do acesso e qualidade na atenção básica 
(PMAQ- AB) que tem como um dos seus eixos a contratualiza-
ção para pactuação de metas e indicadores entre profissionais 
e gestores. Objetivos Analisar o contexto geral e as condicio-
nalidades de implantação de sistema de avaliação profissional 
na Atenção Primária à Saúde, utilizando a contratualização. 
Identificação dos fatores facilitadores e limitantes do proces-
so de gestão, e ferramentas de monitoramento. Saber a per-
cepção dos dirigentes e profissionais atuantes na atenção pri-
mária sobre o processo. Metodologia Trata-se de estudo com 
abordagem qualitativa, de natureza descritiva, com investiga-
ção narrativa, bibliográfica e documental. A pesquisa de cam-
po para o estudo de caso em Portugal foi realizada através de 
entrevistas com aplicação de um questionário semi-estrutura-
do com diretores executivos, coordenadores de USF, repre-
sentantes do conselho clínico e de unidade de apoio à gestão 
nos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) seleciona-
dos em Portugal. Resultados e Discussão Como resultados, 
o trabalho aponta que uma nova estrutura de coordenação 

das unidades de saúde com a descentralização dos serviços, 
requerendo maior autonomia por parte dos gestores e pro-
fissionais de saúde, com enfoque no planejamento estraté-
gico, aliados ao fortalecimento da capacidade de gestão dos 
dirigentes e regulamentação de um sistema de avaliação, tem 
contribuído para fortalecer o gerenciamento na APS. Aponta-
se como fatores positivos do sistema de avaliação profissio-
nal, a redução na despesa pública, gestão por objetivos, a in-
trodução da governança clínica, o trabalho em equipe, a maior 
responsabilização dos profissionais e valorização profissional 
por mérito. Conclusões/Considerações Finais Conclui-se que 
as experiências com sistemas de avaliação de desempenho 
profissional e contratualização na APS apresentam um con-
junto de recomendações que poderão beneficiar a evolução 
da reforma e melhoria do PMAQ no Brasil, considerando-se 
ainda sua fase inicial. Referências BRASIL. Ministério da Saú-
de. Portaria nº 1654 de 19 de julho de 2011. Institui, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de Melho-
ria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) 
e o Incentivo Financeiro do PMAQ-AB, denominado Compo-
nente de Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável - PAB 
Variável.BRASIL. Ministério da Saúde.Programa Nacional de 
Melhoria e Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB) Manual 
Instrutivo. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saú-
de. Departamento de Atenção Básica. – Brasília, 2011. LAPÃO, 
LV. The role of complexity dynamics in the innovation process 
within the new Primary-Care Governance model in Portugal. 
The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 
Volume 13(3), article 8, p.1-12, 2008.

Marcia Silveira Ney; Célia Regina Pierantoni; Luiz Velez Lapao;

15228 REAÇÕES TRANSFUSIONAIS E O CONTROLE DA 
QUALIDADE NO HEMONORTE

Introdução A transfusão sanguínea é uma área que se expande 
rapidamente, modifica-se de forma contínua e possui grandes 
perspectivas de desenvolvimento e aprimoramento. Constitui 
um ato médico, com diversas etapas que podem ser controla-
das. Nesse sentido, o conhecimento das variáveis que podem 
levar a eventos adversos e o seu devido controle possibilitam 
o gerenciamento do risco, com minimização dos efeitos in-
desejáveis. Entende-se a Hemovigilância como um conjunto 
de procedimentos de verificação da cadeia transfusional que 
visa colher e processar informações dos eventos inesperados 
resultantes da transfusão de hemocomponentes. Objetiva a 
tomada de providências que possibilitem prevenir a ocorrên-
cia e/ou a recorrência desses efeitos e pode-se considerá-la 
como um sistema de controle final da qualidade e segurança 
transfusional. A temática é recente no Brasil, sendo iniciada 
em 2000, com notificações ainda escassas, muitas vezes sub-
notificadas e pouca produção de conhecimento nacional so-
bre o assunto. O Rio Grande do Norte dispõe o Hemonorte 
como centro de referência para transfusões sanguíneas, com 
sistematização e implantação de seu próprio sistema de he-
movigilância em desenvolvimento. Objetivos Este estudo tem 
como objetivo geral propor alternativas viáveis para a melhor 
sistematização da hemovigilância no Hemonorte, visando 
a melhoria contínua da qualidade. Os objetivos específicos 
compreendem avaliar a operacionalização do sistema de he-
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número de estudos no âmbito das regiões de saúde do esta-
do do Rio de Janeiro. Nesse sentido, urge a necessidade do 
desenvolvimento de estudos sobre o tema, com diferentes 
desenhos metodológicos que possam contribuir para a análi-
se da regionalização no estado e da constituição das redes de 
atenção. Referências Duarte CMR, Pedroso MM, Bellido JG, 
Moreira RS, Viacava F. Regionalização e desenvolvimento hu-
mano: uma proposta de tipologia de Regiões de Saúde no Bra-
sil. Cad. Saúde Pública 2015 [Acessado em: 04 de novembro 
de 2016]. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?s-
cript=sci_arttext&pid=S0102-311X2015000601163&lng=en 
Mendes EV. As redes de atenção à saúde. Ciênc. saúde coleti-
va . 2010 [Acessado em: 04 de novembro de 2016]. Disponível 
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1413-81232010000500005&lng=en Brasil. Ministério da 
Saúde. Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde 
– CNES. Informações de Saúde TABNET 2016 [acessado em: 
30 de outubro de 2016]. Disponível em: http://www2.datasus.
gov.br/DATASUS/index.php?area=02 Brasil. Ministério da Saú-
de. Sala de Apoio à Gestão Estratégica – SAGE [Internet]. 2016 
[Acessado em 30 de outubro de 2016]. Disponível em: http://
sage.saude.gov.br/

Rômulo Gonçalves de Miranda; Carinne Magnago; Frederico 
Tadeu Oliveira Caixeiro;

15278 A EXPERIÊNCIA DE INTEGRAÇÃO ENSINO-
SERVIÇO DO ESTÁGIO DO CURSO DE GESTÃO DE 
SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UFRN

Introdução A integração ensino-serviço é um espaço privile-
giado para as mudanças das práticas pedagógicas, historica-
mente centrada no modelo biomédico, e para a transforma-
ção do modelo assistencial vigente em um modelo orientado 
pelas necessidades da população. Esta integração é funda-
mental para a o desenvolvimento das competências e habili-
dades necessárias para a formação integral do discente. Obje-
tivos Este trabalho objetiva relatar a experiência de docentes 
tutores e técnicos sanitaristas do estágio obrigatório do curso 
de Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte na integração ensino-serviço-
comunidade. Metodologia O estágio ocorre no último ano do 
curso na rede de serviços do SUS, na atenção básica, média e 
alta complexidade e no nível central das Secretarias Municipal 
e Estadual de Saúde. A proposta metodológica utilizada é o 
Método do Arco, proposto por Charles Maguerez, o qual tra-
ta-se de uma metodologia ativa, que parte da observação das 
necessidades reais do serviço para uma discussão e teoriza-
ção, para se chegar à criação da solução do problema naque-
la realidade observada. Ao final de cada etapa do estágio,os 
alunos realizam como produto final projetos de intervenção 
de forma a trazer contribuições para os serviços de saúde. 
Resultados e Discussão A integração com os serviços de saú-
de trouxe impactos positivos, tanto para a formação dos dis-
centes, visto que possibilita a compreensão da realidade em 
cenários de práticas do SUS, bem como, para os serviços de 
saúde, na medida em que são realizadas intervenções de acor-
do com as necessidades do serviço, visando contribuir com a 
melhoria do processo de trabalho e qualidade da atenção e 
assistência prestadas aos usuários. Durante os cinco anos-

de atuação dos estagiários do curso de gestão nos cenários 
de práticas, foram realizadas 152 intervenções, tais como, a 
criação de protocolos, manuais, fluxogramas, educação per-
manente dos profissionais da rede de serviço, dentre outros. 
Conclusões/Considerações Finais Apesar de alguns desafios a 
serem superados, como estrutura física inadequada dos cená-
rios de práticas e pouco incentivo à preceptoria, a integração 
da universidade com o SUS é imprescindível para a construção 
e troca de conhecimentos que possibilitem a melhoria na pro-
dução do cuidado em saúde, a partir da viabilidade de novos 
saberes e práticas.

Tatiana de Medeiros Carvalho Mendes; Altaíva Jales Costa 
Souza; Sílvia Silveira Soriano Bacelar; Eliana Costa Guerra; 
Elizabethe Cristina Fagundes de Souza; Ewerton William Gomes 
Brito; Jônia Cybele Santos Lima; Lavínia Uchoa Azevedo de 
Araújo; Oswaldo Gomes Corrêa Negrão; Themis Xavier de 
Albuquerque Pinheiro;

15285 AVALIAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES SOBRE 
GERENCIAMENTO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO 
BRASIL

Introdução A gerência de Unidades Básicas de Saúde no Brasil 
é um tema controverso quanto à necessidade da existência 
do gestor, seu perfil, suas competências e seu impacto. No en-
tanto estas são informações que podem ter grande importân-
cia para melhor qualidade no planejamento e na implantação 
de políticas públicas de saúde. Objetivos Com o objetivo de se 
aproximar e conhecer as publicações sobre o tema, esta pes-
quisa se propõe a avaliar artigos sobre a Gestão de Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) no Brasil. Metodologia Como critério 
de seleção usou-se publicações a partir do ano 2000, formato 
de artigo científico, disponível nas bases de dados Lilacs, Scie-
lo e Scholar Google, com os termos de busca gerenciamento, 
gestão, gestor, gerente, centro de saúde, unidade básica de 
saúde, atenção básica, estratégia de saúde da família. Foram 
selecionados 18 artigos e avaliados em relação à existência e 
necessidade do gerente, perfil dos gerentes, competências e 
impacto. Quanto à existência e necessidade dos gerentes, a 
maioria retratou serviços de saúde que já funcionavam com 
a presença destes. Resultados e Discussão Sobre o perfil seis 
artigos trouxeram em comum o predomínio de mulheres, en-
fermeiras, na maioria com pós-graduação. Quanto às compe-
tências, cinco artigos propõem ou avaliam as competências 
destacando: gerir mudanças e conflitos, gerir planos, ações e 
resultados, desenvolver comunicação eficaz, saber negociar, 
articular politicamente, ter visão sistêmica abrangente e de 
longo prazo, gerenciar pessoal e recursos materiais. Quanto 
ao impacto, quatro artigos trazem: falta de preparo do gestor 
como nó crítico para implantação da política de saúde, falta 
de antecipação às mudanças no trabalho, pouco uso de instru-
mentos de gestão e atuação idealista e disciplinadora causan-
do stress e frustração. Conclusões/Considerações Finais Verifi-
ca-se que há um solo fértil de investigações sobre o tema, uma 
vez que não foi possível encontrar com facilidade as respostas 
às perguntas levantadas, e estas não respondem satisfatoria-
mente as necessidades da autoridade sanitária para a tomada 
de decisão quanto à necessidade, papel e impacto do trabalho 
dos gerentes de Unidade Básica de Saúde.

perfis de morbidade e mortalidade do município do Natal 
nos últimos anos. Resultados e Discussão Natal possui uma 
população de 877.662 habitantes. A mortalidade infantil no 
município passou de 32,0, em 2000, para 14,4 óbitos por mil 
nascidos vivos, em 2010. A quantidade de consulta pré-natal 
realizada pelos profissionais de saúde por gestante aumen-
tou gradualmente de 2010 a 2014. A quantidade de visita do-
miciliar dos enfermeiros em Natal oscilou nos últimos anos, 
aliada a um aumento nas visitas dos médicos em 2013 e uma 
redução nas visitas de profissionais de nível médio, em sua 
maioria agentes comunitários de saúde, de 31.333 em 2010 
para 12.244 em 2014. A quantidade de vacina BCG, aplicada 
nos primeiros dias de vida, sempre foi superior à população 
menor de 1 ano, resultado da maior oferta de maternidades 
no estado, recebendo parturientes de outros municípios. Há 
uma redução na população infantil, aliada a redução da taxa 
de fecundidade total nesses últimos anos. A quantidade de 
crianças desnutridas menores de 1 ano reduziu de 474 em 
2010 para 87 em 2014. As principais causas de morbidade são 
Pneumonia, Asma e doenças da pele e do tecido subcutâneo. 
Pneumonia Transtornos respiratórios e cardiovasculares es-
tão entre as principais causas de mortalidade em crianças. 
Conclusões/Considerações Finais A redução da mortalidade 
materna e infantil tem sido observada em todo o Brasil, ao 
longo das últimas décadas, porém ainda há um expressivo nú-
mero de mortes que faz parte da realidade sanitária e social 
de nosso país. Destaca-se o alto índice de hospitalizações por 
doenças respiratórias em crianças no município do Natal. O 
incremento da oferta de profissionais, sobretudo na Atenção 
Básica, de vacinas, medicamentos, exames e estabelecimen-
tos de saúde estão concernentes à redução dos óbitos infan-
tis, do aprimoramento das consultas, da redução de doenças, 
enfim, mostram dados mais favoráveis. Entretanto, percebe-
se que ainda há muito a ser feito e as condições sensíveis à 
atenção primária permitem identificar grupos carentes de 
atenção à saúde adequada, tornando grupos populacionais 
mais vulneráveis. Dessa forma, a análise da situação de saúde 
do município relacionada à saúde da criança permite o asser-
tivo direcionamento de ações voltadas à qualidade de vida 
dessa população. Referências Brasil. Artigo 227 da Constitui-
ção Federal de 1988. BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de 
planejamento no SUS. Fundação Oswaldo Cruz. - 1.ed., rev.- 
Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 138p. :il.- (Série Articula-
ção Interfederativa; v.4) Brasil. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasí-
lia, 13 de julho de 1990. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 
1.130, de 5 de agosto de 2015 – GM. Institui a Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, 2015. Brasil. Minis-
tério da Saúde. Sala de Apoio à Gestão Estratégica – SAGE. 
Situação de Saúde. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Gestão Estratégica e Participativa. DATASUS - Departamento 
de Informática do SUS. Brasília, 2016.

Giselle Costa de Araújo Souza; Álamo Augusto Maia Bezerra; 
Ana Elisa Vilar de Araújo; Derley Galvão de Oliveira; Mariana 
Araujo de Albuquerque; Ewerton Willian Gomes Brito;

15263 AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE NA REGIÃO 
DE SAÚDE METROPOLITANA I DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO

Introdução Sistemas de saúde devem ser organizados e 
operacionalizados de modo a responder às necessidades de 
saúde da população usuária, em coerência, portanto, com os 
aspectos demográficos e epidemiológicos do território. No 
Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme previsto 
constitucionalmente, estrutura-se em uma rede regionalizada 
e hierarquizada de atenção à saúde , . Considerando o expos-
to, a concentração populacional e dos serviços de saúde em 
regiões metropolitanas, as quais, em geral, possuem alta con-
centração tecnológica, financeira e de poder político e econô-
mico para uso de seus territórios7 e a escassez de publicações 
no âmbito das regiões de saúde do estado do Rio de Janeiro, 
adotou-se como cenário deste estudo a Região de Saúde Me-
tropolitana I, objetivando identificar o estágio de implantação 
e mapear a capacidade instalada das RAS. Objetivos Identifi-
car o estágio de implantação e mapear a capacidade instalada 
das Redes de Atenção a Saúde na Região Metropolitana I (RJ). 
Metodologia Os dados foram coletados em outubro/2016, em 
bancos de dados oficiais: Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) dados demográficos extraídos da projeção 
para população em 2016; Cadastro Nacional dos Estabeleci-
mentos de Saúde (CNES), via Departamento de Informática 
do Sistema Único de Saúde (DATASUS) , número de leitos, 
equipamentos e de centrais de regulação; Sala de Apoio à 
Gestão Estratégica do Ministério da Saúde (SAGE) , número 
e cobertura de equipes de atenção básica (AB), número de 
dispositivos de saúde mental e número de dispositivos de 
urgência e emergência. Resultados e Discussão O estado do 
Rio de Janeiro tem empreendido esforços para cumprimento 
das fases de implementação das redes no âmbito das regiões 
de saúde, incluindo a Metropolitana I, cujos estágios de im-
plantação constam no Quadro. Quadro: Estágio de implanta-
ção das Redes de Atenção à Saúde na Região Metropolitana 
I do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, 2016 Rede 
de Atenção à Saúde Estágio Rede Cegonha Avançado: em 
fase cumprimentos das metas pactuadas Rede de Urgência e 
Emergência Avançado: em fase cumprimentos das metas pac-
tuadas Rede de Atenção Psicossocial Avançado: em fase cum-
primentos das metas pactuadas Rede de Cuidados à Pessoa 
com Deficiência Avançado: em fase cumprimentos das metas 
pactuadas Rede de Hematologia e Hemoterapia Rede Acredi-
tada pela Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia 
e Terapia Celular. Rede de Atenção Oncológica Avançado: em 
fase cumprimentos das metas pactuadas no Plano Estadual 
de Atenção Oncológica Fonte: Elaboração própria. Tendo em 
vista que as redes devem ser coordenadas e orientadas pelo 
nível primário, que atua como uma espécie de regulador do 
sistema, a cobertura apresentada pelas equipes desse nível 
de atenção ainda se apresenta de maneira incipiente. Conclu-
sões/Considerações Finais Como fatores limitantes para este 
estudo citam-se o uso de bases de dados secundárias, que 
podem não evidenciar a realidade apresentada, haja vista a 
disparidade de informações para o mesmo dado em bases di-
ferentes; a desatualização de informações nos sítios oficiais 
do governo, largamente utilizados neste estudo; e o diminuto 
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identificar barreiras sócio organizacionais, sociogeográficas 
e socioculturais enfrentadas pelos usuários indígenas das al-
deias da região de Araguaína/TO, no acesso aos serviços de 
média e alta complexidade, segundo distintos atores envol-
vidos no processo. Metodologia Este estudo trata-se de uma 
pesquisa avaliativa, realizada mediante estudo de caso, único, 
com abordagem qualitativa, combinando diversas estratégias 
de produção de dados como: entrevistas semiestruturadas 
envolvendo gestores do Serviço de Média e Alta Complexida-
de (SMAC), DSEI, profissionais da CASAI de Araguaína e Pro-
fissionais dos Polos base de Itacajá, Tocantinópolis e Santa Fé 
do Araguaia; observação in loco e análise documental. Para 
melhor compreensão das perspectivas dos atores entrevista-
dos foi desenvolvido um modelo teórico logico contemplando 
as dimensões: sócio organizacional, sociocultural e sociogeo-
gráfica, adaptado de Gomes (2013). Resultados e Discussão A 
partir da análise geral de todas as dimensões, subdimensões 
e seus respectivos critérios, as características dos serviços da 
saúde indígena e dos serviços especializados de Araguaína, no 
acesso dos indígenas, foram categorizados de acordo com a 
percepção dos atores envolvidos, sendo para: os profissionais 
dos Polos o percentual alcançado foi de 46,8%, que permitiu 
classificar como intermediário; para os profissionais da CASAI 
o percentual foi 43,7% sendo qualificado como intermediário. 
Já para os gestores do DSEI foram 53,1%, e permitiu classifi-
car como intermediário. Enquanto para os gestores do SMAC, 
foi 12,5% permitindo o percentual ser categorizado como in-
satisfatório. Dentre as dimensões analisadas, a dimensão so-
ciocultural teve o pior desempenho para garantir o acesso da 
população indígena aos serviços de saúde especializados na 
percepção de todos os atores envolvidos no estudo. A dimen-
são que obteve o melhor desempenho foi a dimensão geo-
gráfica, sendo considerada satisfatória, devido a proximidade 
que as aldeias da região estudada têm com os municípios de 
referência. Conclusões/Considerações Finais Por fim, as bar-
reiras de acesso mais relevantes na percepção dos atores en-
volvidos na pesquisa, foram às organizacionais e culturais. As 
características do sistema e da população podem influenciar 
na entrada dos usuários indígenas no sistema de saúde. Logo, 
para garantir aos usuários indígenas um acesso aos serviços 
de média e alta complexidade, integral e com equidade, faz-se 
necessário várias intervenções. Dentre elas, o conhecimento 
e a discussão sobre as especificidades dos povos indígenas 
pelo poder público em diferentes esferas da gestão de saú-
de. Para garantir o acesso à média e alta complexidade dos 
usuários indígenas brasileiros, há um desafio a ser superado, 
a saber: a relação de articulação e a superação das barreiras 
organizacional e cultural, com adequação das normas e téc-
nicas dos serviços aos hábitos e costumes da população indí-
gena. Referências BENEVIDES, L. et al. Atenção à saúde dos 
povos indígenas do Brasil: das missões ao subsistema. Luciana 
Tempus, actas de saúde colet, Brasília, 8(1), 29-39, mar, 2014. 
BRASIL. Lei n° 9.836. Acrescenta dispositivos à Lei n° 8.080, de 
19 de setembro de 1990, instituindo o Subsistema de Atenção 
à Saúde Indígena. Brasília-DF, 23 de setembro de 1999. http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9836.htm, acesso em 20 
de junho de 2015. BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Na-
cional de Saúde. Política Nacional de Atenção aos Povos Indí-
genas. Aprovada pela Portaria do Ministério da Saúde Nº 254, 

de 31 de janeiro de 2002 (DOU Nº 26 - Seção 1, p. 46 a 49, de 6 
de fevereiro de 2002). GOMES, Silvana Cardoso. Acessibilida-
de dos usuários indígenas aos serviços de saúde de Cuiabá-
-MT. Dissertações Mestrado Profissional, Salvador: Instituto 
de Saúde Coletiva- ISC, 2013.

Margareth Santos de Amorim; Monique Azevedo;

15335 CUIDADO À SAÚDE DO ADOLESCENTE EM UMA 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA: QUE PAPO É ESSE DE 
INTEGRALIDADE?

Introdução Ao longo do processo de consolidação do Sistema 
Único de Saúde (SUS) no Brasil, políticas e estratégias vem 
sendo implementadas visando alcançar a melhoria das condi-
ções de saúde, com a expectativa de repercussões também 
na qualidade de vida das populações brasileiras. Este estu-
do faz um recorte para a população adolescente compreen-
dendo a idade ente 10 e 19 anos de idade, empregado pelo 
Ministério da Saúde (MS) e Organização Mundial da Saúde 
(OMS), e remete ao pressuposto que a integralidade seja um 
princípio a ser considerado de forma expressiva no cotidiano 
das práticas em saúde e aqui especificamente na atenção ao 
adolescente, sobretudo na sua dimensão cuidadora. Ayres 
(2011) ressalta que o conceito de Cuidado está implicado em 
esforços reconstrutivos das práticas de saúde, tanto no plano 
da relação interpessoal entre profissionais e usuários, como 
na perspectiva coletiva do trabalho das equipes e da atenção 
à saúde de grupos populacionais. Objetivos O objetivo geral 
do estudo foi investigar como se dá a produção do cuidado à 
saúde do adolescente em uma Unidade de Saúde da Família 
(USF), buscando analisá-la à luz do princípio da integralidade 
e como objetivos específicos: descrever as ações realizadas 
pela USF no que diz respeito à atenção à saúde do adoles-
cente; conhecer a articulação do trabalho realizado na USF 
com os demais serviços de saúde, bem como, com serviços 
de outros setores governamentais e não governamentais. 
Metodologia Trata-se de pesquisa com abordagem qualitativa 
devido à intenção de investigar empiricamente um fenômeno 
contemporâneo em profundidade dentro de seu contexto de 
vida real, e visou apreender uma situação com muitas variá-
veis de interesse, baseando-se em várias fontes de evidência 
que proporcionaram convergências trianguladas, realizada 
através do estudo de caso. O lócus foi uma USF da região 
metropolitana do Rio Grande do Norte, onde as experiências 
vivenciadas pelos profissionais de saúde no fazer cotidiano de 
suas práticas, bem como a experiência vivenciada pelos usuá-
rios adolescentes, foram o foco o principal da investigação. 
No caminho metodológico usamos a observação participan-
te, a técnica grupal de construção de fluxograma descritor 
do processo de trabalho e entrevistas individuais dos profis-
sionais da USF e usuários adolescentes, por meio de roteiros 
semi-estruturados. Resultados e Discussão A análise tomou 
como referência quatro eixos propostos por Ayres (2009) 
para identificação da integralidade nas práticas de saúde: 
necessidades; finalidades; articulações e integração entre os 
sujeitos. Os resultados do estudo apontam que os profissio-
nais da USF apreendem o cuidado à saúde do adolescente 
no desenvolvimento de suas atividades cotidianas a partir da 
demanda espontânea e em ações no âmbito escolar; com-

Bianca Eastwood Gruginski; Flavia Henrique; Giovana Bacilieri 
Soares;

15300 A PERCEPÇÃO E PRIORIZAÇÃO DAS PRÁTICAS 
INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE PELA 
GESTÃO DAS INSTITUIÇÕES ASILARES NO MUNICÍPIO DE 
NATAL

Introdução O Brasil possui atualmente 20,6 milhões de idosos, 
e estima-se que alcance no ano de 2060, 58,4 milhões. Nos 
diferentes ciclos da vida as Práticas Integrativas e Comple-
mentares em Saúde (PICS) implementadas pelo SUS através 
da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementa-
res (PNPIC) tem garantido a promoção da qualidade de vida 
a partir do cuidado integral à saúde. Objetivos Realizar um 
levantamento sobre a implementação das PICS por parte da 
gestão em nove instituições asilares de longa permanência 
para idosos (ILPI) do município de Natal-RN. Metodologia A 
coleta de dados foi realizada no período de setembro de 2015 
a março de 2016 direcionada aos gestores de nove instituições 
asilares, localizadas no município de Natal-RN, sobre a prio-
rização das Práticas Integrativas e Complementares (PICS) e 
o modo como são oferecidas aos usuários. A obtenção dos 
dados se deu através da observação direta e do roteiro de en-
trevista semiestruturado. Resultados e Discussão Verificou-se 
que 44,44% das Instituições relataram oferta da PICS. Porém, 
foram mencionadas dificuldades para a permanência destas 
práticas, devido à ausência de profissionais e/ou voluntários 
capacitados para realizá-las. Entretanto, sabe-se que a inclu-
são regular das práticas integrativas e complementares na ro-
tina dos idosos traz vários benefícios à saúde, como: melhora 
da autoestima, alívio da dor, controle da hipertensão arterial, 
melhoria do convívio social, fortalecimento das estruturas 
ósseas e musculares e redução do consumo medicamentoso. 
Conclusões/Considerações Finais As PICS segundo o Ministé-
rio da Saúde previnem agravos e promovem a saúde. Quase 
metade das instituições asilares de Natal priorizam a imple-
mentação das PICS, outras, por desconhecimento ou falta de 
capacitação não as implementam. Constata-se necessidade 
de ampliar o acesso à informação sobre as PICS e capacitar 
profissionais para seu uso efetivo.

Juliana Maria Alves de Oliveira; Jussamara Vieira de Barros; 
Andréa Câmara Viana Venâncio Aguiar; Bianca Nunes Guedes 
do Amaral Rocha; Mércia Maria de Santi Estácio;

15302 INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA: 
IMPLEMENTAÇÃO DO APOIO MATRICIAL ESPECIALIZADO 
À ATENÇÃO BÁSICA COM FOCO NA LINHA DE CUIDADO 
DO DIABETES MELLITUS

Introdução O protocolo da linha de cuidado de diabetes melli-
tus do município de São Paulo prevê que os pacientes devem 
ser encaminhados aos serviços especializados nas condições 
de diabetes tipo 2 em uso de insulina, diabetes tipo 1 ou ges-
tantes com diabetes prévio ou gestacional. Entretanto, nos 
serviços especializados, é recorrente o atendimento a usuá-
rios em uso exclusivo de hipoglicemiantes orais. Objetivos 
Implementar e analisar o apoio matricial da Rede de Atenção 
Especializada Ambulatorial à atenção básica na especialidade 
de endocrinologia, com foco na linha de cuidado do diabetes 

mellitus, na região da Freguesia do Ó/Brasilândia. Metodologia 
A pesquisa está sendo desenvolvida por meio do método da 
pesquisa-ação. A fase exploratória consiste na identificação e 
avaliação dos usuários portadores de diabetes mellitus enca-
minhados à atenção especializada pela atenção básica nos 
anos de 2015 e 2016. O segundo momento do estudo é cons-
tituído pelos seminários, onde os participantes irão formular 
estratégias para enfrentamento da situação-problema e dese-
nhar a proposta de apoio matricial. A última etapa do projeto 
será a avaliação da intervenção e análise dos resultados, onde 
será comparado os dados obtidos na fase exploratória com os 
dados gerados após implementação do apoio matricial. Resul-
tados e Discussão No âmbito dos serviços a implementação 
do apoio matricial da atenção especializada à atenção básica 
irá contemplar a troca de conhecimento entre os profissionais 
dos diversos pontos da rede; a resolução efetiva de casos a 
nível local; a diminuição do tempo de resposta as necessida-
des dos usuários e a diminuição da fragmentação do cuidado 
nos diversos pontos de atenção a saúde. Será produzido ma-
terial didático para capacitação dos profissionais, assim como 
serão desenvolvidas ferramentas para facilitar a comunicação 
entre as equipes da atenção básica e especializada e introdu-
ção de rotina de discussão de casos entre as equipes da aten-
ção básica e especializada. Conclusões/Considerações Finais A 
implementação do apoio matricial da atenção especializada 
à atenção básica contribui para o fortalecimento das Redes 
de Atenção à Saúde, assim como, enfretamento as barreiras 
de alta rotatividade profissional, profissionais com agendas 
programadas exclusivamente para atendimento individual e 
comunicação ineficiente entre os pontos de atenção.

Rafael Tadeu de Andrade; Luiza Sterman Heimann;

15313 ACESSO DA POPULAÇÃO INDÍGENA DA REGIÃO 
NORTE DO TOCANTINS À REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DE 
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Introdução A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos 
Indígenas sugere a criação de uma rede de serviços de aten-
ção básica de saúde nas terras indígenas, de forma a superar 
as deficiências de cobertura, acesso e aceitabilidade. Essa po-
lítica tem como propósito, de acordo com a FUNASA (2002, 
p. 6), “[...] garantir aos povos indígenas o acesso à atenção 
integral à saúde, de acordo com os princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde, contemplando a diversidade social, 
cultural, geográfica, histórica e política [...].” Para garantir o 
acesso da população indígena aos serviços de média e alta 
complexidade, a Lei Arouca - Lei nº 9.836 de setembro de 
1999, defini que “[...] as populações indígenas devem ter aces-
so garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros 
especializados, de acordo com suas necessidades, compreen-
dendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde.” E, 
os gestores dos DSEI precisam fazer articulação com gestores 
do município e estado. Alguns destes gestores, muitas vezes, 
pela organização geográfica de seu DSEI têm a necessidade 
de articular com a rede de atenção à saúde de vários municí-
pios de estados diferentes (BENEVIDES et al., 2014). Objetivos 
Como objetivo geral o estudo pretendeu avaliar o acesso dos 
usuários indígenas aos serviços de média e alta complexidade 
do município de Araguaína/TO. E, como objetivo específico 
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como objetivo analisar o compromisso político da gestão com 
as ações de controle da tuberculose no município de Natal, 
buscando identificar as ações propostas e executadas pela 
gestão no âmbito dos instrumentos de planejamento do Sis-
tema Único de Saúde. Metodologia Estudo exploratório de 
abordagem qualitativa em que foram utilizadas como técni-
cas de coletas de dados: a análise documental e entrevistas 
semiestruturadas. A pesquisa foi realizada entre outubro de 
2011 e abril de 2012. A população do estudo foi constituída por 
nove atores, que participaram em diferentes níveis, do pro-
cesso de elaboração e condução das decisões das políticas 
do Programa Municipal de Controle de Tuberculose (PMCT) 
entre 2006 e 2012. A análise dos documentos foi realizada a 
partir da elaboração de uma matriz de análise, baseada nos 
componentes do PNCT, buscando identificar as metas, estra-
tégias, ações executadas e os resultados obtidos durante o 
período estudado. O conteúdo das entrevistas foi submetido 
à Análise de Bardin. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Éti-
ca da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 
Parecer nº 338/2011, de acordo com a Resolução nº 196/96 do 
Conselho Nacional de Saúde e normas regulamentadoras de 
pesquisa envolvendo seres humanos. Resultados e Discus-
são O estudo apontou práticas de planejamento com baixo 
grau de institucionalização, realizadas em momentos pon-
tuais, em espaços circunscritos da organização e de maneira 
burocrática, refletindo em uma incoerência entre os instru-
mentos, onde metas propostas no PMS não encontram cor-
respondência com as estratégias de ação para solução desses 
problemas, como a ampliação e melhoria da infraestrutura, 
admissão de novos recursos humanos, recursos financeiros 
necessários, assim como apontam que o planejamento das 
ações ocorreu de forma fragmentada como cumprimento de 
determinação legal, deixando escapar o momento de reunir 
a equipe técnica para realizar ampla discussão das ações pro-
gramadas e executadas. Os achados mostraram ainda que as 
ações planejadas pela gestão contemplam superficialmente a 
componente Atenção à Saúde e Informação Estratégica e se 
apresentam de maneira incipiente ou ausente nos componen-
tes Planejamento e Orçamento, Comunicação e Mobilização 
Social e Pesquisa. Conclusões/Considerações Finais O estudo 
demonstrou que a tuberculose possui pouca prioridade na 
agenda da saúde, traduzindo a falta de compromisso políti-
co do gestor expressada através de planejamento fragmen-
tado e que não atende as reais necessidades da população e 
as expectativas dos profissionais de saúde no que se refere 
à infraestrutura, logística e educação permanente, impactan-
do negativamente na qualidade da atenção à TB. As entre-
vistas trazem informações inexistentes nos relatórios, o que 
indica que os instrumentos não são construídos de maneira 
participativa. Espera-se contribuir com a produção do conhe-
cimento sobre a temática e estimular a reflexão das práticas 
de gestão, adotadas em cenários semelhantes ao município 
estudado, e sua repercussão no enfretamento da doença. Os 
autores compreendem que o estudo apresenta como limite 
o fato de conter apenas a percepção de gestores, sendo su-
gerido a realização de outros estudos, que incluam os demais 
atores envolvidos no processo de atenção aos doentes de TB. 
Referências Trigueiro JVS, Nogueira J de A, Sá LD de, Palha 
PF, Villa TCS, Trigueiro DRSG, et al. Controle da tuberculose: 

descentralização, planejamento local e especificidades geren-
ciais. Rev Latino-Am Enferm [Internet]. 2011;19(6):1289–96. 
Secretaria municipal de saúde (Natal). Plano municipal de 
saúde de Natal 2006-2009. 2006;114p. Secretaria municipal de 
saúde (Natal). Plano municipal de saúde de Natal 2010-2013. 
2010;185p. Secretaria mucipal de saúde (Natal). Programação 
anual de saúde. 2012;226p.Secretaria municipal de saúde (Na-
tal). Relatório anual de gestão 2007. 2008; Secretaria mucipal 
de saúde (Natal). Relatório anual de gestão 2008. 2009; Se-
cretaria municipal de saúde (Natal). Relatório anual de gestão 
2009. 2010; Secretaria mucipal de saúde (Natal). Relatório 
anual de gestão 2010. 2011; Secretaria mucipal de saúde (Na-
tal). Relatório anual de gestão 2011. 2012; Bardin L. Análise de 
conteúdo. São Paulo: Edições 70; 2011. 229p.

Aline Patricia dos Santos Bezerra; Ewerton William Gomes 
Brito; Gabriel Correia Gomes; Jefferson Cipriano Leitão; 
Severina Alice da Costa Uchoa;

15351 A ENFERMAGEM BASEADAS EM EVIDÊNCIAS: O 
CAMINHO PARA AUTONOMIA PROFISSIONAL

Introdução A prática da enfermagem baseada em evidên-
cias integraliza a competência clínica do profissional com as 
informações clínicas obtidas pelas pesquisas existentes. Nos 
últimos anos, a Prática Baseada em Evidências (PBE) tem 
sido foco de educadores, pesquisadores e enfermeiros, uma 
vez que estas garantem maior segurança e credibilidade aos 
profissionais e melhores ações de cuidado. Objetivos Este tra-
balho tem como objetivo relacionar as Práticas Baseadas em 
Evidências na Enfermagem como meio de autonomia profis-
sional identificando seus limites e perspectivas. Metodologia 
Do ponto de vista metodológico o presente trabalho se cons-
titui em um ensaio teórico que se caracteriza por sua natureza 
reflexiva e interpretativa. O ensaio teórico pode ser definido 
como um estudo discursivo por meio de uma exposição lógica 
e reflexiva, apoiado em uma argumentação rigorosa. O ob-
jeto de análise do presente ensaio é a enfermagem baseada 
em evidência como forma de autonomia para o enfermeiro. 
O processo de análise dá-se a partir da manifestação do ob-
jeto como fenômeno, qual seja a utilização pelo enfermeiro 
da prática baseada em evidência no âmbito dos serviços de 
saúde e quais os limites e perspectivas dessa prática. Resul-
tados e Discussão Foi possível constatar nessa pesquisa que 
existe relação entre a Prática de Enfermagem Baseada em Evi-
dências (PBE) e a autonomia profissional. A utilização da PBE 
pelo enfermeiro promove a qualidade dos serviços de saúde; 
o elo entre a pesquisa e a prática profissional, diminuição de 
custos operacionais e reconhecimento dos profissionais; e 
ainda conduz à uma assistência ética e respeitosa.No cotidia-
no dos serviços a Prática Baseada em Evidências tem algumas 
limitações, tais a Jornada de trabalho exaustiva e a cultura 
institucional que não apoia o desenvolvimento de pesquisas 
pelo profissional enfermeiro. Conclusões/Considerações Fi-
nais A pesquisa revela que o método respalda cientificamente 
o profissional de Enfermagem, diminuindo a prática sem em-
basamento teórico, otimizando os resultados e consequente-
mente dando mais credibilidade ao serviço.

Jairo Porto Alves; Caroline Santos Cavalcante; Priscila de Araújo 
Morais; Wezila Gonçalves do Nascimento; Maria Helloysa 

preendem e apontam as demandas e necessidades de saúde 
dos adolescentes da comunidade por eles assistida de forma 
abrangente e contextualizada, no entanto as práticas de saú-
de operadas nos processos de trabalho cotidiano da equipe 
encontram sérias limitações para responder, efetivamente, às 
complexas necessidades de saúde dos adolescentes e há pou-
co fomento por parte da gestão municipal quanto às políti-
cas e instrumentos para saúde do adolescente. Diante disso a 
coordenação do cuidado se dá por processos pontuais e com 
dificuldades de articulação em rede. Contudo a maneira como 
se estabelece os encontros constituídos pelos sujeitos impli-
cados nesse processo podem fazer a diferença no sentido de 
aproximações ou distanciamentos do cuidado integral à saú-
de dos adolescentes. Conclusões/Considerações Finais Identi-
ficamos que aos adolescentes não são ofertados espaços de 
escuta qualificada e o estabelecimento de uma relação dialó-
gica que extrapole a norma prescritiva, além de que, as inicia-
tivas que oportunizem melhores condições de vida com: lazer, 
cultura, esporte, formação profissional, proteção de direitos 
e cidadania, são pouco vislumbradas, tanto pelos adolescen-
tes como pelos profissionais da UBS. Evidencia-se necessida-
de do reconhecimento das singularidades e especificidades, 
bem como a pluralidade e diversidade dos adolescentes com 
oferta de produção de cuidado, baseada em processo dialógi-
co que possibilite a construção de um sujeito-cidadão a partir 
da participação juvenil e superação do paradigma normativo 
e prescritivo. Trata-se de uma caminhada com muitos desa-
fios, que refletidos neste trabalho, envolvem diversos tipos 
de interesse e disputa na quebra de paradigmas para resgatar 
a dimensão cuidadora nos processos de trabalho em saúde e 
suprir as prerrogativas da integralidade. Referências AYRES, 
José Ricardo C. M. Organização das Ações de Atenção à Saú-
de: modelos e práticas. Saúde e Sociedade, v. 18, supl. 2, 2009. 
AYRES, José Ricardo C. M. Cuidado: trabalho e interação nas 
práticas de saúde. Rio de Janeiro: CEPESC-IMS/UERJ-ABRAS-
CO. 2011. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 
à Saúde. Área de Saúde do Adolescente e do Jovem. Marco le-
gal: saúde, um direito de adolescentes. Brasília: Ministério da 
Saúde; 2005. (Série A. Normas e manuais técnicos). BRASIL. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção em Saúde. Depar-
tamento de Ações Programáticas Estratégicas. Área Técnica 
de Saúde do Adolescente e Jovem. Diretrizes nacionais para a 
atenção integral à saúde de adolescentes e jovens na promo-
ção, proteção e recuperação da saúde. Brasília: Ministério da 
Saúde; 2010b. 132 p.: il. – (Série A. Normas e manuais técnicos)

Jacyane Melo de Oliveira Santos; Elizabethe Cristina Fagundes 
de Souza;

15339 EXPERIMENTANDO NOVAS FORMAS DE CUIDAR 
NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: O ACESSO QUALIFICADO 
AMPLIADO

Introdução As discussões qualitativas sobre acesso surgiram 
desde o início da estruturação do Sistema Único de Saúde, 
quando a diretriz da regionalização delegou aos municípios 
a responsabilização pela saúde, sobretudo para a rede de 
atenção básica. O acesso avançado garante o suprimento da 
necessidade do usuário no momento da procura pelo servi-
ço de saúde, um desafio para as equipes de saúde da famí-

lia. Objetivos Analisar a experiência da implementação do 
modelo de acesso avançado em uma equipe de saúde da 
família alocada na Unidade Básica de Saúde DIC I do municí-
pio do Campinas-SP, apontando as facilidades e dificuldades 
enfrentadas. Metodologia Este estudo trata-se de um projeto 
de intervenção. Realizou-se um diagnóstico situacional sobre 
o acesso através de um instrumento de coleta de dados no 
período de novembro a dezembro de 2016. Após esta fase, 
executaram-se reuniões com a equipe X e a cogestora da uni-
dade de saúde com a finalidade de avaliar os dados obtidos 
e as mudanças a serem implementadas visando qualificar o 
acesso. Por fim, a equipe X optou por alterar seu processo de 
trabalho anunciando aos seus usuários e demais profissionais 
da unidade a mudança na organização do acolhimento com 
implantação da proposta do acesso ampliado qualificado no 
inicio de 2017. Resultados e Discussão A proposta apresen-
tada neste trabalho foi pautada nas concepções teóricas do 
acesso avançado. Durante a construção da intervenção con-
cluiu-se que a equipe não conseguiria implantar esta forma de 
acesso, em detrimento dos recursos humanos e das escalas 
de atividades diárias não vinculadas à equipe X e executadas 
pelos profissionais de enfermagem. Entretanto, o debate so-
bre o acesso avançado consolidou-se na equipe, despertando 
o entusiasmo de atuação com foco na resolutividade. Assim, 
a equipe optou por implantar o Acesso Qualificado Ampliado 
com ampliação dos horários de acolhimento e reestruturação 
do processo de trabalho Conclusões/Considerações Finais A 
conquista do apoio e legitimidade da equipe da atenção pri-
mária a saúde ainda é uma incitação. É necessário, promover 
as equipes de saúde da família perante a população para me-
lhorar a confiança entre a comunidade e os profissionais, para 
que, desta maneira, prossiga a construção de uma base sólida 
de apoio no sistema público de saúde.

Fernanda Gomes de Paula Pinto; Cristiane Pereira de Castro;

15348 O COMPROMISSO POLÍTICO DA GESTÃO COM AS 
AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO 
DO NATAL

Introdução As taxas de morbimortalidade de tuberculose 
(TB) vêm decrescendo progressivamente em todo o mundo. 
No entanto, a doença se mantém como um grave problema 
de saúde pública em escala global, sobretudo em países em 
desenvolvimento e com grandes índices de vulnerabilidade 
social, inobstante a existência de fármacos efetivos e de bai-
xo custo. O Programa Nacional de Controle da Tuberculose 
(PNCT) segue as orientações de controle da doença basea-
das nas Estratégias “Stop-TB” e DOTS (Tratamento Direta-
mente Observado de Curta Duração), visando à garantia do 
diagnóstico laboratorial; à oferta regular de medicamentos 
e sua administração sob supervisão direta dos profissionais; 
à implementação de um sistema de informação que permita 
avaliar e monitorar os casos em tratamento; e o compromisso 
político dos gestores em relação à disponibilização de recur-
sos materiais e humanos, à elaboração de planos de ação e 
à mobilização social. O PNCT prioriza a descentralização das 
ações de controle dos centros de referência para os serviços 
de Atenção Primária em Saúde (APS) visando à ampliação 
do acesso às ações do programa. Objetivos Este artigo tem 
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adultos e idosos em relação aos adolescentes. No bloco 2 a 
renda familiar até R$1.500,00 também apresentou associação 
significativa. No bloco 3, a presença de impacto foi constatada 
nos partcipantes que relataram dor de dente, frequentaram 
o serviço público e procurou tratamento odontológico. Con-
clusões/Considerações Finais As variáveis sociodemográficas, 
clínicas e de acesso influenciaram a qualidade de vida dos indi-
víduos adultos e idosos.

Jaqueline; Luciane Miranda Guerra; Karine Laura Cortellazzi 
Mendes; Brunna Verna Castro Gondinho; Gláucia Bovi 
Ambrosano; Giovana Gouvêia; Marcelo de Castro Meneghim; 
Antonio Carlos Frias; Antonio Carlos Pereira;

15498 DESAFIOS FRENTE A HABILITAÇÃO AO 
PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL EM MUNICÍPIOS 
PEQUENOS DA MACRORREGIÃO NORTE DO PARANÁ

Introdução O Programa Mais Médico (PMM) foi instituído 
pela Lei no 12871/2013, sendo o Projeto Mais Médicos para o 
Brasil (PMMB) parte do programa que gerencia o provimento 
desses profissionais através da contratação de médicos bra-
sileiros e estrangeiros para atuar, sobretudo, em município 
cuja densidade médica estejam abaixo do preconizado. A con-
tratação emergencial de médicos é uma medida fundamen-
tal para tentar corrigir as desigualdades regionais do acesso 
à saúde e validar o princípio da universalização preconizada 
pelo Sistema Único de Saúde. Em todo território nacional há 
pessoas vivendo aquém do atendimento médico, principal-
mente nas áreas de maior vulnerabilidade como o interior e 
periferias dos grandes centros urbanos. A macrorregião norte 
do Paraná, sobretudo, os municípios de pequeno porte, apre-
senta dificuldades de atração e fixação de médicos. Objetivos 
Diante disso o objetivo desse estudo foi analisar a percepção 
da equipe gestora sobre os desafios relativos à habilitação do 
PMMB de municipais de pequeno porte da macrorregião nor-
te do Paraná. Metodologia Pretendeu-se fazer uso da aborda-
gem qualitativa. O estudo compreende a análise de discurso 
da entrevista dos gestores de saúde dos 82 municípios de pe-
queno porte da região norte do Paraná. Os dados da entrevis-
ta foram coletados de novembro de 2014 a junho de 2015. Os 
aspectos éticos que regem esta pesquisa estão descritos na 
resolução 466/12 da Universidade Estadual de Londrina. Resul-
tados e Discussão Os resultados revelaram que a equipe ges-
tora reconhece a presença de alguns desafios relacionados 
a halitação ao PMMB. A barreira idiomática foi mencionada 
por diversos participantes. Citam que alguns usuários e mem-
bros da possuem dificuldade de compreender a linguagem. A 
equipe identifica também que alguns usuários são resisten-
tes à forma de atendimento dos médicos que pertencem ao 
PMMB, pois em geral, estão acostumados a um atendimento 
que resulta na medicalização ou no encaminhamento ao es-
pecialista, contudo, essa prática é pouco recorrente entre os 
médicos do PMMB. Entretanto, alguns gestores citaram que 
parte dos médicos foram capturados pela lógica do encami-
nhamento e da medicalização e afirmaram que o PMM pouco 
mudou no que se refere a resolutividade da atenção básica. 
Outro desafio e que gera conflitos entre os membros da equi-
pe são as diferenças salariais entre os médicos do PMMB e 
os médicos contratados pelo município. Destacam que a au-
sência de uma carreira pública do SUS favorece os conflitos e 

a dificuldade de fixação de alguns profissionais. Conclusões/
Considerações Finais A equipe gestora reconhece os grandes 
benefícos que a habilitação ao PMMB trouxe para o muníci-
pio, contudo, também fazem uma reflexão sobre os desafios 
que foram colocados no cotidiano do trabalho a partir da in-
serção dos médicos. Ressalta-se que os desafios mencianados 
surgiram em grande parte na intencionalidade de aprimorar o 
programa no município e não no sentido de se descredenciar 
ao PMMB. Referências Organização Mundial de Saúde. Traba-
lhadores de Saúde: um perfil global. Relatório Mundial de Saú-
de; 2006. Girardi SN. Identificação de áreas de escassez em 
recursos humanos em saúde. Observatório de Recursos Hu-
manos em Saúde – Estação de Pesquisa de Sinais de Mercado. 
Relatório final de atividades. Belo Horizonte; 2012. Scheffer, 
M. et al, Demografia Médica no Brasil 2015. Departamento de 
Medicina Preventiva,Faculdade de Medicina da USP. Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Conselho Fede-
ral de Medicina. São Paulo; 2015. Brasil. Lei nº 12.871, de 22 de 
outubro de 2013. Institui o programa mais médicos, altera as 
leis no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e no 6.932, de 7 de 
julho de 1981, e dá outras providências. Brasília; 2013.
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15506 GESTÃO POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS EM 
UNIDADES DE SAÚDE NO BRASIL

Introdução As organizações sociais (OS) são pessoas jurídicas 
de direito privado, sem fins lucrativos, às quais pode ser atri-
buída a prestação de serviços públicos em parceria com a ges-
tão pública. O modelo foi, inicialmente, utilizado pelo governo 
federal em 1997 seguido por Estados e Municípios, em busca 
de maior autonomia decisória, flexibilidade e transparência na 
gestão de serviços de natureza pública. Objetivos Identificar 
a produção científica brasileira acerca do modelo de gestão 
por Organizações Sociais em saúde. Metodologia Foi realiza-
da pesquisa bibliográfica descritiva, que consiste do exame de 
material escrito e publicado, a partir de levantamento e pos-
terior análise. Os dados foram coletados nas bases de dados 
SciElo; utilizando-se as palavras chaves “organizações sociais 
em saúde”, englobando o período de 1998 a 2017. Foram en-
contrados 124 artigos, após leitura criteriosa do resumo 103 
foram excluídos por não tratar do tema ou por estar em dupli-
cidade; restando 21 relacionados com o tema. Após leitura in-
tegral, os artigos selecionados foram categorizados segundo 
ano de publicação, localização geográfica do estudo, méto-
do de pesquisa, variáveis analisadas. Resultados e Discussão 
Houve uma predominância de publicações no ano 2016 (06), 
seguidos por 2015 e 2010 (03), demonstrando um crescente 
interesse da comunidade científica pelo tema; seguindo a 
tendência da utilização deste modelo de gestão. A Região Su-
deste é responsável pela maioria das publicações (13), guar-
dando relação com a maior utilização do modelo nesta região 
do Brasil. Do ponto de vista de metodologia a análise docu-
mental (10) e revisão de literatura (6) foram as predominantes 
seguida do estudo de caso e métodos qualitativos (5); usadas 
de forma individual ou combinadas. Os trabalhos trataram de 

Herculano P. de O. Araújo; Erijackson de Oliveria Damião; 
Ardigleusa Alves Coelho; Claudia Santos Martiniano;

15362 REGULAÇÃO ASSISTENCIAL: UMA ANÁLISE 
DE FATORES EXPLICATIVOS NA OCORRÊNCIA DE 
ABSENTEÍSMO EM EXAMES E CONSULTAS

Introdução A regulação assistencial é um lócus de observa-
ção, ordenamento da rede de serviços e de gerenciamento 
do fluxo do usuário para o acesso aos serviços. A literatura 
relata diversos problemas: 1. limitada oferta de consultas e 
exames na rede assistencial. 2. precariedade da referência e 
contrarreferência. 3. dificuldades na organização das ativida-
des de regulação. 4. baixa utilização / inexistência de proto-
colos para encaminhamentos. 5. precariedade de sistemas de 
informação e comunicação. 6. significativa influência política 
na gestão das unidades. 7. desorganização da rede de serviços 
1,2,3,4. A implantação de centrais informatizadas de regulação 
e marcação de procedimentos especializados nas unidades 
de saúde da família tem sido uma iniciativa positiva. Mesmo 
que em fases distintas de implantação entre os casos, há 
sistemas informatizados que permitem aos gestores conhe-
cer o tamanho real das filas de espera, monitorá-las, definir 
prioridades clínicas, conhecer o índice de absenteísmo (faltas 
dos usuários) a consultas e exames, além de garantir maior 
imparcialidade no controle das agendas 2. Objetivos Analisar 
fatores explicativos de absenteísmo em exames e consultas 
especializadas. Metodologia Foi realizado um estudo quanti-
tativo de corte temporal do tipo transversal. Incluíram-se os 
dados relativos à variável desfecho “absenteísmo de exame e 
consultas agendados” e às variáveis explicativas (faixa etária 
– 0-20, 21-40, 41-59, >=60, sexo, exame regulado por médico 
regulador ou não regulado por médico regulador). Foi adota-
do como critério de exclusão a situação do exame/consulta 
agendados diferente da variável desfecho (cancelados, nega-
dos, não registrados). Na análise procedeu-se à regressão lo-
gística (significância de 5%), utilizando-se o programa de com-
putador R e calculando-se a probabilidade de ocorrência de 
absenteísmo e em relação 16 diferentes perfis de usuários. Os 
dados foram coletados do sistema de regulação do município 
de João Pessoa referente ao bairro do Róger, escolhido por 
conveniência, referente ao período de 2013 a 2015. Resultados 
e Discussão Foram coletados 11.213 agendamentos e destes, 
1.146 foram consultas especializadas; 5.156 exames e 4.911 ex-
cluídos. Entre os exames 4.709 (91,3%) não foram regulados 
pelo médico regulador e 447 (8,7%) foram regulados. As con-
sultas foram avaliadas em modelo logístico separado dos exa-
mes. Nesta segunda análise, por questões de significância, o 
absenteísmo foi avaliado apenas em relação a duas categorias 
de idade (menores de 60 anos e idosos), com probabilidades 
de absenteísmo de 0,09 e 0,16 respectivamente. Observa-se 
que a probabilidade de uma usuária de até 20 anos faltar a um 
exame não regulado pelo médico regulador é quase três ve-
zes maior que a de um idoso, entretanto, na consulta, idosos 
de ambos os sexos apresentam quase duas vezes mais chan-
ces de faltar quando comparados com os não idosos. A análise 
do sistema de regulação permitiu uma estimativa do índice de 
absenteísmo relativos a diferentes perfis de usuários. Conclu-
sões/Considerações Finais O perfil dos absenteístas definido 
neste estudo permite que sejam feitas ações de qualificações 

das equipes de atenção básica responsáveis pela marcação 
de exames e consultas, esclarecendo aos usuários sobre os 
prejuízos de uma consulta ou exame perdido. São dados que, 
associados a outros estudos complementares, possibilitam 
à gestão definir modelos de decisão no sistema informati-
zado de marcação de consultas e exames, de modo que, no 
momento da marcação do agendamento, o próprio sistema 
informatizado identifica os fatores de risco de acordo com o 
perfil do usuário e oferta opções de agendamento de menor 
probabilidade de absenteísmo. Outro destaque é a necessida-
de de corrigir o grande número de exames e consultas não 
registrados, o que pode dificultar o monitoramento. Referên-
cias 1-O‘DWYER, G. MATTOS, R.A. Cuidado integral e atenção 
às urgências: o serviço de atendimento móvel de urgência do 
estado do Rio de Janeiro. Saúde e Sociedade, 01 March 2013, 
Vol.22(1), pp.199-210. 2-ALMEIDA, P.F. de; GÉRVAS, J.; FREIRE, 
J.; GIOVANELLA, L. Estratégias de integração entre atenção 
primária à saúde e atenção especializada: paralelos entre Bra-
sil e Espanha. Saúde em Debate. Rio de Janeiro, v. 37, n. 98, 
p. 400-415, jul/set 2013. 3-ALBUQUERQUE, M. do S. V. de; MO-
RAIS, H.M.M; LIMA, L.P. Contratualização em saúde: arena de 
disputa entre interesses públicos e privados. Ciência & Saúde 
Coletiva, Jun. 2015, v.20, no6, p.1825-1834. 4-CAVALCANTI, R.P; 
CAVALCANTI, J.C.M; SERRANO, R.M.S.M; SANTANA, P. R. de. 
Absenteísmo de consultas especializadas nos sistema de saú-
de público: relação entre causas e o processo de trabalho de 
equipes de saúde da família, João Pessoa – PB, Brasil. Tempus 
- Actas de Saúde Coletiva. v. 7; n. 2; (2013).
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15369 ASPECTOS RELACIONADOS AO IMPACTO 
ORAL NA QUALIDADE DE VIDA: ESTUDO DE BASE 
POPULACIONAL

Introdução Conhecer a percepção e comportamento do indi-
víduo em relação à sua saúde bucal é importante, bem como a 
influência e impacto exercido em sua qualidade de vida, o que 
pode ser de alto valor para o planejamento, definição e orga-
nização dos serviços e programas de atenção em saúde bucal, 
já que leva em consideração os aspectos que são subjetivos 
e portanto não apenas os mensuráveis e quantitativos. Obje-
tivos Analisar o impacto oral na qualidade de vida e sua asso-
ciação com variáveis clínicas, sociodemográficas e de acesso 
aos serviços odontológicos em uma amostra representativa. 
Metodologia Estudo transversal com dados secundários da 
Pesquisa Estadual de Saúde Bucal - Projeto SB São Paulo 2015. 
Participaram do inquérito estadual 16.776 pessoas divididas 
em 3 grupos etários, adolescentes de 15-19 anos, adultos de 
35-44 anos e idosos de 65 anos ou mais, cuja seleção foi feita 
por meio de amostra probabilística e estratificada de conglo-
merados. A variável desfecho - impacto oral nas atividades 
diárias nos últimos seis meses foi dicotomizada em sem im-
pacto e com impacto e foi avaliada através do instrumento 
Oral Impacts on Daily Performances. Resultados e Discussão A 
presença de impacto oral na qualidade de vida foi constatada 
em 27,9% dos indivíduos. No bloco 1, o sexo feminino e a cor 
de pele pretos/pardos tiveram maior impacto, bem como os 
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para grandes desafios, desde da estrutura física e tecnológi-
ca disponível até a própria disponibilização de acesso à inter-
net na USP, tendo em vista ainda necessidade do olhar mais 
sensibilizado por parte da equipe segurança. Apesar disto, o 
processo de implantação do e-SUS Prisional tem perpassado 
a dimensão de qualificação da gestão da informação em saú-
de para a qualificação do processo de trabalho das EABp, a 
partir do momento que ele impõe a necessidade de reflexão 
e organização na lógica da atenção básica em saúde. A EPS 
como dispositivo de gestão, através do AI e das oficinas de 
capacitação, aproxima gestão e EABp. Ceccim e Ferla (2009) 
apontam que para a produção de mudanças e práticas de 
gestão e de atenção, é fundamental dialogar com as práticas 
e concepções, problematizá-las – no concreto do trabalho – e 
construir novos pactos de convivência e práticas, que aproxi-
mem o SUS da atenção integral à saúde. Referências BRASIL. 
Ministério da Saúde. Nota Técnica do e-SUS Prisional. Minis-
tério da Saúde, Brasília, 2015. SOUZA, M. F. M. Dos dados a 
política: a importância da informação em saúde. Epidemiol. 
Serv. Saúde, Brasília, 17(1): jan-mar, 2008. BRASIL. Ministério 
da Saúde. PORTARIA Nº 1.412, DE 10 DE JULHO DE 2013. Insti-
tui o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica 
(SISAB). Ministério da Saúde, Brasília, 2013. BRASIL. Legis-
lação em Saúde no Sistema Prisional / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 
2014. FRACOLLI, L. A.; MAEDA, S. T. A Gerência nos serviços 
públicos de saúde: um relato de experiência. Rev.Esc.Enf.
USP, v. 34, n. 2, p. 213-7, jun. 2000. CECCIM, R. B.; FERLA, A. 
A. Dicionário da Educação Profissional em Saúde. Fundação 
Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, 2009
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15728 ANÁLISE DO PROCESSO DE INTERIORIZAÇÃO DO 
SAMU, NAS REGIÕES DO BRASIL

Introdução O SAMU possui um modelo de atenção pré-hos-
pitalar padronizado que opera à partir de uma central de re-
gulação, com discagem telefônica gratuita (linha 192), com 
regulação médica regionalizada, hierarquizada e descentra-
lizada. Um dos grandes desafios do serviço é o processo de 
interiorização do serviço, levando-se em consideração os 
altos custos para a manutenção do serviço e a manutenção 
da equipe. Objetivos Analisar a cobertura do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência no Brasil ao longo de 6 anos, 
através da análise da ampliação da população coberta, e dos 
valores investidos, no período. Metodologia Estudo trans-
versal de abordagem quantitativa, através de uma análise 
descritiva, utilizando-se georreferênciamento. O período de 
estudo foi entre janeiro de2011 a dezembro de 2016 em todo 
o território brasileiro. Os dados são provenientes do Cadas-
tro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e da Coordena-
ção Geral de Urgência e Emergência. A anáilise foi realizada 
no software Microsoft Office Excel 2010. Variáveis analisadas: 
Equipes habilitadas, centrais de regulação, população cober-
ta e valores investidos. Resultados e Discussão A análise dos 
dados demonstrou que a região norte do país, em especial 
os estados de Roraima, seguido do estado do Pará, foram as 

unidades de federação onde foi perceptível a maior amplia-
ção de cobertura nos últimos anos. Na região nordeste houve 
um pequeno incremento na cobertura nos estados de Per-
nambuco (Litoral e Zona da Mata) e na Bahia, região Oeste 
e litoral sul. Nos demais estados, mantiveram-se estáveis. A 
região sudeste houve uma redução de duas centrais de regu-
lação. Já as regiões sul e centro-oeste mantiveram os núme-
ros estáveis, apesar da ampliação dos números de municípios 
cobertos no período analisado, como no caso do estado do 
Paraná, em especial na região centro oeste. Conclusões/Con-
siderações Finais Apesar o crescente investimento de recur-
sos observados no período, quando em 2011 foram investidos 
R$432.305.000,00 e em 2016 R$982.111.674,00, a ampliação 
da cobertura teve um crescimento bem menos expressivo, 
saindo dos 66% de cobertura em 2011, para 76,93%. Permane-
cem os desafios da universalização em especial nos peque-
nos municípios brasileiros.

Oswaldo Gomes Corrêa Negrão; João Paulo Teixeira;

15774 SUICÍDIO NA ADOLESCÊNCIA: REALIDADE NO 
COTIDIANO DE UMA CAPITAL NORDESTINA.

Introdução O fenômeno da violência se comporta de forma 
endêmica no panorama mundial e atinge a todos, indiscrimi-
nadamente. O suicídio constitui-se, atualmente, em um pro-
blema de saúde pública, pois está, em muitos países, entre 
as três principais causas de morte entre indivíduos de 15 a 44 
anos e é a segunda principal causa de morte entre indivíduos 
de 10 a 24 anos (WHO, 2010). Nos Estados Unidos, em 2006, 
1.771 crianças e adolescentes de 10 a 19 anos de idade comete-
ram suicídio, o que tornou esta a terceira causa de morte nes-
se grupo etário (SCHWARTZET et al., 2010). Estudo realizado 
por Kinyanda e colaboradores no ano de 2012 apontaram 
como principais fatores de risco ao suicídio na adolescência: 
a presença de eventos estressores ao longo da vida, a expo-
sição a diferentes tipos de violência, uso de drogas lícitas e/
ou ilícitas, problemas familiares, histórico de suicídio na fa-
mília, questões sociais relacionadas à pobreza e à influência 
da mídia, questões geográficas e depressão. Objetivos (1) 
descrever os óbitos por suicídio ocorridos na adolescência; 
(2) identificar os meios utilizados pelos adolescentes para co-
meterem suicídio. Metodologia Trata-se de um estudo descri-
tivo, transversal, retrospectivo, utilizando dados secundários 
produzidos pelo banco de dados do Sistema de Informação 
de Mortalidade/SIM. O critério de inclusão na pesquisa foram 
todos os casos notificados de suicídio em adolescentes no 
período de 2013 a 2016 ocorridos no município de Fortale-
za- Ceará. Os dados coletados foram tabulados no programa 
Microsoft Excel ® versão 2007 para Windows ®. Resultados 
e Discussão As causas externas de morbimortalidade repre-
sentaram a primeira causa de morte em 2013 e 2014, caindo 
para segunda e terceira em 2015 e 2016 respectivamente. O 
suicídio nos adolescentes apresentou média de 12 óbitos/
ano, representando 9,0% dos óbitos por suicídio nesse grupo. 
A média de óbitos por suicídio em adolescentes foi de 73% 
para o sexo masculino e 27,0% para o feminino. Detectou-se 
como principais meios utilizados: enforcamento (64,0%), en-
venenamento (29,0%), arma de fogo (4,0%), e 3,0% de casos 
sem especificação na Declaração de Óbito. Esses achados 

experiências na Atenção Básica, Hospitalar e de Pronto Aten-
dimento do SUS além da base teórico-conceitual. Conclusões/
Considerações Finais Observa-se que o interesse científico 
pelo tema mostra-se crescente acompanhando a utilização do 
modelo. No entanto a utilização predominante dos métodos 
de análise documental e revisão de literatura apontam para 
uma lacuna na produção científica brasileira que comprove a 
superioridade do modelo de gestão por OS em relação à ad-
ministração direta.

Lorena Isabella Bittencourt; Alessandra Rodrigues de Almeida 
Lima;

15510 GERENCIAMENTO DE ENFERMAGEM NA 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE UM HOSPITAL DE 
GESTÃO INDIRETA:RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução A Unidade de Terapia Intensiva é um setor de alta 
complexidade para internamento de pacientes em estado crí-
tico, passíveis de recuperação. Exige investimentos elevados 
e recursos humanos especializados, então se tornou foco de 
atenção dos gestores para combinar uma assistência de en-
fermagem de qualidade com direcionamento adequado de 
recursos (Fernandes HS, Silva E, Capone Neto A e col, 2011). 
Objetivos Descrever o gerenciamento de enfermagem na uni-
dade de terapia intensiva de um hospital de administração 
indireta Metodologia Trata-se de um relato de experiência, 
oriundo de um projeto PIBIC, realizado em uma UTI de grande 
porte de um hospital com gestão central terceirizada. Esta UTI 
possui duas alas, A e B, com 11 e 08 leitos respectivamente, 
sendo a primeira destinada a pacientes cirúrgicos e a segunda 
paciente clínico. A experiência relatada foi realizada durante a 
prática do estágio supervisionado que ocorreu no período de 
abril a julho de 2016, durantes três dias por semana, onde se 
acompanhou as atividades gerencias dos enfermeiros do se-
tor. Resultados e Discussão Na UTI existe uma coordenadora 
de enfermagem, exclusiva da unidade, que assume a gestão 
da unidade em vários aspectos. Para discussão do objeto os 
resultados foram agrupados em categorias que fazem parte 
do processo de trabalho do enfermeiro na UTI, sendo elas: Ge-
renciamento de materiais e equipamentos Gerenciamento da 
assistência Gerenciamento de recursos humanos Conclusões/
Considerações Finais Pode-se perceber o quanto a gestor de 
enfermagem da UTI é o elo de comunicação entre as equipes, 
pois além de gerenciamento do processo de trabalho da en-
fermagem, ela torna-se responsável em prover meios para 
que seja realizado um cuidado de qualidade, que garanta a 
recuperação da autonomia do paciente com o mínimo de se-
quelas possíveis..

Urbanir Santana Rodrigues; Ana Clara Barreiros dos Santos 
Lima; Danielle Rios de Souza Ferreira; Marina Peduzzi;

15584 IMPLANTAÇÃO DO SISTEM A DE INFORMAÇÃO 
EM SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA: UMA EXPERIÊNCIA NO 
SISTEMA DE SAÚDE PRISIONAL DE PERNAMBUCO

Introdução Uma política pública necessita de uma base de 
informações confiável, que sustente e direcione a tomada 
de decisão para enfrentamento dos vários problemas de 
saúde (SOUZA, 2008). Neste entendimento, o Ministério da 
Saúde (MS), estabeleceu a estratégia e-SUS Atenção Básica 

(e-SUS AB), composta por dois sistemas de “software” que 
instrumentalizam a coleta dos dados que serão inseridos no 
Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SI-
SAB): Coleta de Dados Simplificado (CDS) e Prontuário Eletrô-
nico do Cidadão (PEC) (BRASIL, 2013). A Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade 
no Sistema Prisional (PNAISP) prevê que o monitoramento 
e avaliação dos serviços e das ações de saúde ofertadas no 
sistema prisional dar-se-ão por meio de registros nos siste-
mas de informações vigentes (BRASIL, 2014). Em Pernambu-
co, a Coordenação Estadual de Atenção à Saúde no Sistema 
Prisional (CEASP) da Secretaria Estadual de Saúde (SES) vem 
implantando a ferramenta e-SUS AB, na perspectiva de que 
a qualificação da gestão da informação é um potente instru-
mento para transformações positivas no processo de traba-
lho das equipes de Atenção Básica Prisional (EABp). Objetivos 
- Analisar o processo de implantação da estratégia e-SUS AB 
nas Unidades de Saúde Prisionais no estado de Pernambuco. 
- Refletir sobre o Apoio Institucional (AI) e a Educação Per-
manente em Saúde (EPS) como dispositivos metodológicos 
da gestão para a implantação do e-SUS AB nas Unidades de 
Saúde Prisionais no estado de Pernambuco. Metodologia Tra-
ta-se de um estudo qualitativo e descritivo, do tipo relato de 
experiência. A opção pela abordagem qualitativa considera a 
relação dinâmica entre a realidade vivenciada e a atuação dos 
sujeitos-atores, aqui representados pela equipe da CEASP. 
Para Fracolli e Maeda (2000) o conhecimento não se reduz a 
um rol de dados isolados, conectados com uma teoria explica-
tiva; o sujeito – observador é parte integrante do processo de 
conhecimento e interpreta os fenômenos atribuindo-lhe um 
significado. Deste modo, o trabalho desenvolvido pela ges-
tão da CEASP é analisado a luz de referenciais teóricos e mar-
cos normativos que embasam da saúde no sistema prisional e 
da saúde pública, particularmente na lógica da Política Nacio-
nal de Atenção Básica (PNAB), Política Nacional de Humani-
zação (PNH), Política Nacional da Educação Permanente em 
Saúde (PNEPS) e da PNAISP. Resultados e Discussão Em 2016, 
para a implantação da estratégia e-SUS AB, a CEASP iniciou 
a identificação das características tecnológicas das Unidades 
de Saúde Prisionais (USP). Diante do cenário encontrado, o 
ponto de partida foi a disponibilização de computadores e 
o cabeamento para conectividade com a internet. O AI de 
Saúde Prisional teve um papel fundamental, mobilizando o 
processo de utilização das ferramentas do e-SUS AB, além 
de aproximar ao diálogo equipe de saúde-segurança-gestão. 
Inicialmente os profissionais preenchiam manualmente as fi-
chas do CDS e encaminhavam à CEASP para digitação. Com a 
entrega dos computadores os atendimentos realizados pas-
saram a ser registrados diretamente no software CDS. Nas 
USP com acesso à internet, a ferramenta PEC já está sendo 
utilizada. Para tanto, partindo do pressuposto da EPS, foram 
realizadas, in loco, oficinas para capacitação, planejamento 
e organização da estratégia local de atuação da EABp para 
utilização do PEC. Atualmente, das 22 USP 10 estão utilizando 
o PEC. Nestas, o AI continua acompanhando a implementa-
ção e qualificação das ações, através da emissão de relatórios 
gerenciais do sistema, subsidiando o processo de trabalho da 
EABp. Conclusões/Considerações Finais O panorama de im-
plantação do e-SUS Prisional em Pernambuco, aponta ainda 
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de reabilitação localizados principalmente na capital Palmas. 
A maioria dos municípios que possui EAS estadual possuem 
lixão em vez de aterro sanitário e no ano de 2013 a destinação 
final dos resíduos infectantes e perfurocortantes era a vala 
séptica do aterro sanitário, ou o lixão (PEREIRA, 2013). No fim 
do ano de 2013, devido a capital do Estado (seguida por ou-
tros municípios) se negar a receber RSS infectantes em seu 
aterro sanitário, a Sesau-TO promoveu as seguintes medidas: 
• Contratação imediata de serviço de coleta e destinação final 
de RSS para as unidades instaladas no município de Palmas. • 
Criação de comissão técnica multissetorial e multiprofissional 
para o processo de licitação. • Diagnóstico em EASs para ava-
liação da segregação dos resíduos e estimativa da geração, 
por média e desvio padrão. Resultados e Discussão A partir 
do mês de janeiro de 2014, os serviços de coleta, tratamento, 
transporte e disposição final de resíduos de serviços de saú-
de começaram a ser executado por empresa especializada. 
Em ambos os casos, por considerar uma situação emergen-
cial foram realizados processos emergenciais na contratação 
dos serviços. Nos estabelecimentos de assistência à saúde 
(EAS) do Tocantins (principalmente hospitais) a segregação 
não obedece aos padrões de modo que os resíduos classifica-
dos como “infectante” apresentam-se misturados a resíduos 
químicos e comuns, conforme visita técnica por amostragem 
realizada pela comissão técnica multiprofissional e multisse-
torial nos EAS localizados na capital e no interior. Mostrou-se 
exceção a este cenário o Hemocentro que possui um PGRSS 
implantado nas unidades, onde não foi constatada nenhuma 
inconsistência relevante. Por tais razões, a comissão adotou 
a incineração como técnica adequada ao tratamento dos RSS 
gerados dentro das unidades. Destaca-se também que neste 
período houve incremento emergencial de 120 novos leitos do 
maior hospital do Estado, o que aumentou muito o custo pre-
visto da contratação de gerenciamento externo dos RSS. Con-
clusões/Considerações Finais A experiência obtida pela Sesau-
TO em atender à PNRS permite fazer os seguintes destaques: 
• Apesar de a legislação da ANVISA e CONAMA ser anterior 
à PNRS e o órgão sanitário inspecionar os estabelecimentos 
de saúde geridos pela Sesau-TO, esta somente começou a se 
preocupar com os RSS quando os municípios começaram a se 
negar a receber os resíduos, motivados por exigência do Mi-
nistério Público Estadual. • A segregação inadequada dos RSS 
onera bastante o tratamento e destinação final, o que torna 
urgente que a Sesau-TO dê prioridade a esta etapa do geren-
ciamento. • O processo licitatório apresentou muitas dificul-
dades e se tornou longo, as empresas que apresentavam me-
lhor preço não apresentaram documentação suficiente para 
comprovação de atendimento às exigências legais e técnicas. 
Referências BRASIL. Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, 
de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, 03/08/2010. Disponível em <http://www.pla-
nalto.gov.br> Acesso em: 01/08/2011. PEREIRA, H. O. Análise 
da Gestão dos Resíduos de Serviços de Saúde da Rede Hospi-
talar do Estado do Tocantins, Brasil. Dissertação de Mestrado. 
Universidade Federal do Tocantins. Palmas-TO. 2014.

Helca Oliveira Pereira; Jean Marcel Pinto Cordeiro;

15890 O COLEGIADO GESTOR COMO ESPAÇO DE 
EXPERIMENTAÇÃO DA COGESTÃO NO COTIDIANO DE 
UMA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE 
FORTALEZA-CE

Introdução Fazer gestão colegiada, a partir de colegiados de 
gestão, transformou-se em sinônimo de inovação da gestão, 
resultando em efetivas mudanças na forma tradicional da ad-
ministração pública, caracterizada por suas tão conhecidas e 
denunciadas mazelas de rigidez, baixa comunicação, autorita-
rismo, alienação dos trabalhadores e insensibilidade para com 
as necessidades dos usuários. Objetivos Relatar a experiência 
de funcionamento do Colegiado Gestor na perspectiva de um 
gestor local de uma Unidade de Atenção Primária à Saúde de 
Fortaleza-CE. Metodologia Estudo de natureza qualitativa, 
este artigo relata a experiência de implantação do colegiado 
gestor da UAPS LRC, em 2015, por meio da pesquisa documen-
tal dos livros-ata de registro das reuniões do referido colegia-
do. O relato, de caráter descritivo, desvela os objetivos e a 
natureza dos encontros realizados pela equipe de gestores e 
trabalhadores da saúde da UAPS. Resultados e Discussão Os 
trabalhadores pareceram compreender a importância da for-
mação do colegiado gestor, porque se dispuseram a priorizar 
suas participações nos encontros e trazerem demandas para 
serem discutidas e planejadas com a coletividade. A implan-
tação do colegiado gestor nas unidades de saúde da família 
é de suma importância e devem envolver os diferentes ato-
res (profissionais, usuários, gerente e outros), que possuem 
um papel de responsabilidade e de participação efetiva nas 
questões de produção de saúde. Conclusões/Considerações 
Finais Estudar o processo de formação do colegiado gestor 
de uma unidade de atenção primária à saúde é uma maneira 
eficaz de compreender a viabilidade e a aplicabilidade da Polí-
tica de Gestão Estratégica e Participativa no SUS, que compõe 
um dos pilares que estruturam a política e contribuem para 
fortalecer a questão do controle social do SUS.

Carla Manuela Rodrigues Nogueira; Camila Marques da Silva 
Oliveira; Glaucilândia Pereira Nunes;

15914 HOSPITAIS SOB ADMINISTRAÇÃO DIRETA: O 
MODELO BUROCRÁTICO E A BUSCA DE UM “MODELO EM 
CONSTRUÇÃO”.

Introdução Os hospitais representam a forma mais tradicional 
de organização no setor de saúde. O Ministério da Saúde pre-
coniza que o modelo de gestão hospitalar deverá pautar-se 
em princípios legais, que redundem na garantia do direito à 
saúde dos indivíduos (BRASIL, 2013). Neste estudo, discutir-
se-ão três paradigmas de gestão, presentes na administração 
pública brasileira, inclusive na ambiência hospitalar, a saber: 
Patrimonialismo, Burocracia e Administração Pública Geren-
cial (Gerencialismo). No Patrimonialismo não há distinção 
entre o bem público e o privado, entre o político e o admi-
nistrador público, enquanto cargo profissional (KLERING et. 
al, 2010). Já a Burocracia, fundamento administrativo que 
subsidia a dominação racional-legal (OLIVEIRA, 2013), tem em 
Max Weber seu grande expoente e surge na seara adminis-
trativa tentando de superar as mazelas do Patrimonialismo. 
O Gerencialismo representa um paradigma baseado na lógica 
do mercado, que inverte a visão da burocracia pública, sub-

corroboram com os dados do primeiro Relatório Global para 
Prevenção do Suicídio da OMS, que aponta que o envenena-
mento, o enforcamento e o uso de armas de fogo são os mé-
todos mais comuns de suicídio global. Segundo a OMS (2014) 
e a OECD (2014) indicam que o suicídio é mais comum entre 
homens e a tentativa de suicídio entre as mulheres. Essa é 
uma tendência histórica, já percebida no século XIX por Marx 
(2006) e confirmada por Durkheim (2000). Conclusões/Con-
siderações Finais O suicídio é uma tragédia pessoal e social, 
cujo sofrimento emocional é incalculável, acomete jovens em 
idade laboral, portanto, esse fenômeno representa ainda um 
grave problema econômico e social, não podendo ser discu-
tido somente na abordagem medicamentosa. Nesse torna-se 
necessário maior conhecimento sobre esse fenômeno, uma 
vez que as notificações não representam a realidade, ainda 
existe subnotificação, e deficiência nas informações no que 
é notificado. Diante desse problema é fundamental que seja 
melhorado os cuidados de saúde dos adolescentes, tanto nas 
ações de prevenção quanto no tratamento, com maior acom-
panhamento das equipes de saúde. Torna-se necessário, 
portanto, maior implementação de políticas públicas para a 
saúde integral do adolescente; integração das redes de aten-
ção à saúde, ações intersetoriais; sensibilização dos profissio-
nais de saúde quanto a notificação, preenchimento correto 
do SIM e educação permanente para todos os profissionais 
de saúde e da educação. Referências KINYANDA, E.; KIZZA, 
R.; LEVIN, J.; NDYANA-BANGI, S.; ABBO, C. 2011. Adolescent 
suicidal-Adolescent suicidality as seen in rural northeastern 
Uganda. Crisis,32(1):43-51. http://dx.doi.org/10.1027/0227-
5910/a000059. Marx, K. (2006). Sobre o suicídio. São Paulo: 
Boitempo. OECD. (2014). Society at a Glance 2014: The Crisis 
and its Aftermath. OECD Publishing. doi:10.1787/soc_glance-
2014-en SCHWARTZ, K.A.; PYLE, S.A.; DOWD, D.; SHEEHAN, K. 
2010. Attitudes and beliefs of adoles-Attitudes and beliefs of 
adolescents and parents regarding adolescent suicide. Pedia-
trics, 125: 221-227. http://dx.doi.org/10.1542/peds.2008-2248. 
WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). 2010. Participant 
manual – IMAI One-day Ori-entation on Adolescents Living 
with HIV Geneva. WHO. (2014). Preventing suicide: a global 
imperative. Retrieved from http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/131056/1/9789241564779

Ana Paula Cavalcante Ramalho Brilhante; Maria Vilma Neves de 
Lima; Fernando Sérgio Pereira Sousa; Maria Salete Bessa Jorge;

15793 GESTÃO DO PROCESSO DE TRABALHO EM 
ENFERMAGEM NOS HOSPITAIS PÚBLICOS: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA DE LITERATURA

Introdução Considerando que o trabalho de enfermagem tem 
uma dupla dimensão: assistencial e gerencial propomos tra-
çar um panorama das publicações na área e trazer a reflexão 
sobre a gestão do processo de trabalho em enfermagem, no 
lócus da atenção hospitalar pública. Objetivos OBJETIVOS 
identificar o que tem sido publicado em periódicos nacionais 
sobre a gestão do processo de trabalho em Enfermagem nos 
hospitais públicos Metodologia Optou-se por uma pesquisa 
bibliográfica desenvolvida através do método de Revisão In-
tegrativa da Literatura .Por se tratar de uma pesquisa com da-
dos secundários e de domínio público, a apreciação do projeto 

de pesquisa por um comitê de ética foi dispensada. Os dados 
aqui analisados preservam o sigilo e o anonimato Seguimos o 
precusso proposto por Ganong (1987) apud Pompeo, Rossi e 
Galvão (2009) Seleção da questão norteadora, amostragem 
da literatura, categorização do estudo, avaliação dos estudos; 
discussão e interpretação dos resultados e apresentação da 
revisão integrativa e síntese do conhecimento. Resultados e 
Discussão A função gerencial está aliada a função assistencia-
lista, e é enfatizada a função fiscalizadora dos serviços e até 
punitiva do pessoal sob sua orientação, chegando a exercer 
uma liderança autoritária na viabilização de normas e rotinas 
da instituição; As inúmeras atribuições acabam por desviar o 
enfermeiro do seu papel de cuidador, repercutindo em um 
distanciamento com o cliente, o exercício gerencial do enfer-
meiro tem sido fundamentado, entre outros aspectos, pos-
sivelmente na cultura organizacional da instituição, ficando 
caracterizado por diversas necessidades e probabilidades que 
inúmeras vezes não se aproximam do intuito de oferecer uma 
satisfatória assistência ao indivíduo. Conclusões/Considera-
ções Finais O profissional da enfermagem vive uma desarticu-
lação diante da utilização de técnicas gerenciais devido a um 
planejamento inadequado da organização do seu processo de 
trabalho, assim, para obter o perfil gerencial esperado deve 
reunir esforços na prestação da assistência de forma integral, 
universal e equânime.

Jéssika Macena Amaral; Marina Peduzzi; Urbanir Santana 
Rodrigues;

15821 A GESTÃO DE RESÍDUOS NA REDE HOSPITALAR 
ESTADUAL DO TOCANTINS E OS DESAFIOS PARA 
ATENDER A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

Introdução O Sistema Único de Saúde (Sus) enfrenta mui-
tos desafios na sua operacionalização, dentre eles a gestão 
correta de seus resíduos gerados com vistas a atender às 
exigências da legislação sanitária, RDC ANVISA Nº 306/2004, 
e Ambiental, Resolução CONAMA N° 358/2005. Porém, desta-
ca-se que com a criação da Política Nacional de Resíduos Só-
lidos (PNRS), Lei 12.305/2010, acentuaram-se ações voltadas 
à redução de resíduos sólidos para todos os municípios do 
Brasil. Esta Política determina aos gestores municipais a ela-
boração de planos municipais de gerenciamento de resíduos, 
a construção de aterros sanitários e prazo para encerramen-
to dos lixões (BRASIL, 2010), ainda muito comuns no Brasil 
e no Estado do Tocantins. Diante da obrigatoriedade de que 
empresas e instituições particulares e públicas assumam sua 
responsabilidade pela destinação final dos resíduos perigo-
sos por ela produzidas, a Secretaria de Estado do Tocantins 
(Sesau-TO) passa a ter que se empenhar para adequar a ges-
tão dos RSS de seus estabelecimentos de assistência à saúde 
(EAS) às exigências legais vigentes, especialmente as etapas 
de gerenciamento externo, ou seja, coleta externa, trans-
porte, tratamento e destinação final. Objetivos Este trabalho 
objetiva descrever a experiência do Estado do Tocantins nos 
anos de 2014 a 2016 na tentativa de melhorar sua gestão de 
resíduos de serviços de saúde (RSS) e atender a PNRS. Meto-
dologia A Sesau-TO possui 18 hospitais sob sua gestão, distri-
buídos em 15 dos seus 139 municípios, além de laboratório de 
saúde pública, hemocentro, assistência farmacêutica e centro 
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cional do grupo no período estudado, e observação partici-
pante no VII Fórum Nacional de Gestão da Atenção Básica. 2) 
Entrevista em profundidade com atores estratégicos: foram 
entrevistados 18 técnicos da equipe de apoio centralizado, 5 
apoiadores descentralizados e responsável pela coordenação 
estudada. Resultados e Discussão Os dados produzidos com o 
grupo da coordenação de gestão da atenção básica possibili-
taram a identificação de um conjunto de atributos criteriais da 
função apoio na gestão federal. O principal deles concerne à 
existência de uma relação estabelecida com um interlocutor 
específico, que independe do modo como o apoio é realizado, 
se por email, visita técnica, ou por telefone. A característica 
relacional assenta-se na construção de vínculos como recur-
sos de gestão capaz de aproximar as diferentes realidades e 
perspectivas da relação interfederativa, e gerar responsabili-
zação. Os dados revelam que o trabalho do apoio na gestão 
federal requisita subsídios comumente relativos ao acesso e 
disponibilização de informações estratégicas, o que por ve-
zes proporciona sua redução a uma relação instrumental. A 
presença e compreensão do contexto local e/ou do território 
foi em diferentes momentos enunciada como aspecto fulcral, 
pelos deslocamentos subjetivos produzidos. Nesse processo 
observamos uma tendência ue redução da relação interfe-
derativa, na medida em que por vezes os estados sumiram 
do cenário discursivo, principalmente no que diz respeito à 
implementação de políticas no território. Conclusões/Consi-
derações Finais Os dados coletados evidenciam uma tensão 
entre as dimensões da “institucionalidade” (entendida como 
formalidade) e a “pessoalidade” da relação estabelecida, sig-

nificada pela referência direta à subjetividade do trabalhador. 
Ao mesmo tempo em que a dimensão institucional é o que 
institui e justifica o apoio, já que a função requisita um man-
dato formal, para o apoio existir na relação interfederativa 
ele precisa constituir-se como uma relação social, permeada 
pela circulação do dom, conforme referencial da teoria da Dá-
diva de Allain Callé. O apoio demonstrou ser um contraponto 
à limitação da formalidade institucional no mapeamento es-
tratégico das relações de força e poder que tecem a malha 
estatal, possibilitando uma acurácia analítica, que poderia ser 
definida como capacidade de manejar informações comple-
xas acessadas por outros regimes perceptivos e discursivos. 
Referências Os dados coletados evidenciam uma tensão en-
tre as dimensões da “institucionalidade” (entendida como 
formalidade) e a “pessoalidade” da relação estabelecida, sig-
nificada pela referência direta à subjetividade do trabalhador. 
Ao mesmo tempo em que a dimensão institucional é o que 
institui e justifica o apoio, já que a função requisita um man-
dato formal, para o apoio existir na relação interfederativa ele 
precisa constituir-se como uma relação social, permeada pela 
circulação do dom, conforme referencial da teoria da Dádiva 
de Allain Callé. O apoio demonstrou ser um contraponto à li-
mitação da formalidade institucional no mapeamento estraté-
gico das relações de força e poder que tecem a malha estatal, 
possibilitando uma acurácia analítica, que poderia ser definida 
como capacidade de manejar informações complexas acessa-
das por outros regimes perceptivos e discursivos.

Francini Lube Guizardi; Felipe Rangel de Souza Machado; Ana 
Silvia Pavani Lemos;

3. PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE

13186 ANÁLISE DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO 
DO PLANO ESTADUAL DE SAÚDE 2012-2015: O CASO 
GOIÁS

Introdução A construção do Sistema Único de Saúde tem exi-
gido grandes esforços e enfrentado inúmeros desafios para 
que se cumpram os seus princípios de universalidade e inte-
gralidade. O planejamento no setor saúde adquire maior im-
portância, na medida em que se configura um relevante meca-
nismo de gestão que visa conferir direcionalidade ao processo 
de consolidação do SUS, tendo como base o Plano de Saúde. 
Objetivos Analisar o Processo de Implementação do Plano Es-
tadual de Saúde para o quadriênio de 2012-2015. Metodologia 
Trata-se de uma pesquisa de natureza analítica, com delinea-
mento de Estudo de Caso, com abordagem de pesquisa qua-
litativa, na qual a autora utilizou como fonte de dados secun-
dários: Programações Anuais de Saúde e Relatórios Anuais de 
Gestão. A coleta de dados foi realizada por meio de duas ma-
trizes que permitiram o monitoramento da situação da execu-
ção das metas, identificando os seguintes aspectos: a diretriz, 
a meta, o percentual de execução da meta, a área responsável 
e os fatores facilitadores e inibidores da execução. Resultados 
e Discussão Em relação à entrega das metas observou-se que 
das 291 metas monitoradas, somente 9,7% foram concluídas, 
dentro de um período de três anos, faltando apenas um ano 

para o término de sua vigência. Os resultados encontrados 
demonstram que o processo de institucionalização do plane-
jamento, por meio da implementação do Plano Estadual de 
Saúde e dos demais instrumentos de planejamento do SUS, 
ainda não foi efetivado na SES-GO. Enfatiza-se a necessidade 
de melhoria das práticas de trabalho da Gestão do SUS em 
Goiás, por meio da ampliação dos espaços de diálogo e ne-
gociação, capacitando as áreas técnicas e promovendo par-
cerias com instituições de ensino. Conclusões/Considerações 
Finais Os resultados aqui evidenciados levam à conclusão de 
que apesar dos esforços empreendidos pelo MS no sentido 
de institucionalizar o planejamento como um importante me-
canismo de gestão, o processo ainda pode ser considerado 
incipiente. Tal situação demanda melhoria nos processos de 
trabalho em gestão

Claudia Menezes Vidal; Edsaura Maria Pereira; Nelson Bezerra 
Barbosa;

13195 ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA ESTOMIZADA: ESTUDO 
DE CASOS MÚLTIPLOS EM MINAS GERAIS, BRASIL

Introdução O Serviço de Atenção à Saúde das Pessoas Osto-
mizadas (SASPO) foi implantado com o propósito de prestar 
atendimento à pessoa estomizada e sua família, visando à re-

vertendo-a aos preceitos econômicos e políticos dominantes 
(MARTINS, 1997). Diante disto, questiona-se: Como os gesto-
res classificam o modelo de gestão presente no hospital por 
eles administrado? Objetivos Isto posto, esse artigo tem por 
objetivo: analisar o modelo gestão predominante nas orga-
nizações hospitalares estaduais do Sistema Único de Saúde 
(SUS), sob administração direta. Metodologia Trata-se de 
um estudo qualitativo, utilizando como locus três hospitais 
baianos, de grande porte e alta complexidade. Participaram 
dessa pesquisa, os principais gestores da alta direção hospi-
talar, e para coletar os principais dados primários foi utilizada 
a entrevista semiestruturada. Foram utilizadas outras fontes 
de dados primários e secundários também. Os dados foram 
analisados à luz da Análise de Conteúdo, e todos os pressu-
postos da Resolução 466/12 foram seguidos. Deste modo, 
constitui-se por objeto deste estudo, o modelo de gestão de 
hospitais estaduais baianos, sob gestão direta. Após a auto-
rização concedida pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 
procedeu-se à coleta de dados, no ano de 2015. O anonimato 
dos seus participantes foi assegurado, utilizando-se, para tan-
to, a pseudomínia ao transcrever e divulgar as suas falas. De 
igual modo, os nomes dos hospitais não foram explicitados. 
Portanto, utilizaram-se códigos: Hospital 1 (H1), Entrevistado 1 
(E1), e assim sucessivamente. Resultados e Discussão Modelo 
de gestão hospitalar: percepção dos gestores a) Modelo buro-
crático: ligação umbilical com a Secretaria de Saúde – Outros 
gestores destacaram a predominância de uma gestão centrali-
zadora. Os Entrevistados 2 e 7 fazem as seguintes colocações: 
“É um modelo centralizado” (E2H1); “Ele ainda está mais um 
modelo burocrático e com ligação umbilical com a Secretaria 
de Saúde, de fato que a nossa autonomia é parcial” (E7H2). 
Estas falas permitem inferir que a gestão centralizada inter-
põe-se à plena autonomia dos sujeitos da e para a gestão, o 
que se deve, também, ao controle dos recursos financeiros, 
exercido pelo nível central. b) “Modelo em construção” – Por 
meio de gerúndios, alguns gestores sugeriram existir um pa-
radigma pretendido, conforme se vê: “Esse hospital trabalha, 
na busca, garimpando, para ser uma gestão compartilhada.” 
(E4H1); “Eu digo que é ‘em construção’, ou seja, é preciso uma 
consolidação desse modelo, você colocar gestores cada vez 
mais capacitados, na gestão [...]” (E7H2). Somada à noção de 
continuidade exprimida pelos gerúndios, o Entrevistado 7 le-
vanta outra questão a ser considerada: a falta de capacitação 
dos sujeitos para a administração. Conclusões/Considerações 
Finais Os traços da administração Burocrática são prevalentes 
nas falas dos participantes e se sobrepuseram às característi-
cas dos demais modelos estudados. Isso pode ser verificado, 
principalmente, na centralização dos recursos financeiros, e 
no alto grau de dependência que os gestores demonstraram 
ter em relação ao nível central, para deliberar sobre determi-
nados assuntos, além da estrutura organizativa com rigorosos 
níveis hierárquicos. Sendo assim, é possível perceber que a 
adoção de um modelo de gestão colegiada, com a participa-
ção mais efetiva e legítima dos sujeitos, seria uma alternativa 
para democratizar a gestão, tornando-a mais horizontalizada, 
menos centralizadora, promovendo ações mediante acordos 
e não pelo poder da hierarquia. Sugere-se que mais estudos 
sejam realizados sobre a temática, uma vez que os resultados 
deles advindos podem redundar em aperfeiçoamento e avan-

ços das estruturas administrativas estatais. Referências BRA-
SIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.390, de 30 de dezem-
bro de 2013. Institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar 
(PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, 
Brasília, DF, 31dez. 2013. Seção 1, p. 54-56. KLERING, Luis Ro-
que; PORSSE, Melody de Campos Soares; GUADAGNIN, Luis 
Alberto. Novos caminhos da administração pública brasileira. 
Análise–Revista de Administração da PUCRS, v. 21, n. 1, 2010. 
MARTINS, Humberto Falcão. Burocracia e a revolução geren-
cial—a persistência da dicotomia entre política e adminis-
tração. Revista do Serviço Público, v. 48, n. 1, p. 42-78, 1997. 
OLIVEIRA, V. C. da S. e. Modelos de Administração Pública. IN: 
SANABIO, M. T., et al. (org.) Administração pública contempo-
rânea: política, democracia e gestão. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 
2013. (cap. I, p.11-34).

Samantha Souza da; Thereza Christina Bahia Coelho;

15938 APOIO INSTITUCIONAL NA GESTÃO FEDERAL 
DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE: ESTUDO SOBRE 
DEMOCRACIA E GESTÃO PÚBLICA

Introdução A gestão pública em saúde tem sido permeada por 
um conjunto recorrente de dificuldades, atinentes em particu-
lar às características do Estado e da cultura política brasileiros. 
Embora a metodologia do apoio institucional tenha sido pro-
posta como uma estratégia de enfrentamento desses aspec-
tos e de democratização das relações institucionais que per-
meiam e conformam a gestão em saúde, é preciso considerar 
que sua implementação ocorre em circunstâncias adversas, 
em razão da cultura das organizações de saúde, das práticas 
nelas instituídas e, principalmente, dos processos de subjeti-
vação hegemônicos no campo social. A estratégia do apoio 
institucional depara-se com o fato de que os sujeitos sociais 
que a colocarão em ação precisam aprender e produzir no-
vas relações e práticas institucionais, uma vez que também se 
constituíram na tradição a ser superada, tanto em termos de 
formação, como de experiência pessoal e profissional. Desta 
forma, a pesquisa proposta busca contribuir para a reflexão 
crítica sobre o processo político de implementação do Apoio 
Institucional, a partir da realidade da Atenção Básica. Objeti-
vos Caracterizar a função apoio institucional na gestão federal 
de políticas de saúde, a partir do campo de ação da Política 
de Atenção Básica em Saúde, conduzida pelo Departamento 
de Atenção Básica, do Ministério da Saúde. Busca-se mapear 
atribuições, modos de inserção e estratégias de intervenção 
do apoiador institucional do DAB/MS e investigar a implemen-
tação do apoio institucional na atenção básica, com foco na 
formação e subjetividade dos apoiadores, técnicos e dirigen-
tes do DAB/MS. Metodologia O projeto é baseado em uma 
abordagem qualitativa, de caráter empírico-analítico, com a 
utilização dos seguintes procedimentos de pesquisa: 1) Ob-
servação de reuniões, eventos e ações relacionados ao Apoio 
Institucional realizado pelo Departamento de Atenção Básica 
do Ministério da Saúde (DAB/MS). Entre novembro de 2015 e 
Dezembro de 2016 participamos dos seguintes eventos: 3 re-
uniões de colegiado da Coordenação de Gestão da Atenção 
Básica (DAB/MS) sobre a temática; 4 encontros de educação 
permanente para discussão das experiências de apoio institu-
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definição das estratégias e responsabilidades intergestores, 
aprimorando a tomada de decisão com segurança e qualida-
de. 3,,4,5 Referências 1. Felisberto E. Análise da implantação 
e da sustentabilidade da política nacional de monitoramento 
e avaliação da atenção básica em saúde no Brasil no período 
de 2005 a 2008. (dissetação). Recife (PE): (CPqAM/Fiocruz), 
2008. 2. Onocko RC, Furtado JF, organizadores. Desafios da 
avaliação de programas e serviços em saúde. Primeira Edição. 
Campinas, São Paulo; Ed. Unicamp;2011.p.121-134. 3. Miranda 
AS. Proposição de escopo para a avaliação da gestão no Sis-
tema Único de Saúde. Relatório final de consultoria prestada 
ao Ministério da Saúde, nov. 2005. DF/MS 4. Tamaki EM; et al: 
Metodologia de construção de um painel de indicadores para 
o monitoramento e avaliação da gestão do SUS; Ciênc. Saúde 
Colet 2012;17(4):.821-828. 5. Contrandriopoulos A.P. : Avalian-
do a Institucionalização da Avaliação; Ciênc e Saúde Colet; Se-
tembro de 2006, Vol. 11; N.3; Rio de Janeiro, p.705 -11.

André Luis Bonifácio de Carvalho; Helena Eri Shimiizu; Maria 
Fátima de Sousa;

13206 USO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE BUCAL 
PELA POPULAÇÃO ADULTA: UMA ANÁLISE MULTINÍVEL

Introdução O processo de construção da Rede de Atenção 
à Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde de Minas Gerais – 
SUS-MG, baseado na Política Nacional de Saúde Bucal, tem 
como foco o direito de cidadania e na garantia da integrali-
dade e da universalidade da atenção. Dessa forma, é neces-
sário que os serviços estejam distribuídos de forma adequada 
e sejam resolutivos diante do quadro epidemiológico da po-
pulação. Objetivos O objetivo deste estudo foi identificar os 
determinantes sociais do uso do serviço público de odonto-
logia por adultos e avaliar se, além do nível individual, as desi-
gualdades existentes também são expressas no contexto em 
que os indivíduos estão inseridos. Metodologia Realizou-se 
uma análise multinível com três níveis de agregação de variá-
veis. As variáveis individuais foram obtidas a partir da base de 
dados do projeto SB Minas Gerais - Pesquisa das condições 
de saúde bucal da população de Minas Gerais. As variáveis do 
nível de vizinhança foram extraídas do Censo IBGE 2010. Já as 
variáveis do nível municipal foram obtidas de bases de dados 
públicas disponíveis relativas a serviços de saúde bucal. No 
nível municipal, a variável Índice de Desenvolvimento Huma-
no (IDH) foi escolhida para representar a qualidade de vida 
nos municípios. Resultados e Discussão No modelo final, as 
seguintes variáveis individuais foram associadas à maior uti-
lização de serviços públicos odontológicos: renda menor (RP 
= 1,98, IC 95% = 1,53; 2,58), maior número de residentes em 
casa (RP = 1,37, IC 95% 1,11; 1,68) e maior número de dentes que 
necessitam de tratamento (RP = 1,49, IC 95% = 1,20; 1,84). Com 
relação às variáveis de contexto, uma infra-estrutura mais po-
bre (RP = 0,62, IC95% = 0,40; 0,96) leva a uma menor utilização 
dos serviços públicos. Conclusões/Considerações Finais A uti-
lização de serviços públicos está associada à renda familiar, à 
divisão da renda pelos moradores no domicílio, à necessidade 
de tratamento apresentada pelo indivíduo e à organização da 
infra-estrutura dos serviços de saúde bucal existentes no mu-
nicípio de residência dos indivíduos.

Rafaela da Silveira Pinto; Angelo Giuseppe Roncalli; Mauro 
Henrique Nogueira Guimarães Abreu; Andrea Maria Duarte 
Vargas;

13213 DESAFIOS DO SUS NA ORGANIZAÇAO DA REDE 
DE ATENÇÃO À SAÚDE: O PONTO DE VISTA DOS MÉDICOS 
ESTRANGEIROS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS.

Introdução O Sistema Único de Saúde do Brasil (SUS) garante 
o direito à saúde por meio de um conjunto de normas e ações 
dirigidas direta e indiretamente a melhorar a saúde da popu-
lação brasileira; o sistema, universal e gratuito, é orientado 
pela atenção básica e articulado com a média e alta comple-
xidade (1). Em 2013 foi criado o programa Mais Médicos (2) 
como uma resposta às necessidades da população, especial-
mente das regiões Norte e Nordeste, onde a carência de mé-
dicos era um problema estrutural (2). A falta de médicos bra-
sileiros para garantir uma cobertura adequada, a inequidade 
da distribuição e o fato do Brasil ter um baixa razão médico/ 
habitante, determinou incorporação de médicos estrangei-
ros ao Programa. Nos primeiros três anos houve o provimen-
to de 11.429 médicos cubanos e 1.537 médicos formados em 
outros países (2). O olhar desses profissionais, formados em 
outras realidades, constitui-se numa fonte de informação im-
portante sobre os desafios a enfrentar e as dificuldades da 
articulação entre a atenção básica e os outros níveis de com-
plexidade no SUS. Objetivos O estudo visou compreender os 
desafios e obstáculos da rede de serviços do SUS do ponto 
de vista dos médicos cooperantes cubanos. Metodologia Foi 
realizado estudo de caso descritivo com abordagem qualita-
tiva (3) numa amostra intencional de 32 municípios com 20% 
ou mais de população em situação de pobreza extrema, ins-
critos no primeiro ou segundo ciclo do programa Mais Mé-
dicos e com carência de médicos. Realizaram-se 45 entrevis-
tas semiestruturadas com médicos cooperantes cubanos. A 
entrevista versou sobre a experiência dos profissionais com 
a rede do SUS e algumas reflexões a respeito das intercone-
xões com os serviços de apoio, acesso a medicamentos e re-
ferência/ contra referência, entre outros. Empregou-se, nas 
entrevistas, a técnica de análise de conteúdo (4) com base 
em uma organização temática das categorias selecionadas. 
Resultados e Discussão Os discursos dos médicos entrevista-
dos referem dificuldades na atenção básica e nas redes do 
SUS. A análise demonstra que existem situações diversas na 
capacidade de gestão da atenção básica e das redes de servi-
ços de saúde do SUS em cada município. Não é possível gene-
ralizar, já que a descentralização própria do SUS (1) permite 
conformar um mosaico de casos diferentes. Cada um destes 
casos é resultado das gestões municipais e do nível de força 
e tensão entre múltiplos atores, gestores, profissionais, usuá-
rios e atores do controle social. Um problema generalizado 
foi a dificuldade de acesso a medicamentos, sendo esta uma 
situação persistente e anterior aos Mais Médicos (5). Outra 
fragilidade foi o acesso restrito e demorado a exames diag-
nósticos no SUS (6). Os médicos consideram que a organiza-
ção do atendimento melhorou e que agora podem implantar 
o agendamento de consultas, situação propícia para melhor 
acolhimento aos usuários (7). Os problemas referidos à utili-
zação de serviços na rede do SUS tem a ver com a referência 

cuperação física e alcance da sua reabilitação. Na Região Oes-
te do estado de Minas Gerais, os SASPO foram implantados 
em 2012 e, ainda, não se sabe sobre as condições e os efeitos 
desses serviços na qualidade do cuidado às pessoas estomiza-
das. Objetivos O estudo propôs avaliar os SASPO do tipo I, da 
região Oeste de Minas Gerais, no período entre 2015 e 2016. 
Metodologia Estudo de casos múltiplos que analisou a implan-
tação de cinco SASPO da região Oeste de Minas Gerais, em 
2016. Procedeu-se a coleta de dados por meio de documentos, 
observação direta e questionário estruturado. Para a estimati-
va do grau de implantação dos SASPO utilizou-se uma matriz 
de análise, com três componentes: gerenciamento do serviço, 
assistência clínica e educacional. O GI foi definido, por meio 
de um sistema de escores, com pesos diferenciados para cada 
critério, sendo classificado como: implantação plena, satisfa-
tória, incipiente e não implantado. Resultados e Discussão Um 
SASPO atingiu o grau de implantação plena, seguido de três 
serviços com implantação satisfatória e um classificado como 
não implantado. Os serviços mantêm atividades centradas na 
dispensação e estocagem dos dispositivos em detrimento de 
um cuidado integral. Identificou-se escassez de consultas, de-
ficiência nos grupos de apoio e nas atividades de educação 
em saúde, e falta de estabelecimento de fluxos e mecanismos 
de referência e contrarreferência. Faltam profissionais, proto-
colos clínicos e organizacionais, equipamentos e instalações 
físicas adequadas. A reavaliação dos estomizados, atualização 
dos cadastros e fornecimento de coletores estiveram presen-
tes em todos os SASPO. Conclusões/Considerações Finais A 
avaliação gerou informações úteis que podem subsidiar a or-
ganização dos SASPO regionais, que não estão implantados 
na sua totalidade. Problemas foram evidenciados no geren-
ciamento do serviço, na assistência clínica e, principalmente 
na assistência educacional.

Ravena Rieelly Araújo Moura; Juliano Teixeira Moraes; Valéria 
Conceição de Oliveira; Eliete Albano de Azevedo Guimarães;

13199 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS 
DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS NA VISÃO DOS GESTORES ESTADUAIS DO 
SUS.

Introdução O fomento da “cultura avaliativa” requer a quali-
ficação da capacidade técnica, nos diversos níveis do sistema 
de saúde, viabilizando uma efetiva associação das ações de 
monitoramento e avaliação como subsidiárias ou intrínsecas 
ao planejamento e à gestão, dando suporte ao processo de-
cisório e de formação dos sujeitos envolvidos. 1 As novas res-
ponsabilidades com a gestão do sistema de saúde requerem 
a incorporação da avaliação como componente do processo 
de planejamento, como atividade capaz de subsidiar as to-
madas de decisões e como elemento auxiliar nas iniciativas 
voltadas para a mudança do modelo assistencial. Sua adoção 
como uma atividade sistemática ao interior da gestão, pode 
ser considerado um dos indicadores de modificação do mo-
delo assistencial. 2 Porém, a diversidade de iniciativas e expe-
riências institucionais de avaliação e monitoramento da ges-
tão governamental em saúde, requer uma investigação mais 
metódica e criteriosa, de modo a identificar tendências gerais, 
sistematizar experiências mais relevantes, aferir o cumpri-

mento de preceitos normativos e, principalmente, evidenciar 
significados relativos aos atores governamentais implicados. 
3 Objetivos Este trabalho, é parte da tese de Doutorado em 
Ciências da Saúde-UNB e tem como objetivo analisar a per-
cepção de gestores estaduais sobre as práticas de monito-
ramento e avaliação, bem como identificar os desafios e as 
perspectivas no que tange a sua institucionalização no âmbito 
do SUS. Metodologia Trata-se de estudo qualitativo, para o 
qual foi constituído um grupo focal com o objetivo de captar a 
percepção dos gestores estaduais sobre os processos de mo-
nitoramento e avaliação no âmbito das secretarias de saúde. 
Sua formação envolveu a distribuição regional, observação de 
diferentes portes populacionais e a atuação dos dirigentes, fo-
ram selecionadas oito Secretarias : Bahia, Mato Grosso, Rio de 
Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins, Pará e São Paulo. 
Utilizou-se um roteiro de questões que permitiu à abordagem 
dos temas: práticas e processos de M&A e sua centralidade na 
agenda dos gestores; instrumentos utilizados na construção 
das práticas e processos do M&A da gestão; aspectos opera-
cionais inerentes às práticas de M&A da gestão e os desafios 
e perspectivas no que tange a sua institucionalização. Os con-
teúdos foram transcritos na integra, e posteriormente anali-
sados com auxílio do software (ALCESTE), em sua versão 4.10. 
Resultados e Discussão Da análise feita obtivemos, um dendo-
grama estruturado em três eixos temáticos e subdivididos em 
cinco classes, a saber: Eixo I: Do manejo do M&A no âmbito 
da gestão, composto pelas Classe Um: As práticas de M&A 
no âmbito da Gestão do SUS (49%) e Classe Dois: Situações 
criticas para M&A da gestão (16%). Eixo II: Dos instrumentos 
e métodos, composto pela Classe Quatro: Instrumentos iden-
tificados na construção das práticas e processos do M&A da 
gestão (9%) e Classe Cinco: Aspectos operacionais inerentes 
as práticas de M&A da gestão (8%) e Eixo III: Das Responsabili-
dades Interfederativas, composto pela Classe Três: As práticas 
e processos de M&A na relações federativas ( 18%). Na análise 
o componente do monitoramento aparece mais fortemente 
destacado no âmbito da gestão. Outros aspectos relevantes 
dizem respeito à constatação de zonas de sombreamento 
entre as funções de planejamento, monitoramento, avalia-
ção e auditoria. Vinculam a capacidade de medir desempenho 
com capacidade de fazer uma avaliação qualificada, pôr fim a 
constatação da deficiência de pessoal quanto a qualificação 
e quantidade no que tange ao desenvolvimento das ações 
de monitoramento e avaliação. Conclusões/Considerações 
Finais As evidenciadas encontradas reforçam a necessidade 
de se aprimorar os mecanismos de pactuação envolvendo as 
práticas de monitoramento e avaliação, para além da prestar 
contas ou a medição de resultados para satisfação de agen-
tes formuladores de programas e/ou políticas setoriais. A 
leitura do cotidiana dos atores sociais é frágil, o que dificul-
ta a construção de uma agenda interfederativa inerente às 
práticas de monitoramento e avaliação da gestão23,29. Fica 
claro que é imprescindível o investimento na qualificação e 
no provimento de recursos humanos; adoção de estratégias 
capazes de produzir aprendizagem nos sujeitos envolvidos, 
fortalecimento das práticas de planejamento, regulação, mo-
nitoramento e avaliação de forma integrada, definição clara 
das diretrizes técnico-poliíticas que nortearam os processos 
e práticas do monitoramento e avaliação, como também 
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13224 AVALIAÇÃO NORMATIVA DAS SALAS DE VACINA 
DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO NA REGIÃO 
OESTE DE MINAS GERAIS

Introdução A vacinação é uma medida relevante na preven-
ção de doenças, de baixa complexidade e grande impacto nas 
condições gerais de saúde das populações. Representa uma 
medida custo-efetiva e de grande alcance social. Para assegu-
rar o êxito dessa estratégia, é necessário monitorar todos os 
aspectos que a englobam, especialmente no nível local, onde 
de fato se operacionalizam suas ações. Objetivos O objetivo 
do estudo foi avaliar a conformidade das salas de vacina da 
região Oeste de Minas Gerais de acordo com o Programa Na-
cional de Imunização (PNI). Metodologia Avaliação normativa 
realizada por meio de um estudo transversal compararando 
a estrutura e o processo das salas de vacinas da região Oeste 
de Minas Gerais com as normas e as diretrizes preconizadas 
pelo Programa Nacional de Imunização. Foi construído o mo-
delo lógico e, a partir dele, a matriz de análise e julgamento, 
capaz de pontuar a adequação das salas de acordo com o 
preconizado. Foi realizada a análise descritiva com cálculo das 
frequências e a análise bivariada para verificar a associação do 
grau de conformidade das salas de vacina com o porte popu-
lacional e com a cobertura estimada de Estratégia de Saúde 
da Família no município. Resultados e Discussão As salas de 
vacina avaliadas apresentaram-se, em sua grande maioria, 
não adequadas, tanto na dimensão estrutura quanto no pro-
cesso geral. Destacaram-se o reduzido número de salas clima-
tizadas e equipadas com câmaras refrigeradas, conforme as 
últimas recomendações do PNI. A conservação de vacinas foi 
o item melhor avaliado. Já na administração dos imunobológi-
cos, evidenciou-se que menos da metade das salas administra 
a totalidade das vacinas do calendário básico do PNI.. Além 
disso, foi pouco expressivo o número de salas que realiza o 
tratamento das vacinas vivas antes do descarte. A “educação 
permanente” foi o processo mais crítico, demonstrando a 
ausência de capacitação dos trabalhadores. Conclusões/Con-
siderações Finais Este estudo contribuiu para o conhecimento 
das fragilidades na estrutura e no processo das salas de vacina 
para, a partir disso, favorecer a sua adequação. Forneceu sub-
sídios para que gestores e profissionais de saúde possam for-
talecer os serviços prestados e, consequentemente, melhorar 
a qualidade de vida da população.

Valéria; Yasmin Reis dos Santos; Eliete Albano de Azevedo 
Guimarães; Juliano Teixeira de Moraes; Brener Santos Silva; 
Suelem Santos Silva;

13274 GESTÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL: A COOPERAÇÃO TRIPARTITE BRASIL-
CUBA-HAITI

Introdução Após o terremoto que vitimou milhares de pes-
soas e dizimou a estrutura física do Haiti em janeiro de 2010, 
o Congresso brasileiro aprovou em maio do mesmo ano o 
montante de R$ 135 milhões a fim de apoiar a restruturação 
da autoridade de saúde haitiana. Tendo como base princípios 
de decisão dialogada, ausência de condicionalidades e a cen-
tralização das ações na cooperação estruturante, o Governo 
brasileiro, por meio do Departamento de Economia da Saúde, 
Investimentos e Desenvolvimento – DESID/SE/MS, coordenou 

a execução dos projetos inerentes ao Memorando de Enten-
dimento Brasil-Cuba-Haiti, articulando seguimentos institu-
cionais dos três países, além de instituições de pesquisa/ensi-
no, organismos internacionais e diversos outros parceiros. A 
gestão dos vários projetos se conformou por meio do Comitê 
Gestor Tripartite, formado por representantes dos países en-
volvidos, com reuniões regulares, onde foram decididos os 
projetos e demais ações para cumprimento do Memorando 
de Entendimento. Os resultados previstos nesse instrumento 
foram todos alcançados e seu sucesso, nas palavras de todos 
os atores direta ou indiretamente envolvidos, é fruto das boas 
práticas de gestão adotadas. Objetivos O objetivo dessa Co-
municação é apresentar e refletir sobre o arranjo de gestão 
adotado para execução dos projetos oriundos do Memoran-
do de Entendimento Brasil-Cuba-Haiti para fortalecimento da 
autoridade sanitária hatiana e seu impacto na concretização 
das metas previstas. Espera-se também dar visibilidade a esse 
importante marco da Cooperação Sul-Sul e sua capacidade de 
ajustes, flexibilidade e intenso diálogo entre as partes coope-
rantes. Metodologia Este trabalho tem como base a experiên-
cia dos autores no apoio à condução dos projetos oriundos 
do Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-Haiti e relata 
acontecimentos e lições aprendidas ao longo dos últimos sete 
anos de trabalho. Faz uma análise das ações adotadas pelo 
Comitê Gestor Tripartite à luz da situação econômica, social e 
política do Haiti durante a execução dos projetos, evidencian-
do desafios e sucessos. Para tanto, buscar-se-á apresentar o 
contexto em que seu deu a realização das ações de fortaleci-
mento da autoridade sanitária haitiana de forma crítica a fim 
de suscitar indagações que possam contribuir para análises 
ainda mais profundas e colher aprendizados dessa coopera-
ção e das possibilidades de gestão dos projetos de coopera-
ção internacional. Resultados e Discussão Entre os resultados 
dos projetos realizados no âmbito do Memorando de Enten-
dimento Brasil-Cuba-Haiti estão a construção de três hospitais 
comunitários de referência - HCRs, incluindo equipamento e 
fornecimento de medicamentos e insumos, a construção do 
Instituto e Oficina de órteses e Próteses, bem como do Labo-
ratório Nacional de Saúde Pública, a capacitação de pessoal 
em diversas áreas da saúde, entre outras. O alcance desses 
resultados, tendo em conta o amplo leque de parceiros e as 
deficiências estruturais haitianas, demandou grande esforço 
de organização, dedicação, planejamento, assim como flexi-
bilidade para acomodar as constantes mudanças na condução 
política haitiana. Cabe ressaltar que as atividades dos projetos 
tiveram como base o diálogo constante entre as partes a fim 
de identificar as reais necessidades de saúde do povo haitiano 
e arranjos para atender essas demandas adequadamente. No 
momento atual do Projeto BRA 10/005, parceria com o Pro-
grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 
os recursos remanescentes estão sendo empregados na ma-
nutenção dos HCRs, num processo gradual de transferência 
de toda a gestão à autoridade pública do Haiti. Conclusões/
Considerações Finais A execução dos projetos realizados no 
âmbito do Memorando de Entendimento Brasil-Cuba-Haiti 
trouxe valiosos ensinamentos para a cooperação brasileira, 
principalmente no desenvolvimento da Cooperação Sul-Sul. A 
gestão de tais arranjos demanda a compreensão ampla das 
idiossincrasias dos parceiros, realidades econômicas, sociais e 

e contra referência, sendo este tópico um problema descrito 
por outros autores (8). Conclusões/Considerações Finais Os 
relatos dos médicos expressam um olhar geral dos profis-
sionais que, cotidianamente, devem utilizar o SUS em todas 
suas instâncias. Neste sentido, além de incorporar um olhar 
“de fora”, podem indicar os desafios para que a atenção bá-
sica possa ser a coordenadora de cuidados dentro do SUS. 
Os principais desafios apontam a necessidade de reforçar o 
acesso aos medicamentos e garantir equidade entre todos 
os habitantes do Brasil. Outro desafio é reforçar as redes de 
apoio a exames e estudos diagnósticos, necessários para um 
bom diagnóstico e resolubilidade, hoje com sérias restrições 
de acesso. Por último seria interessante monitorar os meca-
nismos de referência e contra referência existentes e incor-
porar as experiências exitosas nos Municípios onde é preciso 
aprimorá-los. Referências 1. Brasil. Lei nº 8.080 de 19/09/1990. 
2. Brasil. Programa Mais Médicos Dois anos: Mais Saúde para 
os Brasileiros. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 3. Minayo 
MC, Gomes SFD. Pesquisa social. 27ª ed Petrópolis: Vozes, 
2008. 4. Bardin L. Analise de conteúdo. Brasileira. 70 E, or-
ganizador. Lisboa; 2011. 5. Alvares J et al. Pesquisa Nacional 
de Acesso a Medicamentos no Brasil: Percepção dos Usuários 
da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde. Value Health 
2015;18:A849. 6. Mendes EV. O acesso à atenção primária à 
saúde. CONASS. 2016;171. 7. Santos DA et al. Potencialidades 
e dificuldades nas práticas de acolhimento na rede de aten-
ção básica conforme a Política Nacional de Humanização. 
Saúde Transform Soc 2016;6:54–69. 8. Protasio APL et al. 
Avaliação do sistema de referência e contrarreferência do es-
tado da Paraíba segundo os profissionais da Atenção Básica 
no contexto do 1o ciclo de avaliação externa do PMAQ-AB. 
Saúde em Debate 2014;38:209–20.

Yamila Comes; Leonor Maria Pacheco Santos; Helena Eri 
Shimizu;

13219 O PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM TANGARÁ 
DA SERRA - MT E A INTEGRALIDADE NAS PRÁTICAS DA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Introdução O Programa Mais Médicos (PMM) caracteriza-se 
como uma política inédita que conseguiu enfrentar, parcial-
mente, o desafio de reordenar a formação e a atuação de 
médicos, tensionando o poder histórico desta corporação 
(CAMPOS, JÚNIOR, 2016). O município estudado é desta-
que no estado apor alocar 21 novos profissionais médicos e 
apresentar uma expansão de 60% da cobertura da atenção 
básica (Brasil, 2017). Essa rápida expansão e ordenamento 
do cuidado através do nível primário, que impactou também 
a alocação de outros profissionais, visa a qualidade dos ser-
viços médicos e o aumento da capacidade da resolutividade 
da atenção primária com as redes de atenção. Esse processo 
requer um olhar de como a integralidade favorece o acesso 
e a acessibilidade no âmbito do SUS como conceito incorpo-
rado na constituição brasileira, e que tem norteado a estru-
turação de documentos que orientam as práticas de saúde e 
completam as ações de promoção e prevenção e, não somen-
te de atenção. Objetivos Analisar a percepção de membros 
das equipes de saúde da família acerca da integralidade nas 
práticas dos médicos do PMM. Metodologia Trata-se de um 

estudo qualitativo, descritivo que apresenta resultados pré-
vios da pesquisa “Inserção do PMM nas políticas e práticas de 
saúde no município de Tangará da Serra – MT” aprovada pelo 
parecer 1.383.426/2016 (CEP/UNEMAT). No segundo semes-
tre de 2016 foram realizadas 15 entrevistas semiestruturadas 
com profissionais de saúde não médicos, sendo 05 enfermei-
ros, 02 técnicos de enfermagem e 08 agentes comunitários 
de saúde das equipes que receberam médicos do PMM. As 
entrevistas abarcavam a dimensão do significado e vivência 
do trabalho, do atendimento à necessidade da população 
e da integração do profissional na equipe e na comunida-
de, e ainda a avaliação da integralidade a partir do olhar do 
entrevistado. As entrevistas foram submetidas à análise de 
conteúdo. Resultados e Discussão Uma das barreiras que a 
presença de médicos estrangeiros traria seria a comunica-
ção; o que se percebe é que esta acabou por promover uma 
aproximação entre os membros da equipe e por criar entre as 
equipes uma colaboração no intuito de minimizá-la. Reconhe-
cem que houve garantia ao acesso e acolhimento às necessi-
dades da comunidade com a cobertura de 100% da saúde da 
família, por conta do PMM que também gerou a contratação 
de mais profissionais de saúde. Sinalizaram que a fixação dos 
médicos com as equipes, o que não acontecia antes do PMM, 
fortaleceu o planejamento de ações no território e deu mais 
segurança à população por reconhecer quem é o seu profis-
sional médico. Apontam que alguns médicos, estes cubanos, 
incentivaram a equipe a ter novas práticas de saúde, compar-
tilharam suas experiências de atuarem mais no território com 
atividades de cuidado e intensificaram em algumas unidades 
o número de visitas domiciliares, ao que alguns entrevistados 
atribuíram um fator de superação das dificuldades de comu-
nicação. O discurso da maioria dos profissionais caracteriza a 
atenção como humanizada e destaca que aumento do tem-
po da consulta tem sinalizado uma escuta qualificada. Con-
clusões/Considerações Finais Talvez possamos considerar a 
reconstrução do sentido social da prática médica na atenção 
básica hoje, representada pelo contraste frequentemente 
mencionado na postura dos médicos brasileiros e dos cuba-
nos em particular, criando um horizonte de oportunidades 
para a medicina de família e comunidade e para a melhoria da 
atenção básica. Há traços de integralidade pelo que os profis-
sionais das equipes apontaram, porém é necessário observar 
como objeto, nesse território, a interação entre a biomedici-
na e a medicalização, e como essas estão sendo enfrentadas 
pelos médicos do PMM, indagando se o usuário tem sido o 
centro das demandas potenciais nas práticas profissionais 
e não um objeto de um processo de meras prescrições nor-
mativas. Referências BRASIL. Portal do Departamento de 
Atenção Básica. 2017. Disponível em http://dab.saude.gov.br/
portaldab/historico_cobertura_sf.php acesso em 15 de Janei-
ro de 2017. CAMPOS, G. W. de Souza; JUNIOR, N. P. A aten-
ção Primária e o Programa Mais Médicos do Sistema Único 
de Saúde: conquistas e limites. Ciência & Saúde Coletiva, 21 
(9), 2657-63. 2016. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/
csc/v21n9/1413-8123-csc-21-09-2655.pdf acesso em 12 de No-
vembro de 2016.

Josué Souza Gleriano; Raimundo Nonato Cunha de França; 
Amélia Cohn;
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13278 MONITORAMENTO DAS UNIDADES DE TESTAGEM 
DO PROJETO A HORA É AGORA EM CURITIBA, BRASIL

Introdução Curitiba tem como característica uma epidemia de 
HIV estável e concentrada em alguns subgrupos populacio-
nais em situação de vulnerabilidade. Em 2015 foi implantado 
o projeto A Hora é Agora (AHA) em Curitiba com o objetivo 
de ampliar a detecção da infecção pelo HIV na população cha-
ve (gays do sexo masculino e homens que fazem sexo com 
homens -HSH) e posterior adesão ao tratamento do HIV. Ob-
jetivos Ampliação da testagem e detecção da infecção pelo 
HIV. Diferentes opções de testagem foram implantadas e 
monitoradas, dentre elas: ONG LGBT (Grupo Dignidade), Cen-
tro de Orientação e Aconselhamento (COA), Consultório na 
Rua e Unidade Móvel (trailer). Metodologia O formulário de 
coleta de dados foi baseado num modelo prévio revisado, já 
utilizado nos serviços de saúde de Curitiba. Cada unidade de 
testagem é responsável pela coleta de dados, conferência de 
preenchimento e encaminhamento para o responsável pelo 
monitoramento. É feita uma nova conferência de informa-
ções, checagem de inconsistências e alimentação do banco 
de dados. A partir disso é realizada a compilação mensal dos 
dados e construção de um conjunto de indicadores necessá-
rios para o desenvolvimento da pesquisa e orientação para 
tomada de decisão rápida e oportuna. Resultados e Discussão 
Desde a implantação do projeto AHA foram testadas 6,541 
pessoas, destas 4,858 aceitaram participar da pesquisa, sendo 
2,570 população chave (70% entre 14 e 29 anos) e destes 315 
foram reagentes o que representou uma prevalência de 12% 
na população chave. Entre as unidades de testagem o Mobile 
Unit foi que a apresentou o maior número de testes (3,131) 
e o COA aquela com maior número de reagentes (197). Con-
clusões/Considerações Finais O alto número de reagentes no 
COA se justifica por esse serviço ter como uma de suas fina-
lidades a confirmação de testes reagentes para o HIV, reali-
zados em casa - auto testagem (www.ahoraeagora.org). Tais 
estratégias alternativas têm sido fundamentais na garantia do 
acesso precoce da população chave à testagem e tratamento 
do HIV.

Marly Marques da Cruz; Vanda Cota; Raquel Maria Cardoso 
Torres; Cristiane Nakamura;

13282 ANÁLISE ESTRATÉGICA DO PROCESSO 
DE FORMULAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SUS (PM&A-SUS)

Introdução A formulação de uma política compõe-se de um 
conjunto de etapas que incorporam, em um contexto de con-

sensos e conflitos, aspectos relacionados ao modus operandi 
escolhido por um Estado para interferir nas relações sociais de 
seus cidadãos, No processo de institucionalização das práticas 
de monitoramento, avaliação e disseminação da informação 
estratégia no âmbito do SUS, a formulação da Política Nacio-
nal de Monitoramento e Avaliação (PM&A-SUS) e a da Política 
Nacional de Informação e Informática em saúde (PNIIS) ini-
ciaram-se, pari passu, em 2012, num processo articulado e in-
ter-relacionado. A premissa comum era a de que, por meio de 
um processo contínuo e sistemático de Monitoramento e Ava-
liação (M&A), possibilita-se obter informações estratégicas à 
tomada de decisão, prestação de contas e contribuem para 
a transparência e disseminação de informações da gestão do 
SUS, daí a necessidade de ambas. Entretanto a PNIIS foi pu-
blicada em 2015, o que não aconteceu com a PM&A-SUS. As 
reflexões sobre a PM&A-SUS surgiram a partir da percepção 
tácita do descompasso entre a formulação e publicação des-
sa, em comparação com a PNIIS. Objetivos Realizar a Análise 
Estratégica do processo de formulação da Política de Monito-
ramento e Avaliação do Sistema Único de Saúde (PM&A-SUS). 
Metodologia Compreendeu a revisão bibliográfica sobre ini-
ciativas de M&A em saúde nas bases Pubmed-Medline, Scie-
lo e Bireme-BVS; e Análise Estratégica (AE) dos documentos 
existentes: legislação estruturante, registros institucionais do 
MS, atas de reuniões do GT-PM&A e minutas da PM&A-SUS, 
considerando-se as três dimensões preconizadas por Cham-
pagne, F; Brousselle; Contrandriopoulos, A. e Hartz, Z. (2011), 
que compreende em realizar a apreciação da escolha implan-
tada ou em implementação. A AE objetiva compreender, ex 
post, a escolha de uma estratégia, a pertinência e a coerência 
dos fatores determinantes para o sucesso da intervenção es-
colhida, no contexto de sua implementação. A pertinência e a 
coerência são fruto da interação que resulta em dada escolha, 
considerados os contextos técnico, socioeconômico, cultural 
e político-administrativo, os atores envolvidos e seus respecti-
vos objetivos e interesses. A análise documental foi realizada 
utilizando-se a análise de conteúdo temática de Bardin.L. Re-
sultados e Discussão O esforço de conformação de uma Políti-
ca de M&A para o sistema de saúde nacional concretiza-se em 
um quadro de controvérsias, conflitos e consensos. A portaria 
nº 1.517/2013 inicia o processo de formulação da PM&A por 
instituir o GT. Esse centrou-se na representação acadêmica 
com ausência do controle social, posição revista a posteriori. 
O primeiro esboço da PM&A, após cinco meses de trabalho, 
traz diretrizes abrangentes e transversais distantes do ob-
jetivo principal e bastante incipiente, privilegiando M&A na 
concepção pura de accountability. As minutas que sucedem 
emanam preocupações sobre a expansão do normativo para 
além do setor público, ainda aspectos sobre as dimensões de 
avaliação pretendidas; a importância de definir objetivos cla-
ros, e quanto à função da PM&A, ou seja, se esta prestar-se-ia 
a definir conceitos, terminologias e técnicas padronizadas, 
seja para a gestão do M&A seja para o M&A para gestão. A AE 
permitiu apreender que a consolidação normativa da PM&A 
como elemento estratégico para o Planejamento, de regula-
ção, controle e responsabilização da gestão em saúde. Con-
clusões/Considerações Finais As políticas públicas expressam 
a intenção de um governo em exercer a transformação sobre 
determinado problema ou interesse da sociedade. Nesse 

culturais distintas, assim como um olhar sobre a nossa própria 
realidade, a fim de perceber o necessário, o viável e o factível. 
No tocante a essa cooperação tripartite entre Brasil-Cuba-Hai-
ti, o que mais caracteriza a gestão do projeto foi o diálogo que 
vem permeando todo o processo de cooperação desde sua 
fase inicial de planejamento. Visto que as autoridades haitia-
nas vê essa cooperação como a mais importante na área da 
saúde, isso em grande parte deve-se ao esforço brasileiro de 
respeitar às demandas daquele povo, dentro das possibilida-
des financeiras acordadas, e isso só se compreende com o 
diálogo, ou gestão dialogada. Referências Almeida C, Campos 
RP de, Buss P, Ferreira JR, Fonseca LE. A concepção brasileira 
de “cooperação Sul-Sul estruturante em saúde”. RECIIS [In-
ternet]. 31 de março de 2010 [citado 17 de janeiro de 2017];4(1). 
Disponível em: http://www.reciis.cict.fiocruz.br/index.php/re-
ciis/article/view/343/527 Brasil M da S. Cooperação em Saúde 
no Haiti: quatro anos de construção. 1o ed. Brasília: Editora do 
Ministério da Saúde; 2014. 348 p. Brasil. Lei no 12.239 [Inter-
net]. 12.239 maio 19, 2010. Disponível em: http://www.planal-
to.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12239.htm Brasil. 
ABC - Agência Brasileira de Cooperação [Internet]. Programa 
de Treinamento para Terceiros Países - TCTP. 2017 [citado 17 
de janeiro de 2017]. Disponível em: http://www.abc.gov.br/
treinamentos/informacoes/ABC.aspx Misoczky MC, Bordin R, 
Barcelos R. Fortalecimento da Rede de Serviços de Saúde: um 
relato da cooperação Brasil/Cuba/Haiti. Porto Alegre: Pubbli-
cato Editora Ltda; 2015. 323 p.

Sergio Alexandre Gaudencio; Everaldo Torres Cordeiro; Regiane 
de Sousa Lima;

13275 AVALIAÇÃO EXTERNA DOS CENTROS DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DE PERNAMBUCO

Introdução Dentro da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil 
Sorridente, os CEO representaram uma inovação e estabele-
cem-se para dar conta da atenção secundária em odontologia, 
além de referenciar a Atenção primária. (BRASIL, 2006). Sa-
bendo da importância desse equipamento de saúde e da sua 
expansão, faz-se necessário a avaliação, para identificar os 
pontos negativos e tencionar para a mudança (CONTANDRIO-
POULOS, A. P. et al, 1997). Goes e colaboradores (2012) con-
vergem nesse mesmo sentido, ao conceituar a avaliação em 
saúde. Nas últimas décadas, crescem no Brasil as iniciativas 
no sentido de institucionalizar a avaliação em saúde, porém 
parece ser pouco incorporada às práticas, possuindo, quase 
sempre um caráter prescritivo e burocrático (FELISBERTO et 
al., 2012). Para incorporação à prática, buscou-se realizar uma 
AVE na atenção secundária de Saúde Bucal, para verificar os 
aspectos de estrutura dos CEO, assim como os processos de 
trabalho nas visões de profissionais e gerentes do serviço. 
Objetivos Avaliar in loco os Centros de Especialidades Odon-
tológicas de Pernambuco. Além de verificar aspectos de es-
trutura, processo de trabalho, critérios organizacionais, ges-
tão e gerência dos serviços, controle social, monitoramento e 
avaliação das ações do serviço. Metodologia Esse é um estudo 
quantitativo-descritivo-exploratório in loco. A amostra reuniu 
35 serviços dos 38 que estão participando da pesquisa Portal 
CEO. A Avaliação Externa -AVE ocorreu entre os meses de abril 
de 2015 e maio de 2016, sendo executada por aluno bolsista 

PIBIC/Propesq-UFPE e membros do grupo de Pesquisa Ges-
tBucal. Os instrumentos para coleta de dados para a avaliação 
externa foram dois questionários já validados em pesquisa an-
terior no PortalCEO, sendo um aplicado ao Gerente do serviço 
e outro ao profissional. Além disso, foi usado um questionário 
observacional estrutural. Esta Iniciação Científica, fez parte da 
pesquisa “Avaliação de efetividade de uma ferramenta weba-
sed para planejamento, gestão e monitoramento dos Centros 
de Especialidades Odontológicas (CEO)” o qual foi financiado 
pelo CNPq - Edital 10/2012, submetido ao Comitê de Ética em 
Pesquisa do CCS-UFPE, obtendo parecer favorável sob o N° 
399.931. Resultados e Discussão Os resultados obtidos a partir 
do questionário voltado ao gerente, mostraram que a maioria 
dos serviços possuíam coordenador de saúde bucal (96,9%). 
Apesar da ausência de perfil técnico. Quanto ao modo de or-
ganização do serviço, observou-se que a maioria recebia pa-
cientes pela demanda espontânea, sem agendamento com 
hora marcada e sob responsabilidade do usuário. Também é 
possível perceber a alta evasão e a alta fila de espera, levando 
em consideração a razão entre o número de pacientes que en-
tram no serviço e os que saem mensalmente, como no caso da 
Endodontia. Já no questionário voltado ao profissional, verifi-
cou-se que 29% dos serviços não garantem a contrarreferência 
aos usuários. Quanto a estrutura, em geral, a estrutura mos-
tra-se em condições satisfatória, muito embora, nem sempre 
o melhor desempenho estará associado à estrutura ou densi-
dade tecnológica de um serviço como mostrou Santos (2016) 
e Vuori (1991). Em outras palavras, apesar da boa estrutura na 
visão dos entrevistados, ela não garante a resolutividade na 
maioria das especialidades ofertadas, visto a fila de espera e 
a taxa de evasão alta. Conclusões/Considerações Finais Ape-
sar da indicação política, a maioria dos cargos de gestão eram 
ocupados por Cirurgiões-Dentistas, onde metade deles não 
tinham formação para gestão/gerência. Apareceram vários fa-
tores que podem favorecer a evasão durante alguma consul-
ta, foram eles: marcação da consulta pelo usuário e ausência 
de agendamento. Dentro desse contexto, a especialidade de 
Endodontia parece ser o nó crítico, uma vez que tem o maior 
número de profissionais ao mesmo tempo que a maior fila 
de espera e a segunda menor resolutividade. O grau de sa-
tisfação do usuário não é levado em consideração, podendo 
causar um prejuízo na montagem das práticas de cuidado. A 
estrutura parece ser satisfatória, mesmo com problemas sé-
rios de adequação de sela de Raio-x e fata de acessibilidade 
em parte dos serviços. De uma maneira geral, os aspectos 
mais críticos estão relacionados ao processo e organização do 
trabalho, ao acesso aos serviços e a problemas na referência 
- contra referência. Referências BRASIL. Ministério da Saúde. 
Portaria nº. 599, de 23 de março de 2006. Define a implanta-
ção de Especialidades Odontológicas (CEO). Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 24 mar. 2006. CONTANDRIOPOULOS, A. P. 
et al. A avaliação na área de saúde: Conceitos e métodos. “In”: 
Hartz ZMA. Avaliação em Saúde: dos modelos conceituais à 
prática na análise da implantação de programas. Rio de Janei-
ro: Editora Fiocruz; 1997. p. 29-47 FELISBERTO, E., BEZERRA, 
L.C.A., COSTA, J.M.B.S., ALVES, C.K.A., Institucionalização da 
avaliação em Saúde. São Paulo: Artes Medicas, 2012. P. 149-
156 SANTOS. L. X., Avaliação inicial do uso de uma ferramen-
ta webased para o planejamento, gestão e monitoramento 
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profissionais de saúde como pelos usuários do SUS. Estudos 
futuros deverão enfocar se essas melhorias resultarão em me-
lhor qualidade do uso dos medicamentos.

Mariana Michel Barbosa; Marina Morgado Garcia; Renata 
Cristina Rezende Macedo do Nascimento; Juliana Álvares; 
Augusto Afonso Guerra Júnior; Francisco Acurcio de Assis;

13331 AVALIAÇÃO ESTRUTURAL DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DA 
PARAÍBA

Introdução Diversas entidades nacionais e internacionais têm 
realizado críticas ao sistema penitenciário brasileiro, estas são 
relacionadas à superlotação, pequeno número de ações que 
visam ressocialização e estruturas físicas inadequadas, que 
fomentam o surgimento de violência e agravos à saúde1. Em 
reconhecimento a lacuna na assistência à saúde e tendo como 
objetivo suprir as necessidades para a população privada de 
liberdade, foram criadas duas políticas de saúde específicas, 
o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP)2 
e a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas 
Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP)3 que ob-
jetivam a garantia do acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS) 
e a integralidade da atenção à saúde desta população. Isto 
posto, pesquisas no âmbito penitenciário contribuem para 
reduzir a incompreensão e falta de informação sobre o tema 
e ainda, atua no favorecimento da ruptura de uma série de 
amarras sociais que envolvem as populações penitenciárias, 
principalmente no que diz respeito à questão de direitos so-
ciais, dentre eles à saúde, revelou-se como desafio ao desen-
volvimento desse estudo. Objetivos Considerando-se que a 
melhoria da atenção à saúde ocorre ao nível do processo de 
trabalho ou da estrutura, entendidas como partes fundamen-
tais no planejamento e na gestão do SUS, o presente estudo 
teve por objetivo avaliar os aspectos estruturais e característi-
cas do trabalho na atenção primária à saúde em penitenciárias 
masculinas do Estado da Paraíba Metodologia Trata-se de um 
estudo descritivo transversal, com abordagem quantitativa, 
realizado em seis estabelecimentos de assistência à saúde, 
integrados a penitenciárias masculinas do estado da Paraí-
ba. Para a coleta de dados, foram marcados encontros indi-
viduais com os diretores, no âmbito das unidades prisionais, 
onde foi aplicado um questionário contendo perguntas sobre 
aspectos estruturais e características do trabalho, adaptado 
do questionário do Projeto de Monitoramento e Avaliação do 
Programa de Expansão e Consolidação da Estratégia Saúde da 
Família (PROESF)2. Os dados foram organizados em planilhas 
eletrônicas do Office Excel 2003. O estudo foi encaminhado 
para avaliação e parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Estadual da Paraíba, do qual obteve aprovação 
conforme Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 
(CAAE) nº 0400.0.133.000-09, cumprindo os preceitos éticos 
elencados na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS). Resultados e Discussão Os consultórios foram 
avaliados quanto à adequação referente a: área física, ilumi-
nação, ventilação e ruído. Aqueles destinados a medicina/psi-
cologia apresentaram adequação 66% das unidades de saúde, 
enquanto os de enfermagem foram considerados adequados 
em 38,3%. A farmácia e os sanitários obtiveram médias de 
adequação de 50% e 55% das unidades, respectivamente. As 

informações sobre a disponibilidade de materiais e insumos 
destinados a realização de curativos, retirada de pontos e 
adminstração de medicamentos, demonstram, em geral, su-
ficiência dos itens analisados e materiais para pequenas cirur-
gias e blocos de receituários foram indicados como insuficien-
tes em 50% das unidades. Verificou-se que o atendimento à 
demanda espontânea é realizado em 100% das unidades de 
saúde. Quanto às ações de atenção básica em saúde, desta-
ca-se o diagnóstico e tratamento de diabetes, hanseníase, tu-
berculose e hipertensão, sendo indicado em pelo menos cinco 
(83%) dos seis estabelecimentos, e o diagnóstico e tratamento 
de IST/AIDS em quatro (67%). Pequenas cirurgias e Protocolos 
de planejamento familiar são realizados em apenas duas (33%) 
e uma unidade de saúde (17%), respectivamente. Conclusões/
Considerações Finais A adequação dos espaços físicos das uni-
dades de saúde para que os profissionais desempenhem suas 
funções de maneira mais adequada é salutar para a garantia 
do acesso da população penitenciária. Por tanto, os aspectos 
organizacionais e administrativos locais devem ser revistos 
e aprimorados a fim de haja ações de promoção da saúde e 
prevenção, controle e tratamento de doenças. Ainda é funda-
mental que os entes federados e as instâncias ministeriais de 
saúde e justiça assumam suas resposabilidades sanitárias no 
que se refere a efetiva execução da propoposta de saúde nos 
presídios. Considera-se que a pesquisa desenvolvida, embora 
apresente a limitação de avaliar estrutura e processos de tra-
balho dos serviços de assistência à saúde, representa um avan-
ço na produção de conhecimento acerca do tema. Contudo, 
ainda é importante fomentar a produção científica no âmbito 
penitenciário, através de iniciativas como a Agenda Nacional 
de Prioridade de Pesquisa. Referências 1. Reis CB, Bernardes 
EB. O que acontece atrás das grades: estratégias de prevenção 
desenvolvidas nas delegacias civis contra HIV/AIDS e outras 
doenças sexualmente transmissíveis. Ciênc. Saúde Coletiva 
[periódico na internet]. 2011 [citado em 9 Abr 2013]; 16(7):3331-
38. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v16n7/32.pdf. 
2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Plano 
Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. 2 ed. Brasília, DF. 
2005. 3. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria Interministerial 
N°1, de 2 de Janeiro de 2014.Diário Oficial [da] República Fede-
rativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF. 2014.

Gabriela Maria Cavalcanti Costa; Mayara Lima Barbosa; Suely 
Deysny de Matos Celino; Lannuzya Veríssimo e Oliveira; Dixis 
Figueroa Pedraza;

13343 IDENTIFICAÇÃO DAS REGIÕES DE SAÚDE DO 
RIO GRANDE DO SUL PRIORITÁRIAS PARA AÇÕES DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Introdução No Rio Grande do Sul, o processo de regionaliza-
ção do Sistema Único de Saúde instituiu 30 Regiões de Saú-
de, a partir disso, o planejamento da saúde é baseado nessa 
organização. A avaliação de indicadores da Vigilância em Saú-
de proporciona fundamentos para análise epidemiológica da 
situação da saúde e, consequentemente, para intervenções 
prioritárias na realidade sanitária dos territórios. Objetivos 
Avaliar o desempenho das 30 Regiões de Saúde (RS) da Secre-
tária Estadual de Saúde (SES) do Rio Grande do Sul e identifi-

sentido, a ausência da ação deve também deve ser abordada 
como escolha de um governo. A formulação de políticas no 
setor público raramente são frutos exclusivos da aplicação 
de métodos e técnicas de planejamento. Em geral expressam 
interesses e coalizões de grupos hegemônicos em uma dada 
conjuntura política. O processo de formulação parece ser 
conduzido pelo ‘entusiasmo’ pessoal do gestor ou de espe-
cialistas e explicita controvérsias ao materializar influências 
positivas, antagonismos e resistências, intra e interinstitucio-
nais. No contexto da PM&A-SUS, o processo deu-se na pers-
pectiva de formulação da política como norteadora da institu-
cionalização do M&A na Saúde, com pouca consideração pela 
conjuntura política vigente e destacável desconsideração a 
processos de inovação. Na linguagem coloquial poderíamos 
dizer que houve ‘mais do mesmo’. Referências CHAMPAGNE, 
F.; BROUSSELLE; A. CONTRANDRIOPOULOS, A. ; HARTZ, Z. A 
Análise Estratégica. In:______ Avaliação: conceitos e métodos 
(Org.). BROUSSELLE, A et al; tradução de Michel Colin. Rio de 
Janeiro, Ed. Fiocruz, 2011. PAESE, C.R.; AGUIAR, A. A. G. Revi-
sitando os conceitos de formulação, implementação e avalia-
ção de políticas e programas sociais no brasil. Revista NUPEM, 
Campo Mourão, v.4, n. 6, p. 65-87, jan./jul. 2012 SOARES, B.C. 
Análise estratégica das ações de vigilância epidemiológica do 
Programa de Controle da Tuberculose no município de Itabo-
raí/RJ. 2015. 93 fl. Dissertação (Mestrado) – Escola Nacional de 
Saúde Pública Sergio Arouca, Rio de Janeiro. 2015. BARDIN, L., 
Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70; 1977

Luiz Marques Campelo; Elizabeth Moreira do Santos; Paulo de 
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13286 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA E O PROCESSO DE INSERÇÃO DA PRÁTICA DE 
MONITORAMENTO NAS UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA DE 
REGISTRO/SP

Introdução A avaliação do desempenho da APS permite iden-
tificar os nós críticos do sistema de saúde de modo a embasar 
as ações de planejamento. Mecanismos mais ágeis e efetivos 
devem ser implementados no nível local para que se permita 
uma avaliação organizacional e de desempenho da APS. Este 
estudo propõe introduzir a prática da avaliação do desempe-
nho na rotina de trabalho das equipes de saúde da família Ob-
jetivos Construir um painel de indicadores de desempenho da 
APS para as Unidades Saúde da Família; aprimorar o proces-
so de planejamento local; instituir momento de reflexão no 
processo de trabalho das equipes quanto ao desempenho de 
suas ações Metodologia Será elencado rol de indicadores que 
melhor retratem o perfil das 17 Unidades de Saúde. Será reali-
zada agenda para cada um dos 3 Distritos de Saúde para o de-
senvolvimento de oficinas de planejamento e monitoramento 
local. Após as oficinas distritais, serão produzidos relatórios 
com os produtos das discussões realizadas com as equipes, 
contemplando as estratégias, insumos necessários, propostas 
para modificações no processo de trabalho, necessidades em 
recursos humanos e outros assuntos que sejam pertinentes e 
que tenham impacto na resolutividade dos serviços. Resulta-
dos e Discussão Busca-se sensibilizar os profissionais para a 
importância da prática avaliativa, a instrumentalização do ges-
tor na aplicação dos recursos diretamente nas necessidades. 
O olhar individualizado, do desempenho de cada território, 

permitirá desnudar particularidades que necessitem de inter-
venção pontual, diferente do que ocorre atualmente onde o 
processo de planejamento ocorre a partir de uma visão global 
do desempenho municipal.Uma equipe atenta para o desem-
penho de suas atividades estará mais motivada para qualifi-
car suas ações de acordo com necessidades reais e a busca 
pelo aprimoramento será baseada em evidências e através de 
apoio técnico especializado. Conclusões/Considerações Finais 
O aprimoramento das ações de planejamento e monitoramen-
to permite transcender à prática de cumprimento da agenda 
disposta na legislação onde documentos como planos e pac-
tos interfederativos passam a ser documentos de “gavetas” e 
sua operacionalização ocorre de maneira muito insipiente no 
que se refere aos serviços nos municípios de pequeno porte.

Juliana Cortez Borges; Ariane Graças de Campos;

13313 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM MINAS 
GERAIS.

Introdução No Brasil, a operacionalização da Assistência Far-
macêutica (AF) tem priorizado a aquisição de medicamentos. 
No entanto, em 2008, o Estado de Minas Gerais criou o Pro-
grama Rede Farmácia de Minas (RFM), uma estratégia para 
ampliar o acesso aos medicamentos focado na melhoria da 
infraestrutura das farmácias. Até o ano de 2015, mais de 126 
milhões de reais de recurso estadual foram gastos com o 
RFM. Objetivos Caracterizar a infraestrutura das farmácias pú-
blicas de Minas Gerais, comparando municípios contemplados 
ou não pelo RFM, com o intuito de verificar se os objetivos 
propostos pelo Programa foram alcançados e se os gastos im-
plicaram em melhoria da AF. Metodologia Estudo transversal, 
exploratório, de natureza avaliativa, composto por um levan-
tamento de informações numa amostra representativa dos 
municípios do Estado de Minas Gerais, utilizando as mesmas 
ferramentas da Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e 
Uso Racional de Medicamentos (PNAUM). A PNAUM foi apro-
vada pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa sob o CAAE 
18947013.6.0000.0008. Os dados foram coletados de julho de 
2014 a maio de 2015. Para a análise estatística, foram apresen-
tadas frequências absolutas e relativas (com intervalos de 95% 
de confiança) e para a comparação de grupos foi utilizado o 
Teste qui-quadrado de Pearson. Resultados e Discussão Fo-
ram analisados 104 municípios, dos quais 41,3% tinham RFM. 
Com uma diferença estatisticamente significante, os municí-
pios com RFM apresentaram maiores taxas de regularização 
da documentação legal, maior conforto para os usuários e 
funcionários, melhores condições de armazenamento de me-
dicamento e realização de atividades clínicas. Observou-se 
também maior utilização de sistemas informatizados na ges-
tão da AF pelos municípios da RFM (93,8% versus 49,7%). O 
RFM ocasionou melhoria do acesso aos medicamentos essen-
ciais, uma vez que 77,1% dos usuários de municípios com RFM 
relataram sempre ter êxito na retirada de medicamentos, 
enquanto que nos municípios sem RFM, esse percentual foi 
de 61,4%. Conclusões/Considerações Finais Verificou-se maior 
investimento estadual na organização da AF dos municípios 
com RFM, gerando melhores condições de desempenho e 
infraestrutura, que foram avaliadas positivamente tanto por 
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tes da SMSRJ, com a aprovação de 10 profissionais ao fim do 
curso e elaboração de 2 trabalhos coletivos de conclusão de 
curso. - Acompanhamento por um ano dos trabalhos de pla-
nejamento dos gerentes de 2 Clínicas da Família, por 2 alunos 
do último ano da graduação. - Estudo e acompanhamento lon-
gitudinal das condições de saúde da população de Tubiacanga 
e outros bairros da Ilha do Governador, qualificando a atua-
ção dos gerentes da área. - Consolidação das Clínicas da Fa-
mília dessa área como campo para disciplinas e estágios para 
alunos do IESC. Conclusões/Considerações Finais - O projeto 
melhorou a qualidade da atuação dos gerentes de Clínicas da 
Família em suas áreas de abrangência, a partir do aprendizado 
de métodos e técnicas da área do Planejamento em Saúde, 
em contraposição a uma preocupação com uma “accounta-
billity” entendida mais como uma prestação de contas do que 
como uma formalização do planejamento. - Foi complemen-
tada a formação dos alunos de Saúde Coletiva com atividades 
práticas supervisionadas, junto aos profissionais da SMSRJ, e 
de pesquisa com os docentes; propiciou ao aluno transcen-
der na formalização em outras perspectivas, como redes de 
atenção etc. O fato de poucos alunos terem participado da 
Extensão curricular (a participação nessa área é facultativa) 
diminuiu o impacto do curso na articulação do Ensino com a 
Extensão. Referências - Tancredi, F.B., Barrios, S.R.Le Ferreira, 
J.H.G. Planejamento em saúde. Vol. 2. São Paulo: Faculdade 
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 1998. (Série 
Saúde & Cidadania). Disponível em http://www.saude.mt.gov.
br/adminpublicacao/arquivo/Saude%20&%20Cidadania%20Vo-
lume02.pdf - Organização Mundial de Saúde – OMS. Notas 
sobre a Metodologia da Estimativa Rápida. Extraído do do-
cumento: WHO/SHD/NHP/88.4. Genebra, 1998. Disponível em 
http://utp.br/onc/Est%20Rap%20Texto.htm

Leyla Gomes Sancho; Heitor Alarico Gonçalves de Freitas; 
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13367 DESIGUALDADES NA OBTENÇÃO DE 
MEDICAMENTOS ENTRE ADULTOS BRASILEIROS 
COM BASE NOS DADOS DA PESQUISA NACIONAL DE 
SAÚDE,2013 (PNS)

Introdução Os medicamentos representam instrumentos 
valiosos no tratamento e recuperação da saúde. A falta de 
acesso aos mesmos pode levar ao agravamento das doenças 
e, consequentemente, ao retorno das pessoas aos serviços 
de saúde, além de onerar a atenção secundária e terciária. 
Nesse sentido, a OMS avalia o acesso à medicamentos essen-
ciais como um indicador de concretização do direito à saúde. 
Objetivos Investigar a associação entre o acesso a medica-
mentos e fatores sociodemográficos, pela população adulta 
brasileira, com base em dados secundários provenientes da 
Pesquisa Nacional de Saúde,2013 Metodologia Estudo trans-
versal com base nos dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 
2013. A amostra foi composta por indivíduos adultos que tive-
ram medicamentos prescritos por profissional de saúde, nas 
duas semanas anteriores a realização da pesquisa. O acesso 
a medicamentos foi avaliado segundo a obtenção, por meio 
de autorrelalo com três possíveis opções de resposta: acesso 
total, acesso parcial e acesso nulo. Avaliou-se a associação en-
tre o acesso aos medicamentos e as variáveis demográficas, 
local de residência, escolaridade,condições de saúde e aces-

so aos serviços, por meio da Regressão Logística Multinomial 
realizada no programa R versão 3.2.1. Resultados e Discussão 
A maioria dos adultos relatou acesso total e dispêndio mone-
tário (63,9%) com a obtenção dos fármacos. A ausência do me-
dicamento no serviço público de saúde foi o principal motivo 
para o não acesso (57,6%). De acordo com a análise ajustada, 
no Brasil houve maiores chances de acesso parcial aos medi-
camentos para os indivíduos do sexo feminino e pessoas cujo 
último local de atendimento foi o serviço público. Maior chan-
ce de não acesso foi associada à cor de pele não branca. A aná-
lise por macrorregiões demonstrou que nas regiões Sudeste, 
Sul e Nordeste, as pessoas cujo local do último atendimento 
foi o serviço público, apresentaram significativamente mais 
chances de acesso parcial. Conclusões/Considerações Finais 
Os resultados do presente estudo apontam que o acesso aos 
medicamentos depende de dispêndio monetário, ainda sinali-
zam desigualdades associadas às condições socioeconômicas. 
Assim, o fortalecimento do SUS é fundamental para a distri-
buição gratuita de fármacos, de modo a reduzir as iniquidades 
no acesso a medicamentos.

Elislene Dias Drummond; Karina Cardoso Meira; Taynãna César 
Simões; Fabíola Bof de Andrade;

13370 CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTO PARA 
AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA E PROCESSO DO PROGRAMA 
SAÚDE NA ESCOLA

Introdução O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma estra-
tégia brasileira criada em 2007 que busca contribuir no de-
senvolvimento integral de educandos da creche, pré-escola, 
ensino fundamental e médio e educação de jovens e adultos 
de todo o país. Esse esforço envolve a oferta de atividades 
de avaliação da condições de saúde, promoção da saúde e 
prevenção de doenças e agravos, bem como a capacitação 
de profissionais de saúde e educação para atuarem nesses 
espaços (BRASIL, 2015). Desde a sua implantação alguns 
impasses têm sido mencionados, como é o caso da articula-
ção inadequada entre profissionais de saúde e educação e o 
pouco conhecimento sobre o programa. Esses empecilhos 
dificultam a execução das ações do programa, levantando 
a necessidade de desenvolvimento de pesquisas avaliativas. 
Esse tipo de pesquisa constitui importante estratégia e ofe-
rece informações úteis na tomada de decisões na busca de 
efetivação do PSE, a ser utilizada na gestão dos serviços de 
saúde para a melhoria das intervenções. Esses processos/
ações geralmente são realizados através de instrumentos que 
contribuem na coleta de dados imprescindíveis às pesquisas 
avaliativas. Objetivos Construir um instrumento para avalia-
ção da estrutura e processo do PSE na visão de profissionais 
da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Metodologia Trata-
se de estudo metodológico utilizando o referencial teórico de 
Avedis Donabedian (2005) que considera estrutura, como os 
recursos humanos, estruturais, materiais, financeiros e orga-
nizacionais, os quais influenciam na prestação do cuidado, e 
processo, como o conjunto de atividades desenvolvidas para 
a prestação do cuidado e a forma em que são ofertados. A 
pesquisa foi realizada entre os meses de novembro de 2016 e 
janeiro de 2017, com a finalidade de elaborar instrumento que 
subsidie o processo avaliativo do PSE sob a ótica dos profissio-
nais da ESF. As informações foram obtidas de manuais norma-

car as prioritárias para implementar ações de fortalecimento 
da Vigilância em Saúde (VS). Metodologia Estudo descritivo 
de abordagem quantitativa com dados da série histórica, por 
RS, de 11 indicadores da VS do Caderno de Diretrizes, Obje-
tivos, Metas e Indicadores 2016 pactuados pela Comissão In-
tergestores Bipartite/RS para o ano de 2016. Nesse rol estão 
compreendidos indicadores de: vigilância ambiental, epide-
miológica, sanitária e da saúde do trabalhador. Para avaliar o 
desempenho da VS, os 11 indicadores são sintetizados em um 
único índice para cada uma das 30 RS. A metodologia é des-
crita por Silva Junior, J.B. (2004), o índice varia de 0 (pior) a 1 
(melhor) e é definido como Indicador Composto de Avaliação 
da Vigilância em Saúde (ICAVES). Resultados e Discussão A RS 
19 - Botucaraí e RS 20 - Rota da Produção são prioritárias para 
o fortalecimento das ações de VS, pois apresentam os índices 
mais próximos de 0,0 no ICAVES, indicando um desempenho 
da VS frágil. O ICAVES da RS 25 - Vinhedos e Basalto se desta-
ca como o mais alto entre as 30 RS. O apoio matricial pode 
ser uma estratégia para o fortalecimento das ações de âmbito 
coletivo da VS e o gerenciamento de riscos e agravos à saúde 
considerando a equidade horizontal como diretriz do Sistema 
Único de Saúde. As RS que se destacam no desempenho da 
VS podem compartilhar saberes, competências, responsabili-
dades e ações com as mais vulneráveis. Cabe destacar a im-
portância da SES no coordenação do processo. Conclusões/
Considerações Finais A avaliação de indicadores da VS possui 
potencial para subsidiar a tomada de decisão em momentos 
onde a intervenção do gestor pode evitar ou minimizar riscos 
sanitário, impactando diretamente nas condições de saúde de 
toda a Rede de Atenção à Saúde.

Renata Petzhold Mondini; Ivone Andreatta Menegolla; Eduardo 
Viegas da Silva;

13354 ARTICULAÇÃO DA ESTRATEGIA SAÚDE DA 
FAMÍLIA COM A COMUNIDADE NA ASSISTÊNCIA AO 
PORTADOR DE TUBERCULOSE

Introdução A articulação dos profissionais de saúde da Estra-
tégia saúde da Família (ESF) com a comunidade é importante 
para o controle da tuberculose como também para contribuir 
para o fortalecimento do vinculo e promoção da saúde. Ob-
jetivos Analisar a articulação da Estratégia Saúde da Família 
com a comunidade na assistência ao portador de tuberculose 
no município de Natal /RN Metodologia Estudo exploratório, 
do tipo inquérito, com abordagem quantitativa. A amostra 
aleatória considerou P (Proporção populacional) = 0,5, IC (In-
tervalo de confiança) = 95% e erro amostral de 5% totalizando 
n = 100 profissionais de saúde da Estratégia Saúde da Família, 
Natal / RN. Critério de inclusão: profissionais que acompanha-
ram casos de tuberculose. Utilizou-se o instrumento validado 
para as condições crônicas. As respostas foram classificadas 
em capacidade limitada pontuações de 0 a 2; básica de 3 a 5; 
razoável de 6 a 8 e ótima de 9 a 11. A análise foi realizada utili-
zando o Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 
22.0. Resultados e Discussão A articulação da unidade de saú-
de e portadores de TB com as organizações da comunidade 
obteve médias 1,2(dp = 3,4), as parcerias com organizações 
da comunidade para o controle da TB média 1,2 (dp = 2,6) e 
a participação junto ao conselho/comissão local de Saúde 
média 1,4 (dp = 2,5), sendo essas ações classificadas como li-

mitadas. A articulação do agente Comunitário de Saúde com 
a comunidade obteve media 7,6 (dp = 3,7) classificada como 
razoável. Conclusões/Considerações Finais O trabalho conjun-
to e articulado entre profissionais da Estratégia Saúde da Fa-
mília e comunidade é importante para o diagnostico precoce 
da tuberculose como também para o controle e manejo da 
tuberculose. No entanto tem sido um desafio no cotidiano de 
trabalho dos profissionais.

Erika Simone Galvão Pinto; Aline Ale Beraldo; Gabriela Tavares 
Magnabosco; Nathalia Halax Orfao; Reinaldo Antonio da Silva 
Sobrinho; Rubia Laine de Paula Andrade; Maria de Lourdes 
Costa da Silva; Vanessa Freires Maia; Valeria Nepomuceno 
Galvão Santos; Tereza Cristina Scatena Villa;

13358 PLANEJAMENTO EM SAÚDE A PARTIR DA 
ESTIMATIVA RÁPIDA PARTICIPATIVA: UM PROJETO DE 
EXTENSÃO

Introdução Este projeto foi construído a partir de algumas 
premissas, sendo a principal a necessidade de oferecer servi-
ços de saúde de melhor qualidade à população. Agrega-se a 
esta a importância de se recuperar princípios e diretrizes da 
Atenção Primária e da Estratégia de Saúde da Família, como a 
integralidade da atenção, o uso da Epidemiologia para nortear 
as ações, a ampliação de espaços de participação popular, a 
atuação de forma planejada e articulada com outros níveis de 
gestão, com outras unidades de saúde e instituições, entre 
outros. Além disso, o projeto contempla a necessidade de se 
manterem indissociadas as atividades de ensino, pesquisa e 
extensão no âmbito da Graduação em Saúde Coletiva do IESC/
UFRJ. Objetivos Melhorar a atenção à saúde da população 
adscrita às Clínicas da Família; valorizar a autonomia e quali-
ficar a atuação das equipes de Saúde da Família, a partir de 
instrumentos mais eficazes de planejamento local; ampliar 
os espaços de participação da comunidade na resolução de 
seus problemas de saúde; complementar a formação dos alu-
nos de Saúde Coletiva; fortalecer o papel da Universidade na 
difusão de conhecimento, associando Ensino, Pesquisa e Ex-
tensão. Metodologia A graduação em Saúde Coletiva do IESC 
oferece a disciplina Atividades Integradas em Saúde Coletiva 
VI para os alunos do 6º período. Consiste na execução do diag-
nóstico de saúde da população do sub-bairro de Tubiacanga, 
na Ilha do Governador, e no planejamento de intervenções 
sobre os principais problemas encontrados. Para o diagnós-
tico, é utilizado o método da Estimativa Rápida Participativa; 
as fontes dos dados são: observação da área, entrevistas com 
informantes-chave e registros. Após a consolidação dos resul-
tados, são identificados os problemas de saúde de cada co-
munidade. Para o planejamento das intervenções, é utilizado 
o Método Altadir de Planificação Popular (MAPP). Esse mo-
delo é repetido como um curso oferecido aos profissionais da 
SMSRJ, na 1ª fase do projeto de extensão. Na 2ª fase, os pro-
fissionais da SMSRJ executam as ações programadas, com a 
supervisão dos professores do IESC. Nas duas fases, é prevista 
a participação dos graduandos do último ano como monito-
res. Resultados e Discussão - Utilização do método na disci-
plina AISC VI, na graduação em Saúde Coletiva, em 4 turmas, 
desde 2013, envolvendo um total de cerca de 80 alunos, com 
a elaboração de 6 trabalhos curriculares coletivos e aproxi-
madamente 60 individuais. - Formação de 2 turmas de geren-
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georreferenciados das 22 regionais de saúde. Os dados de in-
ternações foram obtidos no Portal DATASUS. As variáveis es-
tudadas foram o número de internações, na faixa etária acima 
dos 30 anos. Para avaliação da dependência espacial foram 
utilizados os coeficientes de autocorrelação global de Moran. 
Foram analisadas as correlações entre as variáveis pelo pro-
grama STATA 10.0. O nível de significância foi de 5%. Resulta-
dos e Discussão Foram identificados 348.990 internamentos 
por doenças do aparelho circulatório no estado no período de 
estudo. Verificou-se diminuição percentual relativa de 18,8% na 
taxa de internação por esse grupo de causas, observou-se au-
mento de 17,2% nas taxas por DM e diminuição para ICC, DCBV 
e HA. Não houve dependência espacial pelo Índice de Moran. 
Houve formação três conglomerados para HA e DCbV, em um 
conglomerado para DIC no primeiro triênio, no triênio 2010-
12 houve formação de dois conglomerados para ICC, um para 
DCbV e um para DM. Houve associação entre maiores taxas 
de internamento por DM e taxa de analfabetismo (p=0,019). 
Conclusões/Considerações Finais Verificou-se redução impor-
tante das DCV sensíveis a atenção primária nas regionais de 
saúde do estado no período de estudo, com exceção do DM, 
isso demanda maior atenção dos serviços de atenção primária 
a saúde no monitoramento e controle desse grupo de causas.

Erildo Vicente Muller; Pollyanna Kassia de Oliveira Borges; 
Clovis Regina Blanski Grden; Tatiana Menezes Cordeiro; Carlos 
Eduardo Coradassi; Selma Regina Aranha;

13416 A METODOLOGIA DO SISTEMA DE INDICADORES 
PARA ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS DE SAÚDE DO 
IDOSO (SISAP-IDOSO)

Introdução Um problema subjacente à consolidação das polí-
ticas de saúde do idoso no Brasil é a falta de mecanismos de 
monitoramento da implementação e avaliação dos resultados 
dos investimentos no setor. Apesar de ser considerado pio-
neiro na criação de políticas que visam à proteção social da 
pessoa idosa, o Brasil tem dificuldades em monitorar e ava-
liar estas medidas em razão da ausência de indicadores sen-
síveis. A maior parte das iniciativas do Ministério da Saúde 
foram pontuais, mediante pesquisas específicas e estudos de 
casos. Mesmo quando há produção regular de dados, não há 
equivalente regularidade de análise orientada para as neces-
sidades da gestão. O SISAP-Idoso (http://www.saudeidoso.
icict.fiocruz.br/), foi lançado em 2011 para suprir esta dificul-
dade. Nele pode-se realizar a consulta online de indicadores, 
a nível federal, estadual e municipal, sobre a saúde do idoso. 
Sua finalidade é oferecer uma ferramenta para a gestão do 
SUS e a sociedade, que permita conhecer a situação de saú-
de da população idosa estabelecendo processos contínuos 
de acompanhamento e promovendo a melhoria da qualidade 
da assistência à saúde e da informação gerada nos níveis bá-
sicos de atenção do SUS. Objetivos O objetivo deste trabalho 
é apresentar a estratégia de construção do SISAP-Idoso. Com 
isso, pretendemos demonstrar como o Sistema pode ser uti-
lizado para o desenvolvimento de funções como planejamen-
to, programação, regulação, controle e avaliação dos progra-
mas e políticas de saúde do idoso. Espera-se que o sistema 
seja útil para realizar o diagnóstico da situação de saúde da 
população idosa e para acompanhamento de políticas públi-

cas nas diferentes fases de seu ciclo. Metodologia O SISAP-I-
DOSO foi construído com duas lógicas independentes, porém 
complementares, que estabelecem a ordem sob as quais os 
indicadores são agrupados para permitir o acompanhamento 
da saúde do idoso. A primeira Matriz é composta por quatro 
dimensões que são subdivididas em áreas, sendo elas: Deter-
minantes da saúde, Condições de saúde dos idosos, Serviços 
de saúde e Qualidade da informação. Os indicadores calcula-
dos foram alocados conforme o tema ao qual estão relaciona-
dos. Na Matriz de políticas, os indicadores são selecionados 
pela definição da matriz lógica do programa, que começa 
pela identificação dos objetivos gerais e específicos deste e 
das atividades a ele correlacionadas. Após isto, os indicado-
res são organizados para atender a lógica avaliativa do SISAP 
que busca apreender, de maneira simplificada, as estruturas e 
propriedades do SUS. Para isto, são incluídos no modelo itens 
como os recursos, os processos e os produtos necessários e 
esperados para uma intervenção eficiente. Resultados e Dis-
cussão A Matriz Conceitual por Dimensões de Saúde sistema-
tiza um painel de indicadores para o diagnóstico da situação 
de saúde da população idosa, procedimento sem o qual não 
é possível planejar adequadamente ações em saúde. A Matriz 
Conceitual para Acompanhamento de Políticas e Programas 
seleciona indicadores para monitorar a implementação e ava-
liar os resultados de políticas e programas de saúde do idoso. 
O Sistema se mostra uma importante ferramenta de suporte 
da formulação e acompanhamento de programas de saúde, 
principalmente no nível municipal. Além disso, é uma podero-
sa ferramenta de controle social e empoderamento da popu-
lação. Conclusões/Considerações Finais O Sistema atinge seu 
objetivo de disponibilizar informações para o planejamento 
e acompanhamento de políticas e programas de saúde do 
idoso, mas a formulação de políticas sem diretrizes e metas 
devidamente explicitadas se mostra uma barreira para o uso 
de indicadores na gestão em saúde. A a falta de informações 
sensíveis para o acompanhamento das políticas também pre-
judica sua utilização. Ainda assim, foram selecionados os indi-
cadores que melhor representavam a situação investigada. A 
incorporação plena do SISAP-Idoso depende da consolidação 
do uso de informações e indicadores nos processos das políti-
cas saúde e da capacitação dos gestores para o desempenho 
dessas atividades. Além disso, deve-se estabelecer uma cultu-
ra avaliativa no SUS. O SISAP-Idoso também se mostra como 
uma poderosa ferramenta de controle social e empoderamen-
to da população, visto que permite conhecer a situação de 
saúde, identificar e incluir assuntos na agenda de prioridades. 
Referências Romero, D. Et al. A Metodologia Do Sistema De 
Indicadores Para Acompanhamento De Políticas De Saúde Do 
Idoso (Sisap-Idoso). Ciência & Saúde Coletiva, no prelo. Brasil. 
Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Departamento de 
Apoio à Descentralização. Nota Técnica. Considerações sobre 
a instituição de um processo de monitoramento e avaliação 
do SUS. Brasília: MS; 2005. COHN, A. Et al. Informação e deci-
são política em saúde. Rev. Saúde Pública. 2005. Jan 39(1): p. 
114-121. SILVA, AX. Et al. A importância estratégica da informa-
ção em saúde para o exercício do controle social. Ciênc. saúde 
coletiva. 2007. Jun 12(3): p. 683-688. COSTA, FL; CASTANHAR, 
JC. Avaliação de programas públicos: desafios conceituais e 
metodológicos. Revista de Administração Pública. 2003. Set/

tivos do PSE e de preconizações da Atenção Básica (AB), tais 
como o Instrutivo PSE (BRASIL, 2011), o Caderno do Gestor do 
PSE (BRASIL, 2015), o Manual de Coleta de Dados Simplificada 
do e-SUS AB (BRASIL, 2016) e o documento de Autoavaliação 
para a Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Bási-
ca (AMAQ) (BRASIL, 2012) e organizadas em dimensões de 
estrutura e processo. Resultados e Discussão O instrumento 
elaborado é constituído por três componentes, onde o inicial 
possui informações sobre idade, sexo, profissão e dados re-
ferentes ao tempo em que esses participantes atuam na ESF 
e no PSE, os quais são imprescindíveis para a compreensão 
dos resultados posteriormente encontrados. No segundo 
componente, dimensão estrutural, há indagações a respeito 
dos recursos humanos, financeiros, estruturais e materiais 
utilizados pelos profissionais na execução da intervenção. 
Já em seu último componente, o instrumento constitui-se 
de indagações sobre como se dá o planejamento das ações, 
abordando quais profissionais participam, onde acontecem e 
o quantitativo de reuniões realizadas com esse fim. Ainda são 
realizadas perguntas referentes a execução das atividades no 
PSE, assim como os profissionais envolvidos e o local em que 
são realizadas as ações. Nesse segundo componente os pro-
fissionais ainda são indagados sobre a realização de ações de 
monitoramento e avaliação dessas ações. Para isso, utilizou-
se de uma linguagem acessível por ser a ESF constituída de 
profissionais dos diversos níveis de escolaridade. Conclusões/
Considerações Finais A partir de informações disponíveis em 
referenciais normativos do PSE e da AB, foi possível elaborar 
o instrumento contendo dimensões de estrutura e processo 
essenciais na execução do referido programa, sendo possível 
através deste avaliar sua implantação em diversos contextos 
considerando as preconizações normativas como critério. 
Sugere-se que complementações a esse instrumento sejam 
elaboradas considerando a dimensão resultado de modo que 
possibilitem a avaliação completa do PSE e ainda que o pre-
sente instrumento seja submetido à validação de modo que 
pesquisas avaliativas apresentem mais consistências. Refe-
rências BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 
à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Instrutivo PSE. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 46 p. ______. Ministério 
da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Autoavaliação para a Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (AMAQ). Brasília: Ministério da 
Saúde, 2012.134 p. ______. Ministério da Saúde. Ministério da 
Educação. Caderno do Gestor do PSE. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2015. 68 p. ______. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Atenção à Saúde. e-SUS Atenção Básica: Manual do Sistema 
com Coleta de Dados Simplificada: CDS – Versão 2.1. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2016. 171 p. DONABEDIAN, A. Evaluating 
the Quality of Medical Care. The Milbank Quarterly, n. 83, v. 4, 
p. 691-729, 2005.

Eliabe Rodrigues de Medeiros; Lígia Maria da Silva Lira de 
Holanda; Manoelle Fernandes da Silva; Erika Simone Galvão Pinto;

13404 AVALIAÇÃO DO PERFIL DE RISCO E OS 
FATORES ASSOCIADOS AO RISCO CARDIOVASCULAR 
EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE ATUAM EM 
ONCOLOGIA

Introdução As doenças cardiovasculares constituem-se nas 
principais causas de adoecimento e altas taxas de absenteís-
mo nos profissionais de enfermagem que assistem pacientes 
oncológicos. Nesse sentido, faz-se necessária a avaliação do 
perfil de risco cardiovascular nesses profissionais, com vistas 
a desenvolver medidas de prevenção e controle dessas doen-
ças. Objetivos Avaliar o perfil de risco e os fatores associados 
ao risco cardiovascular intermediário/alto em profissionais de 
enfermagem que atuam em um Centro de Alta Complexidade 
em Oncologia Metodologia Realizou-se um estudo de dese-
nho transversal com 231 profissionais de enfermagem que fo-
ram selecionadas por amostragem probabilística. Coletaram-
se dados a respeito das variáveis relacionadas ao trabalho, 
antropométricas e hábitos de vida. A pressão arterial foi aferi-
da com aparelho automático calibrado, e foram obtidas amos-
tras de sangue para os marcadores do risco cardiovascular. O 
risco cardiovascular foi estratificado pelo Escore de Risco Glo-
bal (ERG). Os fatores associados ao risco cardiovascular inter-
mediário/alto foram avaliados por meio da Regressão de Pois-
son com variância robusta (p≤0,05). Resultados e Discussão 
Observou-se alta prevalência de fatores de risco para doenças 
cardiovasculares: sobrepeso ou obesidade (62,4%), colesterol 
total limítrofe/alto (42,4%) e hipertensão (35,1%). A prevalência 
de risco cardiovascular intermediário/alto (RC) foi alta (28,2%) 
e os fatores de risco associados ao RC, foram maior número 
de filhos (RP=1,19), maior idade corporal (RP=1,02), fibrinogê-
nio elevado (RP=2,07) e o baixo controle sob as demandas do 
trabalho (RP=1,76). A maior formação profissional (RP=0,38) 
apresentou-se como fator de proteção. Tais achados são 
preocupantes por tratar-se de profissionais com predomínio 
nos 30 a 39 anos e com aproximadamente 5 anos de trabalho 
na instituição. Conclusões/Considerações Finais A alta preva-
lência de RC observada nessa população , sinaliza para grande 
probabilidade de desfechos cardiovasculares,caso não sejam 
realizadas medidas de prevenção e controle como preconiza-
do pela Política Nacional de Promoção à Saúde, pautadas nos 
princípios da Vigilância de Saúde do Trabalhador.

Juliano dos Santos; Karina Cardoso Meira; Juliana Nery de 
Souza Talarico; Angela Maria Geraldo Pierin;

13408 AVALIAÇAO DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL 
DAS INTERNAÇÕES POR DOENÇAS DO SISTEMA 
CIRCULATÓRIO SENSÍVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE 
SAÚDE NO ESTADO DO PARANÁ.

Introdução No Brasil a atenção primária a saúde é responsável 
por ações de controle das doenças cardiovasculares (DCV), 
por meio de ações de promoção, prevenção, rastreamento e 
manejo das complicações As doenças do sistema circulatório 
são causa importante de internação no Estado do Paraná e 
servem como subsídio para avaliação da efetividade da aten-
ção primária em saúde. Objetivos Identificar padrões de dis-
tribuição espacial para internações por doenças do sistema 
circulatório (DM, HA, IAM e DCBV), nos triênios 200-2002 e 
2009-2011, nas regionais de saúde do estado do Paraná. Me-
todologia Realizou-se um estudo ecológico utilizando técni-
cas de análise espacial dos dados de internação por doenças 
do aparelho circulatório nas regionais de saúde do estado do 
Paraná. A análise estatística espacial utilizou base de dados 
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Extraíram-se os registros de óbitos por homicídio, e os dados 
populacionais do Sistema de Informação Sobre Mortalidade 
(SIM/DATASUS). Foram calculadas taxas de mortalidade para 
as 13 faixas etárias, 6 períodos e 19 coortes de nascimento. 
Realizaram-se as análises APC por funções estimáveis na bi-
blioteca Epi do programa estatístico R, sendo considerados 
estatisticamente significativos valores p≤0,05. Resultados e 
Discussão No período de estudo verificou-se uma taxa média 
de mortalidade por 100.000 homens de 68,28 óbitos, a menor 
taxa foi evidenciada no ano de 1986 (32,34 óbitos) e a maior 
taxa no ano de 2009 (146,67 óbitos). Ainda, as maiores taxas 
de mortalidade em homens jovens, com o pico de incidência 
na faixa etária de 25-29 anos (43,34 óbitos/100.000 homens). 
Em consonância com outros estudos, verificou-se um aumen-
to progressivo nas taxas de mortalidade a partir do período 
de 1995-1999 atingindo o maior o risco de morte no período 
de 2005 a 2009 (RR= 1,42; IC95%= 1,38-1,47) e na coorte de 
nascimento de 1990-1994 (RR= 1,43; IC95%= 1,27-1,63). Conclu-
sões/Considerações Finais Os resultados desse estudo sinali-
zam para a necessidade de se rever as políticas e estratégias 
vigentes de enfrentamento à violência, principalmente urba-
na, pois para reduzir a mortalidade nesse grupo de causas se 
faz necessário atuar na exclusão das desigualdades sociais, 
tendo base ações de cidadania baseadas na justiça social.

Lidiane Caridade Souza; Maria das Vitórias Silva; Cláudia 
Letícia Araújo da Silva; Laiane Felix Borges; Auzenda Conceição 
Parreira de Assis; Taynãna César Simões; Karina Cardoso Meira;

13436 PLANEJAMENTO LOCAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
EM SAÚDE

Introdução No campo da saúde coletiva, é imprescindível a 
necessidade de organizar o planejamento, que direciona as 
ações de atenção e cuidado pelos profissionais das equipes 
de Saúde da Família. Com efeito, a participação das equipes 
no planejamento das ações e o fortalecimento da gestão lo-
cal e do controle social são atribuições da equipe da atenção 
básica. Considerando a relevância do estudo da temática do 
planejamento nos serviços de saúde, sendo este largamente 
utilizado no cotidiano da política e da administração, tanto na 
esfera pública quanto no âmbito privado, entende-se como 
um processo de racionalização das ações humanas, que con-
siste em definir proposições e constituir sua viabilidade, com 
vistas à solução de problemas e atendimento das necessida-
des individuais e coletivas. Assim, com amparo na necessi-
dade de uma visão ampliada, tendo a atenção básica como 
porta de entrada do sistema de saúde, considerando os espa-
ços e relações que se constituídos nos processos coletivos de 
produção de saúde, o planejamento surge como ferramenta 
potente para guiar as ações da equipe de Saúde da Família, 
transpondo o espaço local de saúde. Objetivos Analisar sabe-
res e práticas de planejamento, na perspectiva dos profissio-
nais e gestores de saúde da Atenção Primária num município 
da Região Metropolitana de Fortaleza; descrever os saberes 
e práticas dos profissionais na Estratégia Saúde da Família e 
gestores no planejamento em saúde; e discutir as fragilidades 
e potencialidades para o desenvolvimento do planejamento 
das ações nas Unidades Básicas de Saúde da Família. Metodo-
logia Estudo descritivo com abordagem qualitativa, realizado 

no Município de Maracanaú-Ceará, com 11 profissionais, sendo 
sete representando a Estratégia Saúde da Família e Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde da Famí-
lia Elias Boutala Salomão e quatro representando os gestores 
da saúde, nos meses de abril e maio de 2016. A coleta de da-
dos ocorreu por meio das técnicas de entrevista com roteiro 
semiestruturado e de grupo focal, sendo tratados pela técni-
ca de Análise de Conteúdo de Bardin, a fim de interpretar as 
mensagens apreendidas nas falas dos participantes que des-
velaram três categorias temáticas: Concepções e aplicabilida-
de dos gestores e profissionais de saúde da APS atribuídos ao 
planejamento local das ações, Práticas do planejamento local 
e as relações profissionais no cotidiano e Dificuldades e facili-
dades do planejamento local na APS. A pesquisa foi aprovada 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual 
do Ceará, sob o parecer nº 1.520.392. Resultados e Discussão 
Os achados apontam que os participantes estavam na faixa 
etária de 26 a 64 anos, com tempo de atuação de quatro me-
ses a oito anos. Os resultados reafirmam a importância do 
planejamento em saúde, mas indicam o uso deficitário dos 
seus instrumentos pelos entrevistados, em especial, o rela-
tório de gestão, tendo em vista a verificação da baixa apro-
priação deste instrumento da gestão, havendo a necessidade 
de maior investimento no fortalecimento das habilidades e 
competências dos gestores, técnicos e profissionais em saú-
de. Além disso, os entrevistados destacam que a prática do 
planejamento ainda é considerada incipiente, não incorpora-
da efetivamente ao cotidiano nos processos de trabalho, iden-
tificada como flexível e informal. No entanto, evidenciou-se a 
ideia do planejamento em saúde como pressuposto do SUS, 
servindo de base para o reconhecimento e estímulo dos pro-
cessos de planejamento das equipes na atenção primária em 
saúde, possibilitando a retomada do protagonismo e autono-
mia dos sujeitos, garantindo maior proatividade por meio de 
relações dialógicas para produção de ações mais qualificadas 
no cuidado à saúde das pessoas e comunidade. Conclusões/
Considerações Finais Desvelou-se a necessidade de ampliar a 
discussão acerca da efetivação do planejamento local, na di-
recionalidade à consolidação na APS, para assim ser utilizado 
não somente como ferramenta para a gestão, mas principal-
mente instrumento indutor do posicionamento necessário 
ao planejamento, sendo capaz de favorecer a aplicação da 
sua potencialidade. Evidenciou-se, ainda, a necessidade de 
intensificar reflexões plausíveis nos gestores e profissionais 
envolvidos, na possibilidade de efetivação e reorientação das 
práticas do planejamento local e qualificação do processo de 
trabalho e na possibilidade de aplicar o PES por meio do em-
poderamento dos envolvidos, rompendo assim com a abor-
dagem assistencial e privilegiando propostas fundamentadas 
com suporte no levantamento epidemiológico da população 
e informações locais. Referências Bazzo-Romagnolli AP, Gime-
nez-Carvalho B, Polo de Almeida-Nunes EF. Gestão de unidade 
básica de saúde em municípios de pequeno porte: instrumen-
tos utilizados, facilidades e dificuldades relacionadas. Rev. Ge-
renc. Polít. Salud, v. 13, n. 27, p. 168-180, 2014. Campos FCC. 
Necessidades em saúde: uma abordagem operacional para 
o nível dos serviços de saúde. Revista do Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde, Brasília, v. 3, n. 9, p. 44-53, out./dez. 
2013. Cecílio LCO. Apontamentos teórico-conceituais sobre 

Out 37(5): p. 962-969. JANNUZZI, PM. Indicadores para diag-
nóstico, monitoramento e avaliação de programas sociais no 
Brasil. 2005. Revista do Serviço Público Abr/Jun 56(2):137-60.
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13425 COORDENAÇÃO DO CUIDADO NA PERSPECTIVA 
DOS PROFISSIONAIS ENTREVISTADAS PELO PROGRAMA 
NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE 
DA ATENÇÃO BÁSICA

Introdução O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), do Ministério da 
Saúde, procura induzir a ampliação do acesso e melhoria da 
qualidade da assistência através da garantia de um padrão 
de qualidade comparável nacional, regional e localmente, de 
forma que haja maior transparência e efetividade das ações 
governamentais direcionadas à Atenção Primária. Objetivos 
Descrever a presença da Coordenação do Cuidado como 
atributo da atenção básica no cotidiano das Equipes da Es-
tratégia Saúde da Família (ESF), quanto ao referenciamento 
dos usuários à atenção especializada e ao fluxo institucional 
de comunicação. Metodologia Estudo transversal, quantitati-
vo, que utilizou dados do PMAQ-1º ciclo, coletados no ano de 
2012. Foi explorado o módulo II, referente às respostas dos 
profissionais de todo o território nacional, onde foram utiliza-
dos os campos denominados “equipe da atenção básica como 
coordenadora do cuidado” e “integração da rede de atenção 
à saúde: ordenamento e definição de fluxos”. Posteriormen-
te, foi feito um recorte das variáveis relacionadas aos indica-
dores entre os serviços e ao fluxo de comunicação. Foi realiza-
da análise estatística descritiva, através do SPSS, versão 8.0, 
destacando a média e as frequências relativas. Resultados 
e Discussão Entre os mais de 17 mil profissionais entrevista-
dos, 90,7% referiram existência de central de marcação. Por 
outro lado, apenas 26,1% afirmaram que o agendamento das 
consultas especializadas é feito na unidade, o que evidencia 
a dificuldade de acesso dos usuários a esses serviços. Quanto 
ao fluxo insti¬tucional de comunicação entre as equipes de 
Atenção Básica e especializada, 49,5% dos profissionais refe-
riram dispor de algum tipo de fluxo, destacando-se a ficha 
de referência e contra-referência (RCR), presente em 82,9% 
das respostas, discussão de casos (35,3%), reuniões técnicas 
(22,6%), comunicação eletrônica (21,3%), telessaúde (15,4%) 
e prontuário eletrônico (13,1%). Conclusões/Considerações 
Finais Dentre os dispositivos organizacionais que poderiam 
contribuir na coordenação do cuidado, têm-se as cen¬trais de 
regulação. Porém, a existência de tais centrais por si só não 
garante acesso, quando estas se limitam, por vezes, à baixa 
oferta municipal e quando se tem incipiente diálogo entre as 
equipes dos diversos níveis de complexidade.

Suzete Socorro Silva Andrade; Maria da Penha Rodrigues dos 
Santos; Maria do Socorro Veloso de Albuquerque; Tereza 
Maciel Lyra; Carlos Feitosa Luna; Antônio da Cruz Gouveia 
Mendes; Carolina Vitório Menezes Novaes;

13426 AVALIAÇÃO DE INDICADORES DO 
RASTREAMENTO DO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO NO 
RIO GRANDE DO NORTE (BRASIL), 2009 A 2011

Introdução O câncer do colo útero apresenta taxas de morta-
lidade ascendente no estado do Rio Grande do Norte (RN), si-
nalizando para fragilidades que perpassam a prevenção até o 
tratamento dessa doença. Nesse cenário, é importante avaliar 
os indicadores do programa de rastreamento desta neoplasia 
no estado do RN, para identificar alguns dos fatores que têm 
contribuído para essa realidade. Objetivos Analisar os indica-
dores de rastreamento do câncer do colo do útero nos municí-
pios do estado do Rio Grande do Norte, em mulheres na faixa 
etária de 25 a 64 anos, no período de 2009 a 2011. Metodologia 
Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem quantitativa, 
realizado a partir de dados sobre a quantidade de exames 
realizados, critérios de qualidade e rejeição da amostra cito-
lógica e periodicidade do exame. Os dados foram extraídos 
do Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero (SIS-
COLO), para o período de 2009 a 2011, em mulheres na faixa 
etária preconizada pelo programa de prevenção e controle do 
câncer do colo do útero (25 a 64 anos). Ainda, analisou-se a 
correlação desses indicadores com variáveis socioeconômi-
cas por meio do coeficiente de correlação de Spearman, ao 
nível de significância de 5%. Resultados e Discussão No perío-
do do estudo nenhum município do estado do Rio Grande do 
Norte atingiu a razão exame/mulher/ano preconizada pelo 
Ministério da Saúde (0,3). Ainda, mais de 90% das amostras 
citológicas coletadas no estado foram satisfatórias Contudo a 
proporção de amostras insatisfatória foi de 7%, estando acima 
dos valores recomendados pelo MS (1%). A maior proporção 
de exames foi realizada no intervalo de um ano, o que era es-
perado, tendo em vista, o caráter oportunístico do programa 
de rastreamento brasileiro. Também se verificou que quanto 
maior o PIB do município maior a proporção de amostras sa-
tisfatórias, e o inverso em relação a proporção de amostras 
insatisfatórias. Conclusões/Considerações Finais Os achados 
deste estudo apresentam situação preocupante em relação 
aos indicadores de qualidade do rastreamento nos municípios 
do estado, tendo em vista a baixa razão exame/mulher/ano e 
a proporção de amostras insatisfatória. Nesse sentido, é de 
extrema importância ações voltadas para o treinamento dos 
profissionais e recrutamento das mulheres.

Samira Jucinara Claudino Nunes; Gésica Gabriela Costa do 
Nascimento; Juliano dos Santos; Taynãna César Simões; 
Pétala Tuani Cândido de Oliveira Salvador; Raphael Mendonça 
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13435 HOMICÍDIOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE NAS ÚLTIMAS TRÊS DÉCADAS: ANÁLISE DO 
EFEITO DA IDADE-PERÍODO E COORTE DE NASCIMENTO

Introdução Os homicídios em homens constituem-se na prin-
cipal causa de óbito em adultos jovens, e na última década 
essa causa de mortalidade apresentou expressivo aumen-
to na região Nordeste. Essa realidade é multifatorial, tendo 
como fatores associados às desigualdades sociais, o tráfico de 
drogas, grande circulação de armas de fogo, o uso abusivo de 
álcool, falhas na política de segurança pública. Objetivos Ana-
lisar a contribuição dos efeitos idade, período e coorte (APC) 
na tendência das taxas de homicídio em homens no estado do 
Rio Grande do Norte no período de 1980 a 2009. Metodologia 
Trata-se de um estudo ecológico de tendência temporal, cujas 
unidades de análise foram as regiões geográficas brasileiras. 
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o levantamento de necessidades (GI= 3,5) e o planejamento 
das ações e metas (GI=9,4). Conclusões/Considerações Finais 
A implantação do Eixo Estrutura do programa Qualifar-SUS 
alcançou grau de implantação satisfatório em somente um 
terço dos municípios. Em mais da metade dos habilitados, o 
grau de implantação foi considerado como insatisfatório ou 
crítico. Foi possível observar que a precariedade e insuficiên-
cia na estrutura de equipamentos, mobiliários, conectividade, 
estrutura física das CAFs e recursos humanos da AF contribuí-
ram para o grau de implantação insatisfatório da dimensão 
estrutura física/recursos humanos. No tocante à avaliação da 
implantação da dimensão processo, apesar do positivo resul-
tado em algumas subdimensões, identificou-se fragilidades na 
etapa de diagnóstico, avaliada com o grau crítico. A partir dos 
resultados apresentados, sugere-se rediscussão e redimen-
sionamento do processo de diagnóstico e planejamento da 
gestão da AF como uma atividade interativa que influencie o 
processo circunstancial na tomada de decisão para reestrutu-
ração da AF municipal. Referências BRASIL. Ministério da Saú-
de. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica Insumos Estraté-
gicos. QUALIFAR-SUS: eixo estrutura – atenção básica– instru-
ções técnicas. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2015. DENIS, 
J. L.; CHAMPAGNE, F. Análise da Implantação. In: HARTZ, Z. 
M. A. (Org.). Avaliação em Saúde: dos modelos conceituais à 
prática na análise de implantação de programas. Rio de Janei-
ro: Fiocruz, 1997, p. 49-88. FELISBERTO, E. Avaliação do pro-
cesso de implantação da estratégia da atenção integrada às 
doenças prevalentes da infância (AIDPI) no programa saúde 
da família (PSF) no Estado de Pernambuco no período de 1998 
a 1999. 2001. 78 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) 
– Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo 
Cruz, Recife, 2001.
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13458 PRÁTICAS DE MONITORAMENTO NA GESTÃO 
MUNICIPAL EM SAÚDE

Introdução O Planejamento e a Gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) estão relacionados a elementos fundamentais 
como monitoramento, avaliação e integração do sistema 
(BRASIL, 2015a). Isto se faz necessário em decorrência do 
processo de descentralização intergovernamental do SUS, 
que trouxe para a gestão governamental das três esferas de 
governo novas competências e responsabilidades (MIRANDA, 
2012). O monitoramento é uma forma de acompanhamento e 
supervisão da implementação de Políticas, Planos e Projetos 
no campo da saúde (TEIXEIRA, 2010), sendo uma prática de 
grande auxílio para a gestão pública visto que fornece uma 
quantidade elevada de dados de acordo com a realidade local 
(LOTTA et al, 2014). Como desafios a serem superados restam 
a consolidação de uma cultura de avaliação e monitoramen-
to que se perpetue do interior das organizações públicas de 
forma perene, sem que sejam descontinuadas em decorrên-
cia da troca de equipes de trabalho advindas da alternância 
política (LOTTA et al, 2014). Sendo considerada, como avalia-
ção, a análise dos resultados oriundos do monitoramento em 
conjunto com os fatores associados, escolhidos pela forma de 

apreciação a ser realizada (BRASIL, 2015b). Objetivos Analisar 
as práticas de monitoramento desenvolvidas por municípios 
de Região de Saúde e a articulação com o Planejamento em 
Saúde. Metodologia Estudo exploratório de análise qualitati-
va, realizado na Região de Saúde 10 do estado do Rio Gran-
de do Sul, sendo esta composta por seis Municípios. Foram 
realizadas entrevistas semiestruturadas junto aos gestores de 
saúde e um assessor de planejamento dos referidos municí-
pios, entre o segundo semestre de 2014 e o primeiro semestre 
de 2015. As entrevistas foram transcritas e categorizadas a 
partir da análise de conteúdo. Integrante da pesquisa “Doen-
ças Crônicas Não Transmissíveis e o Planejamento em Saúde: 
Os Desafios da Região Metropolitana de Porto Alegre-RS”. A 
mesma é financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Rio Grande do Sul (FAPERGS) em parceria com o Ministério 
da Saúde (MS), com o Conselho Nacional de Desenvolvimen-
to científico e Tecnológico (CNPQ) do Brasil e a Secretaria de 
Estado da Saúde do RS/SES-RS no âmbito do Programa de 
Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em saúde, sob 
chamada FAPERGS/MS/CNPq/SESRS n. 002/2013. Resultados 
e Discussão Os resultados apontam que o processo de Pla-
nejamento em Saúde ainda está em fase de incorporação e, 
o Monitoramento não é implementado de forma equitativa. 
Em consequência, estes processos que poderiam se retroa-
limentar, ainda demandam apoio institucional para que se-
jam implementados. Nos Municípios em que este processo 
ocorre, ele é transversalizado pelas prioridades impostas na 
implantação de novas políticas públicas que incidem sobre 
este campo. Foram constados diversos motivos para os quais 
o Monitoramento e o Planejamento em Saúde ainda sejam 
incipientes nos Municípios. Dentre os mais citados estão os 
relacionados aos profissionais das equipes que não valorizam 
a prática do Planejamento em seu processo de trabalho, a 
desvalorização sofrida pelos profissionais que atuam na ges-
tão, dificuldades de realizar Planejamento Local nas unidades 
de saúde e, fragilidades estruturais. Estudos envolvendo esta 
temática apontam que, a prática do monitoramento ainda exi-
ge incentivo para que seja desencadeada (GRIMM; TANAKA, 
2016), especialmente porque aprofunda o conhecimento dos 
profissionais sobre eventos e situações que produzem efeitos 
diretamente para a prática diária das ações em saúde. Con-
clusões/Considerações Finais São inúmeras as dificuldades 
encontradas dentro dos serviços de saúde públicos para a 
implantação eficaz do Planejamento, Monitoramento e Ava-
liação em Saúde. De modo geral, as soluções levantadas pe-
los gestores para a qualificação do Monitoramento tentam 
flexibilizar o setor público, mas o que se verifica é que nem 
todos têm condições técnicas e financeiras para tomarem 
por iniciativa própria esta responsabilidade. Os resultados 
do estudo mostram que os gestores entrevistados dialogam 
sobre a importância do Monitoramento e da Avaliação no 
processo de Planejamento Municipais e Regional em Saúde. 
Neste sentido, potencialidades e fragilidades foram aponta-
das como possibilidades para a gestão. Pensa-se que poten-
cializar os instrumentos de gestão já postos, integrando-os as 
equipes de saúde, auxiliará na construção de uma cultura de 
Monitoramento e Avaliação no Sistema Único de Saúde. Refe-
rências BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
A Gestão do SUS. Brasília (DF), 2015a. BRASIL. Ministério da 

processos avaliativos considerando as múltiplas dimensões 
da gestão do cuidado em saúde. Rev. Interface Comunicação 
Saúde-Educação, São Paulo, v. 15, n. 37, p. 589-99, 2011. Jesus 
WLA, Assis MMA. Desafios do planejamento na construção do 
SUS. Organizadores: Carmen Teixeira, Rosana Onocko Cam-
pos. Salvador: EDUFBA, 2011. Teixeira CF. Planejamento em 
saúde: conceitos, métodos e experiências. Salvador: EDUFBA, 
2010. 161p.
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13441 ANÁLISE DA TENDÊNCIA DE MORTALIDADE 
POR CÂNCER DE MAMA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE E DE SUAS REGIÕES DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 
1996 A 2013.

Introdução O câncer de mama é um problema de saúde públi-
ca, representando a principal causa de incidência e mortalida-
de por câncer em mulheres. No Brasil, verifica-se aumento nas 
taxas de incidência por essa neoplasia e apesar dos avanços 
no tratamento, a maior parte das regiões brasileiras apresen-
tam mortalidade ascendente devido às dificuldades de aces-
so à atenção oncológica. Objetivos Analisar a tendência das 
taxas de mortalidade por câncer de mama no estado do Rio 
Grande do Norte (RN) e suas regiões de saúde, no período 
de 1996 a 2013. Metodologia Trata-se de um estudo ecológi-
co de tendência temporal, utilizando como base geográfica 
o Estado do RN. Os registros de óbito por câncer de mama 
feminino (20-29 a 80 anos e mais) e os dados populacionais 
foram extraídos do Sistema de Informação sobre Mortalidade 
(SIM/DATASUS) para o estado do RN e suas regiões de saú-
de. Modelos de regressão polinomial foram calculados, após 
a suavização da série histórica, por médias móveis trienais. 
Considerou-se tendência estatisticamente significativa as que 
apresentaram valor de p≤ 0,05. Todas as análises foram rea-
lizadas no programa estatístico R versão 2.11.1. Resultados e 
Discussão No período estudado foram registrados 2102 óbitos 
femininos por câncer de mama no RN (7,37). Em relação à dis-
tribuição das taxas nas regiões de saúde, as maiores taxas de 
mortalidade média por 100.000 mulheres foram observadas 
na região Metropolitana (10,38) e Mossoró (8,36). Nas demais 
regiões as taxas foram inferiores à taxa média estadual Caicó 
(6,32), Pau dos Ferros (6,09), João Câmara (5,06), Açu (4,76), 
Santa Cruz (4,61) e São José do Mipibu (3,91). No tocante à 
evolução das taxas de mortalidade, evidenciou-se tendência 
ascendente (p<0,001) no estado como um todo e em todas as 
regiões de saúde, com exceção da região metropolitana, que 
apresentou tendência descendente (p<0,03). Conclusões/
Considerações Finais Os achados deste estudo indicaram ten-
dência global ascendente em todo o estado e na maioria das 
regiões de saúde do estado, exceto na região de maior de-
senvolvimento socioeconômico. Nesse sentido, é importante 
avaliar a prevenção e o controle do câncer de mama nesse es-
tado, para identificar as fragilidades que têm contribuído para 
essa situação.

Susan Cerqueira da Silva; Taynãna César Simões; Bárbara Maria 
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13442 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE 
QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS: 
AVALIAÇÃO DAS DIMENSÕES ESTRUTURA E PROCESSO

Introdução Um dos avanços para o fortalecimento das politi-
cas Farmacêuticas públicas foi a instituição do Programa Na-
cional de Qualificação da Assistência Farmacêutica no Siste-
ma Único de Saúde (Qualifar-SUS), que tem como finalidade 
contribuir para o processo de aprimoramento e integração 
das atividades da Assistência Farmacêutica (AF) nas redes 
de atenção à saúde. Para tanto, o programa está organizado 
em quatro eixos que se integram entre si, são eles: estrutura, 
informação, educação e cuidado. Os principais objetivos do 
Qualifar-SUS são a estruturação física dos serviços farmacêu-
ticos, disponibilidade de informações que proporcionem ava-
liação das ações e serviços de saúde, promoção da educação 
permanente para o aprimoramento das práticas profissionais 
e inserção das práticas clínicas no âmbito da AF.O primeiro 
eixo a ser implementado do programa Qualifar-SUS foi o Es-
trutura, a partir da pactuação das três esferas de gestão do 
SUS, que institui apoiar a estruturação da AF na atenção bá-
sica dos municípios de até 100 mil habitantes com população 
em extrema pobreza, constantes do Plano Brasil Sem Miséria, 
denominados municípios elegíveis ao Eixo Estrutura. Objeti-
vos Avaliar o grau de implantação do Eixo Estrutura do Qua-
lifar-SUS nos municípios habilitados, tendo como referência 
atributos relativos à estrutura física/recursos humanos e ao 
processo. Metodologia Realizou-se um estudo descritivo de 
caráter avaliativo, que utilizou a avaliação normativa para jul-
gamento da dimensão de estrutura física/recursos humanos e 
da dimensão processo. O alvo desta pesquisa são os municí-
pios habilitados no Eixo Estrutura do Qualifar-SUS nos anos de 
2012 e 2013. Nesse período, 906 municípios foram habilitados. 
Os dados utilizados neste estudo foram coletados a partir de 
fonte primária (questionário estruturado) e fontes secundá-
rias (análise documental e banco de dados do Ministério da 
Saúde relacionados a AF). O estudo ocorreu em cinco etapas: 
construção do modelo lógico; avaliação da estrutura física/re-
cursos humanos; avaliação do processo; e determinação do 
grau de implantação. Para a definição do grau de implanta-
ção, foi utilizado sistema de escores, que permitiu classificar 
os municípios em níveis de implantação: crítico 0,0 a 4,9; insa-
tisfatório de 5,0 a 6,9; satisfatório entre 7,0 a 8,9 e excelente 
≥ 9,0. Resultados e Discussão O grau de implantação do Eixo 
Estrutura do programa Qualifar-SUS foi considerado como 
insatisfatório em 44% dos municípios, satisfatório em 34%, crí-
tico em 21% e excelente em 1%. Desse modo, a estimativa do 
grau de implantação do Eixo Estrutura em âmbito nacional foi 
classificada como implantação de grau insatisfatório (6,5). A 
dimensão estrutura física/recursos humanos foi avaliada com 
grau de implantação insatisfatório (GI= 5,5), devido, princi-
palmente, a avaliação das subdimensões Estrutura Física da 
CAF (GI=4,8) e Recursos Humanos (GI=5,5), demonstrando a 
precariedade das instalações prediais no SUS e insuficiência 
de recursos humanos para a demanda dos serviços de saúde. 
Em relação à dimensão processo, o grau de implantação para 
essa dimensão foi satisfatório (GI= 7,5), contudo algumas fra-
gilidades foram identificadas como o descolamento na rea-
lização de ações complementares, como o diagnóstico para 
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pulacional dos municípios estudados. Resultados e Discussão 
Do total de 38 municípios estudados, somente 5,2% foram 
classificados como adequados em sua estrutura. Já nos do-
mínios Processo e Resultado, 30,6% dos municípios estavam 
adequados, baixo percentual possivelmente devido a uma es-
trutura também avaliada como ruim para a grande maioria. 
Faz-se necessário avançar na melhoria de todos os aspectos, 
especialmente a estrutura, para o cumprimento dos objetivos 
dos comitês e o alcance de resultados capazes de desenca-
dear ações para a redução da mortalidade materna, perinatal 
e infantil. Na avaliação detalhada por área, observou-se que, 
de modo geral, os municípios de médio e grande porte apre-
sentaram melhores percentuais de adequação. Conclusões/
Considerações Finais A avaliação realizada permitiu identificar 
que os Comitês na região estudada se apresentam, de forma 
geral, com inadequações. A heterogeneidade dos municípios 
quanto ao porte populacional precisa ser reconhecida, para 
melhor atuação dos Comitês. Estudos são necessários para 
avaliar o impacto destes Comitês na redução da mortalidade.

Letícia Alves Rodrigues; Eunice Francisca Martins; Adriano 
Marçal Pimenta;

13518 DESVENDANDO O PLANEJAMENTO: INTERFACES 
DA CONCEITUAÇÃO TEÓRICA, DO IMPROVISO E DA 
PRÁTICA PROFISSIONAL NO ÂMBITO DA SAÚDE

Introdução Transferência de políticas públicas, embora rele-
vante, caracteriza-se como tema incipiente e pouco explora-
do na literatura brasileira1. O planejamento, por sua vez, em-
bora disponha de arcabouço teórico bem consolidado, é por 
vezes subutilizado e até inexistente em alguns contextos no 
âmbito da saúde, abrindo precedentes para a prática do im-
proviso e a assistematização das atividades profissionais. Ob-
jetivos Analisar a compreensão de gestores e coordenadores 
do programa de controle da tuberculose sobre a atividade de 
planejamento para a transferência da política do Tratamento 
Diretamente Observado e uma possível vinculação desta ati-
vidade ao improviso. Metodologia Trata-se de estudo quali-
tativo desenvolvido por meio de entrevistas, semidirigidas e 
audiogravadas (entre 2013 e 2014), com o secretário municipal 
de saúde e os coordenadores do Grupo Hospitalar Conceição 
(GHC) e da Coordenação Municipal e Estadual dos programas 
de controle da TB em Porto Alegre. A Análise de Discurso (AD) 
de Linha Francesa foi utilizada como referencial teórico-analí-
tico das sequências discursivas dos sujeitos entrevistados. A 
AD é simbolizada pelo enlace constitutivo de três domínios, a 
Psicanálise, o Marxismo e a Linguística2. Resultados e Discus-
são Foram entrevistados no total cinco sujeitos. Observou-se 
que o entrave maior não se refere ao entendimento conceitual 
do planejamento3, mas na valorização dessa atividade pelos 
gestores na área da saúde e a sua própria inexistência no con-
texto da transferência do TDO3, o que predispõe ao surgimen-
to do improviso em sua perspectiva negativa, metaforizado 
no “achômetro” e na “teoria do apagar incêndio” (“As coisas 
assim que ficam mais, entre aspas, encobertas e adormecidas 
muitas vezes não são planejadas... hum, digamos que ocorra 
de repente um, um grande problema em relação à tuberculo-
se e HIV, essa fato caia na mídia, daí algumas coisas hum, de 
apagar incêndio ocorrem...” Sujeito 4). Conclusões/Considera-
ções Finais A assistematização, a ausência de um plano para 

transferir a política do TDO para os profissionais de saúde e 
a prática do improviso nesse contexto, podem comprometer 
não apenas a sua operacionalização nos serviços, mas impac-
tar decisivamente no não alcance de metas e no agravamento 
dos indicadores relacionados ao controle e erradicação da TB.

Rarianne Carvalho Peruhype; Simone Gomes Costa; Fernando 
Mitano; Amélia Nunes Sicsu; Mônica Cristina Ribeiro Alexandre 
Dauria de Lima; Elisângela Gisele de Assis; Pedro Fredemir Palha;

13519 DESAFIOS POLÍTICO-INSTITUCIONAIS PARA 
CONSOLIDAÇÃO DO PLANEJAMENTO NA CONFORMAÇÃO 
DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Introdução O planejamento é importante na sua instrumenta-
lidade e nos avanços conseguidos quando assumidos acordos 
que vislumbram as possibilidades. Porém, coloca-se que so-
mente a instrumentalidade político-institucional do processo 
de planejamento de saúde não é suficiente para existência da 
Rede de Atenção Psicossocial baseado na regionalização. Re-
visitando Giovenella e Fleury (1996), ressignificada por Abreu 
de Jesus e Assis (2010), percebe-se que o desafio do planeja-
mento frente às relações de oferta e demanda é estabelecer 
acesso a saúde baseado em disponibilidade, acessibilidade, 
adequação funcional, capacidade financeira e aceitabilidade 
por parte de gestores, trabalhadores e usuários participantes, 
tendo-se um paradigma a ser superado, no tocante a desen-
volver uma política de governo que, resguardada na teoria do 
modelo econômico, possibilite de fato a criação de dispositi-
vos para equilibrar a relação entre oferta e demanda.3 Obje-
tivos Analisar os desafios político-institucionais do processo 
de planejamento da rede de atenção psicossocial na região de 
Fortaleza e Cascavel: entendimentos, necessidades e as (des) 
articulações entre os pontos de atenção. Metodologia O es-
tudo utilizou-se da abordagem qualitativa que possibiliou o 
entendimento do processo de regionalização, planejamento 
e sua relação no campo da saúde menta. Sendo realizado na 
macrorregião de Fortaleza, contemplando duas Regiões de 
Saúde, no qual os campos da pesquisa foram: as secretárias 
de saúde, os serviços da atenção primária e os CAPS. Partici-
param do estudo gestores de saúde, trabalhadores de saúde 
e os usuários. Os dados foram obtidos através de entrevista 
semi-estruturada, grupo focal, observação sistemática e do-
cumentos. Na análise utilizou-se do método hermenêutico de 
análise de Minayo (2008) que possibilitou a criação de catego-
rias a partir da convergência, complementaridade e diferença. 
Trata-se de um recorte de um projeto intitulado “Organização 
da rede regional de saúde e sua interface com a saúde mental 
no estado do Ceará: dimensões política, econômica, social, or-
ganizacional, tecnológica e simbólica”, foi submetido e apro-
vado pelo CEP/UECE sob parecer de nº229.745. Resultados e 
Discussão As possibilidades de concretizações dado que as 
intencionalidades dos atores, gerentes e trabalhadores de 
saúde convergem quanto ao reconhecimento da necessidade 
de se consolidar, o processo de regionalização nas Regiões de 
Saúde, encontrando nesse o caminho de conformação de uma 
rede atuante e resolutiva. As intencionalidades dos atores so-
ciais se entrelacem e permitam a tecelagem efetiva da rede, 
como refere Carvalho et al (2008) “uma malha que interconec-
ta e integra”, consubstanciada por entendimentos comuns 
pactuados. Porém, para os usuários pode-se apreender um 

Saúde. Manual de planejamento no SUS. Brasília (DF), 2015b. 
GRIMM, S. C. A.; TANAKA, O. Y. Painel de Monitoramento Mu-
nicipal: bases para a construção de um instrumento de gestão 
dos serviços de saúde. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 
25, n. 3, p.585-94, 2016. LOTTA, G. S.; FARIAS, G. S.; RIBEIRO, 
E. R. Sistema integrado de monitoramento, execução e con-
trole (SIMEC): usos e impactos na cultura administrativa no 
município de São Bernardo do Campo. Temas Administração 
Pública, v. 9, n. 2, p.1-19, 2014. MIRANDA, A. S.; CARVALHO, 
A. L. B.; CAVALCANTE, C. G. C. S. Subsídios sobre práticas de 
monitoramento e avaliação sobre gestão governamental em 
Secretarias Municipais de Saúde. Ciência e Saúde Coletiva, v. 
17, n. 4, p.913-20, 2012. TEIXEIRA, C. F. Planejamento em saúde: 
conceitos, métodos e experiências. Salvador: EDUFBA, 2010.

Adriana Roese; Camila Luana Oliveira Reuter; Carla Garcia 
Bottega; Vilma Constância Fioravante dos Santos;

13487 PLANEJAMENTO EM SAÚDE DE ENFERMEIRAS 
NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Introdução O ato de planejar consiste em desenhar, executar 
e acompanhar um conjunto de propostas de ação com vistas 
à intervenção sobre um determinado recorte da realidade. A 
enfermeira, enquanto coordenadora da equipe da Estratégia 
Saúde da Família, assume demandas específicas que estão en-
volvidas na dinâmica e no funcionamento de um serviço de 
atenção básica (MELO; MACHADO, 2013). Nessa perspectiva, 
o planejamento é um instrumento do processo de trabalho 
gerencial, podendo ser definido como a arte de elaborar pla-
nos para favorecer um processo de mudança. Os resultados 
desse esforço talvez não sejam percebidos sempre de forma 
imediata, mas a prática tem comprovado que nenhuma atua-
ção do (a) enfermeiro (a) pode ter condições de eficiência e 
eficácia, se dirigida pela improvisação e pela falta de sistema-
tização. O planejamento permite o direcionamento das ações, 
sem perder de vista a flexibilidade necessária no decorrer de 
todo processo. Isso gera a articulação dos trabalhadores de 
saúde, promovendo a aproximação entre eles e com a comu-
nidade, de modo a aumentar a resolutividade dos problemas 
identificados no território. Objetivos O estudo tem por obje-
tivo refletir sobre o que está sendo interesse de estudos dos 
pesquisadores referente ao planejamento em saúde de enfer-
meiros (as) na estratégia saúde da família. Metodologia Trata-
se de um estudo de revisão bibliográfica, realizada na base de 
dados do Scielo, através da busca online, de duas revistas de 
enfermagem, classificadas segundo Qualis Capes como A2, no 
mês de maio de dois mil e dezesseis. Vale ressaltar que foram 
pesquisados todos os volumes, compreendidos no período 
de 2005 a 2015, das revistas pesquisadas. Estabeleceu-se en-
quanto critérios de inclusão: textos completos no formato de 
artigo, publicados em português e disponíveis gratuitamente 
online, compreendidos no período supracitado. Foram excluí-
dos da busca ativa por referências: artigos que no título e/ou 
no corpo do texto não tratassem especificamente sobre o 
planejamento em saúde de enfermeiros (as) no contexto da 
Estratégia Saúde da Família. Foram selecionados 10 artigos, 
em seguida foi feita a leitura dos mesmos, a fim de apreender 
os conteúdos abordados e extrair as ideias para análise que 
fossem condizentes com o objetivo proposto. Resultados e 
Discussão A partir da análise realizada, foram encontrados 3 

artigos no ano de 2005; 1 artigo em 2006; 1 artigo em 2008; 1 
artigo em 2009; 1 artigo em 2011; 1 artigo em 2012; 1 artigo em 
2013 e 1 artigo em 2015. Foi possível visualizar que os artigos, 
em sua maioria, são estudos de cunho qualitativo, tendo en-
quanto enfoque as facilidades para o planejamento em saúde: 
na assistência de enfermagem; na organização dos registros; 
na estratégia de vínculo e atividades comunitárias; enquanto 
parte das competências da enfermeira; na ferramenta de ges-
tão; no planejamento como norteador do processo de traba-
lho da enfermeira; na importância da educação permanente, 
avaliação e resolutividade da assistência, pois através da atua-
lização constante acerca dos temas inerentes à profissão e o 
conhecimento dos enfermeiros sobre o território que atua, 
poderão ser formadas bases seguras para o planejamento das 
ações do indivíduo e da família. Enquanto desafio para o pla-
nejamento em saúde foi visto, em relação à saúde mental, que 
a ausência de indicadores no Sistema de Informação da Aten-
ção Básica (SIAB), dificulta as ações destes profissionais. Con-
clusões/Considerações Finais Pôde-se identificar que o plane-
jamento faz parte do processo de trabalho do (a) enfermeiro 
(a), podendo ser visto como facilitador em diversos aspectos 
no cotidiano laboral e imprescindível para o fortalecimento 
do Sistema Único de Saúde, de forma a contribuir significa-
tivamente para atender às reais necessidades da população 
de modo a respeitar o princípio da integralidade da atenção à 
saúde, como também evidenciar a crescente autonomia des-
te profissional nessa área. Durante a busca dos artigos, foram 
encontrados uma quantidade relevante de publicações volta-
das para o planejamento em saúde pertencente ao trabalho 
realizado na área hospitalar, no entanto uma escassez em re-
lação a atenção básica, necessitando de mais estudos sobre 
este tema. Referências MELO, RC; MACHADO ME. Coordena-
ção de unidades de saúde da família por enfermeiros: desafios 
e potencialidades. Rev Gaúcha Enferm. 2013.

Rafaela Braga Pereira Veloso; Lívia Leal Lopes de Santana; 
Maria Lúcia Silva Servo;

13506 AVALIAÇÃO DOS COMITÊS DE PREVENÇÃO DE 
ÓBITOS FETAIS, INFANTIS E MATERNOS DE UMA REGIÃO 
DE SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, BRASIL

Introdução A redução do número de óbitos maternos, fetais e 
infantis é uma prioridade devido a seu alto potencial de evita-
bilidade. A implantação dos Comitês de Prevenção de Óbitos 
configura-se como importante mecanismo para o alcance des-
te objetivo. Na região de Minas Gerais estudada, os indicado-
res de mortalidade ainda podem ser melhorados e os Comitês 
encontram-se em estágios diversos de organização. Objetivos 
Avaliar os Comitês de Prevenção de Óbitos Maternos, Fetais e 
Infantis nos municípios da Unidade Regional de Saúde de Belo 
Horizonte (URS/BH), Minas Gerais, em relação à estrutura, aos 
processos e aos resultados. Metodologia Trata-se de estudo 
ecológico descritivo. Para avaliar os comitês municipais, foi 
utilizado um questionário validado, aplicado às referências 
técnicas municipais nestas ações. Os municípios foram avalia-
dos e classificados quanto à adequação às normas do Ministé-
rio da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 
nas áreas componentes dos domínios Estrutura, Processo e 
Resultado. A análise descritiva destas variáveis de adequação 
nas áreas e domínios foi realizada por categorias de porte po-
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e da teoria que o embasa. Duas linhas de investigação foram 
identificadas como fundamentais no processo de trabalho de 
um núcleo telessaúde: apoio assistencial e apoio para educa-
ção permanente em saúde, que são complementares no al-
cance dos objetivos do programa, mas com especificidades 
que requerem detalhamento a partir do aprofundamento do 
estudo, desenvolvendo modelos de avaliação específicos. Re-
ferências BRASIL. Política Nacional de Atenção Básica. Brasí-
lia: Ministério da Saúde, 2012. FIGUEIREDO AM, GUEDES TAL. 
Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes. In: VALENTIM 
RAM et al. A Telessaúde no Brasil e a inovação tecnológica 
na atenção primária. Natal:EDUFRN, 2015:27-46. TELESSAÚDE 
BRASIL REDES. História do Telessaúde. Disponível em: http://
dab.saude.gov.br/portaldab/ape_telessaude.php, acesso 02 
fev 2016. THURSTON WE, RAMALIU A. Evaluability assess-
ment of a survivors of torture program: lessons learned. Cana-
dian Journal of Program Evaluation, Toronto, 20(2):1-25,2005. 
PESSOA CG et al. Description of Factors Related to the Use of 
the Teleconsultation System of a Large Telehealth Service in 
Brazil – the Telehealth Network of Minas Gerais. JISfTeH. 4:1-
9,2016. OMS. Capacidades Humanas para a Saúde Telessaúde. 
Disponível em: http://www.paho.org/bra/index.php?option=-
com_content&view=article&id=256&Itemid=373, acesso 28 
fev 2016.

Luana Gabriele Nilson; Luise Lüdke Dolny; Sonia Natal; Josimari 
Telino de Lacerda; Maria Cristina Marino Calvo;

13538 AVALIAÇÃO DO USO DE TELESSAÚDE PARA 
APOIO ASSISTENCIAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: 
UMA PROPOSTA DE MATRIZ AVALIATIVA

Introdução O apoio assistencial oferecido pela telessaúde 
pode ampliar e facilitar o acesso aos serviços de saúde, au-
mentar a resolubilidade na Atenção Primária à Saúde (APS), 
promover o trabalho em rede e reduzir custos em saúde por 
meio do fortalecimento dos profissionais e da ampliação de 
suas competências. A oferta de apoio assistencial por núcleos 
de telessaúde se dá por meio de diferentes serviços. Objeti-
vos Apresentar uma proposta de matriz avaliativa do uso de 
telessaúde para apoio assistencial na APS. Metodologia Rea-
lizou-se inicialmente um estudo de avaliabilidade que propôs 
um modelo teórico para núcleos de telessaúde do Programa 
Nacional Telessaúde Brasil Redes. A matriz avaliativa foi ela-
borada após exaustiva revisão teórica e análise documental 
sobre o uso de telessaúde para apoio assistencial na APS e 
estudo da estrutura de serviços de telessaúde preconizada, 
orientada pelo modelo teórico-lógico construído especifica-
mente para este objeto, submetido à análise de especialistas 
para consenso. A matriz inclui dimensões e indicadores de 
avaliação orientados pelos resultados esperados para o obje-
to. Resultados e Discussão A matriz avaliativa do uso de teles-
saúde foi criada para identificar fatores que facilitam ou difi-
cultam o uso dos serviços de telessaúde na APS para qualificar 
a assistência. É composta por quatro dimensões de avaliação: 
Acesso (porta de entrada para acolher e resolver as necessida-
des em saúde); Cuidado (implementação de terapêutica para 
assistir quem precisa); Regulação (organização de fluxos e do 
percurso dos usuários pelo sistema de saúde com protocolos 
de acesso e diretrizes clínicas); e, Trabalho em rede (conexão 
entre os diferentes profissionais, equipes e serviços para o 

cuidado integral e interdisciplinar). Para cada dimensão foram 
propostos indicadores e medidas de avaliação. Conclusões/
Considerações Finais A matriz avaliativa possibilita a orienta-
ção mais detalhada e organizada, com base na literatura, para 
a construção de instrumentos de coleta de dados. Não foram 
encontradas avaliações sistematizadas – com modelagem e 
matriz-, de apoio assistencial pela telessaúde, o que oportuni-
zará a ampliação de evidências sobre o tema.

Luana Gabriele Nilson; Luise Lüdke Dolny; Sonia Natal; Josimari 
Telino de Lacerda; Maria Cristina Marino Calvo;

13540 VALIDAÇÃO DO MODELO LÓGICO TEÓRICO DA 
VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA EM SAÚDE

Introdução Na pesquisa avaliativa, a elaboração e descrição 
da teoria de funcionamento da intervenção é uma das primei-
ras etapas e orienta a definição das perguntas que se preten-
de responder, o foco do processo avaliativo e a escolha das 
abordagens, uma vez que cada tipo de avaliação dependerá 
da complexidade e do estágio de maturação da intervenção a 
ser avaliada (1). Para fortalecer a teoria da intervenção e abrir 
uma oportunidade para o diálogo entre a teoria e sua crítica 
a respeito de convicções, experiências e conhecimento têm 
sido utilizados os métodos participativos, como as técnicas de 
consenso (2,3). A técnica Delphi tem sido utilizada em diversas 
áreas do conhecimento para alcançar o consenso sobre deter-
minado assunto, possibilitando envolver pesquisadores que 
trabalham com o tema, gestores que são atores potenciais 
no processo decisório e incorporar o ponto de vista de outros 
atores, como profissionais de saúde e usuários. É um processo 
iterativo, no qual um grupo de especialistas é convidado a emi-
tir sua opinião sobre um tema, de forma individual e anônima. 
Pressupõe que o julgamento coletivo, quando adequadamente 
organizado, é mais preciso que o individual (4). Objetivos Pre-
tende-se descrever a etapa de busca de consenso envolvendo 
especialistas, a partir da Técnica Delphi, objetivando ampliar a 
validade interna do Modelo Lógico Teórico (MLT) elaborado 
para a avaliação do processo de implementação da Vigilância 
Alimentar e Nutricional (VAN) (5), que faz parte da pesquisa 
“Avaliação da implantação da VAN na APS em municípios de 
pequeno porte de Minas Gerais”. Metodologia Estudo descri-
tivo e exploratório, que utilizou métodos mistos visando à am-
pliação da pluralidade de olhares na descrição da intervenção. 
Para a busca do consenso, a amostra de conveniência incluiu 
um grupo de 20 especialistas, representantes de pesquisado-
res, gestores, nutricionistas e usuários das cinco regiões do 
país. Realizado em duas rodadas, a teoria previamente descri-
ta foi apresentada para ser analisada e classificada pelos espe-
cialistas quanto à pertinência e relevância dos itens do MLT e 
de seus componentes. Os formulários respondidos foram codi-
ficados, digitados e analisados segundo estatística descritiva. 
Consideraram-se consensuados os itens classificados por 80% 
dos especialistas como pertinentes e cuja pontuação final foi ≥ 
80% para a relevância, confirmados pela análise da mediana e 
do intervalo interquartílico. Ao final do processo de validação, 
foram incorporadas ao MLT os itens consensuados pelo grupo. 
Resultados e Discussão Todos os participantes eram mulheres, 
14 nutricionistas e uma odontóloga. A maioria com, no mínimo, 

positivismo na cooperação entre municípios, mesmo com as 
barreiras geográficas, a alta demanda e não disponibilidade de 
serviços de álcool e outras drogas, eles se sentem “muito bem 
atendido”, havendo uma convergência quanto ao reconheci-
mento de que os encaminhamentos para exames, consultas 
e realização de cirurgias de determinadas especialidades em 
saúde, são extremamente positivos, o que permite o acesso 
mais próximo de seu domicílio. Entende-se que não é possível 
conceber o planejamento apenas na dimensão normativa ins-
trumental e na organização da estrutura tecnoassitencial, mas 
sim em um contexto maior. Conclusões/Considerações Finais 
Depreendeu-se que o paradoxo central é a possibilidade de 
efetivar a regionalização em saúde mental, ao tempo que se 
entrava os processos que poderiam potencializar sua ocorrên-
cia. A realidade revela práticas de gestão que impedem a par-
ticipação política, a viabilização de um processo de trabalho 
voltado ao cuidado em saúde e pouca conexão entre os níveis 
de atenção em saúde. Entendendo que o planejamento em 
saúde tem sim finalidade de garantia de acesso, mas não efe-
tivá-lo somente pela tentativa do equilíbrio da relação oferta 
demanda, reconhecendo-o como dispositivo para a consolida-
ção do acesso na perspectiva da necessidade de mudança da 
realidade, da transformação possibilitada pela consciência po-
lítico-sanitária da representação social de seus atores, depen-
dendo de como esse planejamento é visto em suas diferentes 
fases, percebendo que o seu valor de uso é (re) construído 
a partir das interações comunicativas dialógicas dos atores 
sociais para a plena efetivação de atos produtivos. Referên-
cias CARVALHO, G et al. Redes de Atenção à Saúde no SUS: o 
pacto pela Saúde e redes regionalizadas de ações de serviços 
de saúde– Campinas, SP: IDISA: CONASEMS, 2008. GIOVANEL-
LA, L.; FLEURY, S. Universalidade da Atenção à Saúde: acesso 
como categoria de análise. In: EIBENSCHUTZ, C. (Org). Política 
de Saúde: o público e o privado. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1996. 
p.177-198. JESUS, Washington Luiz Abreu de; ASSIS, Marluce 
Maria Araújo. Revisão sistemática sobre o conceito de acesso 
nos serviços de saúde: contribuições do planejamento. Ciênc. 
saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, Jan. 2010. Disponível 
em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1413-81232010000100022&lng=en&nrm=iso>. acessos em 
14 jul. 2012. MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pes-
quisa qualitativa em saúde. 11 ed. São Paulo: Hucitec, 2008.

Maria Salete Bessa Jorge; Maria Raquel Rodrigues Carvalho; 
Lourdes Suelen Pontes Costa; Jamine Borges de Morais;

13524 MODELO TEÓRICO PARA AVALIAÇÃO DE 
NÚCLEOS DE TELESSAÚDE

Introdução O processo de trabalho na Atenção Primária à Saú-
de (APS) é complexo e exige um cuidar integral, promovido 
por uma equipe multidisciplinar com responsabilidade sani-
tária sobre um território definido e cheio de particularidades 
(BRASIL, 2012). Esses profissionais precisam de apoio e qualifi-
cação para aumentar a resolubilidade na APS, que encontram 
por meio da Educação Permanente em Saúde (EPS). Uma das 
estratégias do Ministério da Saúde para promover EPS foi im-
plantar Núcleos de Telessaúde a partir de 2007 (TELESSAÚDE 
BRASIL REDES, 2016). Telessaúde trata do uso de tecnologias 
de informação e comunicação em saúde para ações de edu-
cação e apoio a distância, ampliando o acesso aos serviços, 

qualificando o cuidado e melhorando a resolubilidade (OMS, 
2016). O Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes, orien-
tado pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS) para o fortalecimento da APS como coordenadora e 
ordenadora das Redes de Atenção à Saúde (RAS), tem apoia-
do a construção de melhorias do sistema de saúde, contudo, 
há poucos estudos que tratam de sua utilização e que pos-
sam avaliar os serviços e seus resultados no cenário nacional 
(PESSOA et al, 2016). Objetivos Propor um modelo teórico de 
funcionamento e organização para núcleos de telessaúde do 
Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes, a partir do qual 
seja possível propor estudos avaliativos a luz da teoria do pro-
grama, princípios e diretrizes sobre os quais foram criados, 
que resultem em informações úteis ao programa, auxiliando 
na reorientação do planejamento de atividades e recursos, 
adequando-os para que se possa atingir os objetivos propos-
tos. Metodologia Estudo de avaliabilidade desenvolvido entre 
janeiro e setembro de 2016, empregando os elementos de 
Thurston e Ramaliu (2005) para descrição exaustiva do obje-
to e definição do plano de avaliação com desenho do mode-
lo teórico. Foi utilizado como caso um núcleo telessaúde em 
atividade desde o início do programa Telessaúde Brasil e que 
oferta todos os serviços preconizados. As técnicas utilizadas 
para coletar os dados foram revisão bibliográfica, entrevis-
tas com informantes-chave, visitas aos sites oficiais e análise 
documental, do período de 2007 a 2015. Os documentos sele-
cionados incluíram publicações relacionadas à telessaúde no 
Brasil e ao modelo de atenção que o orienta: políticas, leis, 
manuais, portarias. A análise das informações pautou-se pelos 
princípios da exaustividade, representatividade, homogenei-
dade e adequação. O estudo compõe uma pesquisa aprovada 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSC, conforme parecer 
nº 1.466.605. Resultados e Discussão O estudo de avaliabili-
dade precede a avaliação e auxilia na organização teórica e 
conceitual sobre o programa para potencializar o plano de 
avaliação. A partir do emprego dos elementos de Thurston e 
Ramaliu foram sistematizadas as evidências sobre um núcleo 
de telessaúde, permitindo a compreensão teórica a respeito 
do contexto que orienta seu funcionamento e a sistematiza-
ção gráfica de um modelo teórico que busca expressar: o con-
texto nacional de inserção dos núcleos de telessaúde (no SUS 
por meio do Telessaúde Brasil Redes); as principais bases epis-
temológicas (EPS, APS); o contexto local (gestão e estrutura); 
o processo de oferta dos serviços (para apoio assistencial e 
à EPS); os resultados esperados. Existem mais de 40 núcleos 
implantados em 23 estados brasileiros apoiando o fortaleci-
mento e expansão da APS como ordenadora e coordenadora 
das RAS (TELESSAÚDE BRASIL REDES, 2016). Os serviços ofe-
recidos buscam promover EPS, aumentar a qualidade e reso-
lubilidade da APS e otimizar o uso de recursos públicos em 
saúde (FIGUEIREDO; GUEDES, 2015). O uso dos serviços ofer-
tados vem crescendo e é necessário avançar na avaliação do 
cumprimento de seus objetivos. Conclusões/Considerações 
Finais A modelização é um elemento essencial em um estudo 
de avaliabilidade para dar mais precisão e segurança na to-
mada de decisão acerca dos caminhos metodológicos, dando 
clareza ao que é mais útil e adequado avaliar para melhorar os 
núcleos telessaúde. Foi possível identificar o objeto como pas-
sível de avaliação e aprofundar a compreensão do programa 
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b) Analisar a influência do pagamento por desempenho sobre 
a organização do processo de trabalho das eSF; c) Analisar a 
influência do pagamento por desempenho sobre os cuidados 
prestados pelas eSF. Metodologia O estudo foi realizado em 
Clínicas da Família localizadas numa AP do município do Rio de 
Janeiro, que faziam parte de contrato de gestão firmado entre 
a SMS/RJ e uma Organização Social. Os sujeitos da pesquisa 
foram os profissionais que trabalhavam nas eSF da AP estuda-
da. As entrevistas foram realizadas entre os meses de agosto a 
novembro de 2015. Os dados secundários foram extraídos dos 
relatórios de produção gerados a partir do prontuário eletrôni-
co do paciente, disponibilizados pelo Sistema de Informações 
da OS, e foram tabulados através do programa Microsoft Excel 
for Windows versão 2007. Os dados primários foram coleta-
dos por meio de entrevista semiestruturada, realizadas indi-
vidualmente pela pesquisadora. A pesquisa foi aprovada por 
dois comitês de ética em pesquisa. Todas as entrevistas foram 
precedidas da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido pelos participantes. Resultados e Discussão No pri-
meiro período de 2012, das 106 eSF cadastradas na AP, 27 eSF 
(25,5%) haviam pontuado UC pelo programa de P4P da SMS/
RJ, gerando pagamento de incentivo financeiro aos profissio-
nais que compunham essas eSF. Ao final de 2013, 100% das eSF 
haviam pontuado UC e recebido incentivo financeiro. Foram 
entrevistados 10 profissionais. O P4P adotado na APS do mu-
nicípio do Rio de Janeiro foi visto pelos entrevistados como 
reconhecimento do trabalho. A avaliação de resultados dos 
profissionais das eSF é baseada num sistema de pontos (V3), 
mas não há um parâmetro ou meta estabelecida, tornando 
difícil realizar um julgamento de valor. Para a maioria dos en-
trevistados a introdução do P4P mudou pouco ou não mudou, 
sua rotina de trabalho. Alguns entrevistados referiram não co-
nhecer o programa P4P previamente ao recebimento da grati-
ficação, expressando surpresa ou desconhecimento a respei-
to dos valores pagos. A focalização em grupos mais fáceis de 
se alcançar a meta, exclusão de grupos de acompanhamento 
mais complexos e o engessamento das metas do P4P foram as 
críticas apresentadas pelos médicos e enfermeiros. A maioria 
dos entrevistados referiu que o cuidado das pessoas ocorreu 
independente do alcance de metas Conclusões/Considerações 
Finais A análise dos indicadores envolvidos no programa de 
P4P adotado pela SMS/RJ demonstrou que as eSF obtiveram 
melhores resultados no acompanhamento das pessoas no ano 
de 2014. Por outro lado, ao compararem-se os resultados alcan-
çados nos grupos de ações da V3 com a população cadastrada 
no SIAB, verificou-se que as eSF não atingiram bons resultados 
na maioria dos indicadores analisados. A realização das entre-
vistas com os profissionais das eSF permitiu conhecer percep-
ções destes sobre a utilização de incentivos financeiros em seu 
cotidiano, que foram fundamentais para a compreensão do 
desempenho apresentado. Neste sentido, o sucesso dos pro-
gramas de P4P dependem de ações como: (i) a metodologia 
que será usada para avaliar o desempenho das eSF deve ser 
apresentada previamente e compreendida pelos profissionais; 
(ii) as equipes devem ser envolvidas no desenvolvimento dos 
indicadores; e (iii) a utilização de um termo de compromisso 
por resultados associado à avaliação profissional. Referências 
BRASIL. Curitiba firma contrato de gestão com metas para a 
saúde. Ministério da Saúde. Secretária de Atenção à Saúde. 

Departamento de Atenção Básica. Revista Brasileira Saúde 
da Família. Brasília, 2007. GOMES, C. L. S et al. Percepção do 
médico sobre pagamento por desempenho no gerenciamento 
de doenças cardiovasculares: caso de uma operadora de plano 
de saúde. Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 22 
(2):567-586, 2012. HARZHEIM, E. et al. (Org.). Reforma da Aten-
ção Primária à Saúde na cidade do Rio de Janeiro – avaliação 
dos três anos de Clínicas da Família. Pesquisa avaliativa sobre 
aspectos de implantação, estrutura, processo e resultados das 
Clínicas da Família na cidade do Rio de Janeiro. Porto Alegre, 
RS: OPAS, 2013. NACIONAL HEALTH CARE PURCHASING INSTI-
TUTE. Provider Incentive Models for Improving Quality of Care. 
Bailit Health Purchasing, LLC. March, 2002.

Renata Porto; Aluísio Gomes da Silva Jr.; Márcia Guimarães de 
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13559 AVALIABILIDADE DA POLÍTICA DE HOMEOPATIA 
NO MUNICÍPIO DO RECIFE-PE

Introdução A homeopatia criada, em 1796, na Alemanha vem 
se configurando como alternativa promissora na integralida-
de do cuidado em saúde, uma vez que atua de forma holís-
tica e humanizada nas práticas clínico-assistenciais e técni-
co-pedagógicas. No âmbito nacional, sua institucionalização 
deu-se com a publicação, em 2006, da Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). Antes mes-
mo da PNPIC, o município do Recife adotou política de práti-
cas integrativas própria (PMPIC) com a criação, em 2004, da 
Unidade de Atenção Integral à Saúde Prof. Guilherme Abath 
(UCIS) que oferta diversas práticas, entre elas a homeopa-
tia. A PMPIC, regulamentada anos mais tarde (2012), ampliou 
sua cobertura e escopo ao longo dos anos, com criação de 
outros equipamentos, a exemplo do Núcleo de Apoio às Prá-
ticas Integrativas (NAPI), que devem atuar num trabalho em 
rede compartilhado. Estudos de avaliabilidade ou avaliação 
exploratória são importantes ferramentas de apoio às deci-
sões, e na implementação de políticas e ações, contribuindo 
para sua qualificação. Objetivos - apresentar os resultados 
da avaliabilidade das ações de homeopatia no município do 
Recife, a partir da elaboração e validação de modelo téorico 
lógico (ML) e matriz de critérios e indicadores. Metodologia 
A estratégia de pesquisa adotada foi o estudo de caso com 
abordagem qualitativa. Para realização do estudo de avalia-
bilidade foram empregadas quatro etapas: 1. revisão de do-
cumentos oficiais e técnicos; 2. elaboração de modelo teórico 
lógico (ML) e matriz de medidas preliminares; 3. validação e 
pactuação com os interessados. Os dados foram coletados 
a partir de entrevistas semiestruturadas, realizadas no pe-
ríodo de julho a outubro de 2016, com seis informantes-cha-
ves, entre gestores, profissionais e pesquisadores ligados à 
temática. Procedeu-se a análise de conteúdo das entrevistas 
com agrupamento em categorias conforme temas afins. A 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP). 
Resultados e Discussão O ML e matriz de medidas prelimina-
res compuseram-se de três componentes: 1. gestão e coorde-
nação conjunta (financiamento, análise sistemática das ações 
de homeopatia, dialógo permanente com o controle social) 
2. atenção homeopática (consultas individuais e compartilha-

mestrado, com mais de 10 anos de graduação e consolidada 
experiência na área. As áreas e os locais de atuação foram dis-
tribuídos entre atenção à saúde, gestão, ensino e pesquisa e 
entre as esferas municipal, estadual e federal. Os resultados 
são apresentados nas Tabelas 1 e 2, nas quais são descritos os 
itens analisados, seguidos do somatório alcançado, do valor da 
mediana e do intervalo entre o primeiro e o terceiro quartil. A 
tabela 1 apresenta o conteúdo referente à estrutura, submeti-
do à validação e a Tabela 2, detalha o conteúdo referente aos 
processos, decompostos em atividades e produtos, esperados 
a partir dessas atividades, organizadas segundo quatro com-
ponente técnicos: Planejamento estratégico, Planejamento 
Administrativo, Gestão e Organização das Práticas e Monito-
ramento e Avaliação. As células em cinza correspondem aos 
itens considerados não relevantes pelos participantes, ou seja, 
aqueles que alcançaram menos de 29 pontos, mediana inferior 
a 3 e intervalo interquartílico superior a 1. Conclusões/Conside-
rações Finais Pensar a teoria da intervenção junto a diversos 
especialistas na área ressalta a importância de se incorporar 
uma diversidade contextual de preferências e interesses, além 
de ser o primeiro passo para o envolvimento de alguns dos 
potenciais interessados no processo avaliativo em questão, 
como gestores, profissionais e usuários, na perspectiva de se 
garantir, futuramente, o uso dos resultados da avaliação. Nes-
sa perspectiva, o MLT da VAN foi detalhado e validado em seus 
componentes estruturais a partir dos dois primeiros compo-
nentes técnico-operacionais do MLT das ações de AN na APS, 
ou seja, a gestão das ações de AN e a realização do diagnóstico 
alimentar e nutricional da população. Assim, foram descritas 
as atividades a serem realizadas pela VAN e sua relação com os 
insumos preexistentes e os efeitos esperados em curto, médio 
e longo prazo. Referências Champagne F, Brousselle A, Hartz 
ZM de A, Contandriopoulos A-P. Modelizar as intervenções. In: 
Avaliação: conceitos e métodos. Rio de Janeiro: Editora Fio-
cruz; 2011. p. 61–74. Esher Â, Santos EM dos, Magarinos-Torres 
R, Azeredo TB. Construindo Critérios de Julgamento em Avalia-
ção: especialistas e satisfação dos usuários com a dispensação 
do tratamento do HIV/Aids. Ciênc Saúde Coletiva. janeiro de 
2012;17(1):203–14. Bezerra TCA, Falcão MLP, Goes PSA de, Felis-
berto E. Avaliação de programas de formação profissional em 
saúde: construção e validação de indicadores. Trab Educ E Saú-
de. agosto de 2016;14(2):445–72. Wright JTC, Giovinazzo RA. 
Delphi: uma ferramenta de apoio ao planejamento prospecti-
vo. Cad Pesqui Em Adm. 2000;01(12):54–65. Vitorino SAS, Cruz 
MM da, Barros DC de. Modeling of Food and Nutrition Surveil-
lance in Primary Health Care. Rev Nutr. 2017;30(1):109–26.

Santuzza Arreguy Silva Vitorino; Marly Marques da Cruz; Denise 
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13542 MAPA DA VULNERABILIDADE SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE NATAL-RN EM NÍVEL DE SETOR 
CENSITÁRIO

Introdução A avaliação e monitoramento da vulnerabilidade 
podem nortear a atenção à saúde da população e os inves-
timentos públicos, tornando-os mais produtivos, focados e 
articulados, gerando sinergia e ampliando o acesso à rede de 
serviços essenciais a partir do paradigma da equidade. Obje-
tivos Construir o Índice de Vulnerabilidade Social para o mu-

nicípio de Natal em nível de setor censitário e avaliar a distri-
buição espacial desse índice. Metodologia Estudo ecológico 
de base populacional que utilizou os 895 setores censitários 
do município de Natal. Para o cálculo da vulnerabilidade social 
foi aplicada a técnica de Análise dos Componentes Principais 
com oito variáveis relativas ao capital humano, infraestrutura 
urbana, renda e trabalho, obtidas do Censo demográfico 2010. 
O resultado foi categorizado a partir do escore Z obtido e a 
classificação obtida foi utilizada para produção do mapa. Fo-
ram utilizados os programas SPSS 22.0 e QGIS 2.8. Resultados 
e Discussão O Teste de esfericidade de Bartlett obteve p<0,05, 
o KMO foi de 0,769, as comunalidades tiveram cargas fatoriais 
superiores a 0,60. A análise aplicada ao modelo possibilitou a 
extração de três fatores: Fator 1 (relacionado ao capital huma-
no), o Fator 2 ( Renda e Trabalho) e o Fator 3 (Infraestrutura 
Urbana), explicando conjuntamente 71,56% da variância total. 
O Fator 1 foi o que melhor discriminou a vulnerabilidade no 
município de Natal, mostrando áreas de baixa vulnerabilidade 
nos bairros dos distritos Sul e leste da cidade e áreas de ele-
vada vulnerabilidade nas zonas periféricas do Oeste e Norte. 
Conclusões/Considerações Finais Neste trabalho, procurou-
se operacionalizar a categoria vulnerabilidade social através 
da construção de indicadores sociais e econômicos. A partir 
dos Índices calculados, a cidade de Natal apresenta áreas de 
elevada vulnerabilidade social, estando esta vulnerabilidade 
desigualmente distribuída no espaço.

Ana Edimilda Amador; Ulicélia Nascimento de Azevedo; 
Marilane Vilela Marques; Ana Patrícia de Queiroz Medeiros 
Dantas; Aryelly Dayane da Silva Nunes; Isabelle Ribeiro Barbosa;

13552 INFLUÊNCIA DO PAGAMENTO POR DESEMPENHO 
SOBRE O CUIDADO: UM ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO 
DO RIO DE JANEIRO.

Introdução Os programas de pagamento por desempenho, 
também conhecido com P4P (sigla em inglês de pay for perfor-
mance), consistem no pagamento de incentivo financeiro con-
forme o alcance de metas. No Brasil, as experiências de gestão 
em saúde que utilizam programas de P4P estão presentes nos 
setores públicos e privados, porém verificamos poucas publi-
cações sobre o tema. Além da experiência do Rio de Janeiro, 
identificamos as experiências dos municípios de Vitória e de 
Curitiba, ambos referentes ao setor público, e a experiência de 
uma operadora de plano de saúde, no Estado de Minas Gerais, 
referente ao setor privado. A experiência de P4P do municí-
pio Rio de Janeiro despertou interesse de estudo por diversos 
fatores, entre eles: número de profissionais envolvidos no 
programa de P4P, rápida expansão da APS, modelo de gestão 
adotado pela SMS/RJ e recursos tecnológicos disponíveis nas 
unidades de saúde. Neste sentido, a partir do estudo de caso 
do município do Rio de Janeiro, esta pesquisa buscou apro-
fundar o conhecimento a respeito dos programas P4P prati-
cados no Brasil e sua influência sobre o cuidado prestado aos 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).   Objetivos Obje-
tivo geral Analisar a influência do incentivo financeiro sobre o 
cuidado em saúde prestado pelas eSF do município do Rio de 
Janeiro. Objetivos específicos a) Descrever a evolução dos indi-
cadores de desempenho das eSF de uma Área de Planejamen-
to do município do Rio de Janeiro, no período de 2012 a 2014; 
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vado pelo CEP-UECE 1.039.255/2015. Resultados e Discussão 
Quanto à percepção dos profissionais relativo a aplicação da 
escala de comprometimento organizacional, destacou-se a 
base afetiva, com média 3,59 em uma escala de 5 pontos. As 
médias das bases normativa e calculativa foram 2,82 e 2,80, 
respectivamente. Nas escalas de comprometimento organiza-
cional, percebe-se que os profissionais e gestão não são com-
prometidos nessas bases, no que diz respeito a recompensas 
e oportunidade. Pode-se inferir que os profissionais se man-
têm nas UABs porque realmente gostam da profissão e das 
atividades que realizam e não por se sentirem obrigados ou 
atrelados apenas aos ganhos proporcionados. Os “afetos ne-
gativos” foram pouco representados, com uma média de 1,71. 
Na escala do capital humano, destacaram-se as dimensões 
“bem-estar profissional” (média 4,05) e “identidade”(média 
2,71) referentes ao bem-estar no trabalho. E os profissionais 
declararam-se satisfeitos no trabalho quanto à chefia (média 
4,23), e com sua participação (média 4,02). Percebe-se que 
os profissionais apresentaram bons níveis de realização no 
trabalho e afetos positivos prevalentes em relação aos afe-
tos negativos. Conclusões/Considerações Finais Em síntese, 
os resultados obtidos nesta pesquisa corroboram a interde-
pendência entre a gestão de pessoas, o comprometimento 
organizacional, e a identidade profissional no trabalho. Res-
salta-se que o comprometimento organizacional influencia 
tanto o bem-estar quanto a satisfação no trabalho, devendo 
ser considerada nas tomadas de decisão quanto a políticas de 
gestão. Neste sentido, os gestores devem dar especial aten-
ção a gestão de pessoas, uma vez que esta influencia todas as 
dimensões de comprometimento organizacional e identidade 
profissional. Para que uma área problemática seja trabalha-
da, é importante que o coletivo busque superar a natureza 
emocional de choque, descrença, abandono dos antigos pa-
drões e construa uma nova identidade. Urge reflexões para 
o encontro de estratégias para mudança do comportamento 
organizacional dos gestores em saúde com ênfase na garantia 
de proporcionar ambientes saudáveis, que gerem bem-estar, 
satisfação, motivação e o comprometimento. Referências AL-
MEIDA L.P.G., FERRAZ, C.A. Políticas de formação de recursos 
políticas de formação de recursos humanos em saúde e en-
fermagem. Rev Bras Enferm, Brasília 2008 jan-fev; 61(1): Rev 
Bras Enferm, Brasília 2008. BRASIL. Ministério da Saúde (MS). 
Departamento de Apoio à Descentralização. Nota Técnica: 
Considerações sobre a instituição de um processo de moni-
toramento e avaliação do SUS. Brasília. 2005. LEITÃO, I.M.T.A. 
Adaptação transcultural e validação de instrumento de capital 
humano e o impacto da medição no contexto brasileiro. 258p.
Tese (doutorado). Doutorado em Saúde Coletiva- Associação 
ampla- UECE-UFC-UNIFOR. Universidade Estadual do Ceará. 
Fortaleza, 2016. MEDEIROS, C. A. F. et al. Comprometimento 
organizacional: o estado da arte da pesquisa no Brasil. Revista 
de Administração Contemporânea. Vol. 7, n. 4, 2003. MENDES, 
E.V. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-A-
mericana da Saúde, 2011. 549 p.
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13581 ANÁLISE DO MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS 
DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE COM BASE NA ESCALA 
AGENCY-COMMUNITY

Introdução Os modelos de gestão são abstrações que nos 
auxiliam a compreender e a atuar sobre o cotidiano, busca 
consolidar a complexidade do fenômeno real- gerenciar pes-
soas que dificilmente poderá ser retratada com total lealdade 
(BONATO, 2011). Com o desenvolvimento de tecnologias que 
alteram os processos de trabalho, levam à reflexão e o incre-
mento de estudos sobre a concepção do gerenciamento das 
pessoas no trabalho (FLEURY e FISCHER, 2001; BORGES,MAR-
QUES, 2008; LEITÃO, 2016). Um dos principais movimentos 
que sintetiza tais transformações é representado pela transi-
ção dos termos “Administração de Recursos Humanos” para 
“Gestão de Pessoas”. O emprego de uma nova expressão 
designa um marco de redefinição e não é sobre um espaço 
de atuação profissional, mas principalmente uma forma dife-
rente de conceber o ser humano. Este necessita atuar em or-
ganizações onde predominam novas formas de organização 
do trabalho. Conforme Bastos e Grangeiro (2008), os termos 
agency e communion foram desenvolvidos com o objetivo de 
refletir as duas modalidades fundamentais para a gestão de 
pessoas. Confrontam o self e a separação (agency) com o foco 
nos outros e nas relações (communion). Objetivos O objetivo 
do presente estudo é analisar o modelo de gestão de pessoas 
desenvolvido na Rede de Atenção Primária de Saúde no muni-
cípio de Fortaleza-CE, baseando-se em um instrumento capaz 
de identificar a percepção dos indivíduos sobre o modelo de 
gestão adotado pela organização municipal no que tange às 
práticas ou princípios Agency-Community-EAC, partindo do 
modelo proposto por Rousseau e Arthur (1999) e validado 
por Bastos e Grangeiro(2008). Metodologia Estudo descriti-
vo, transversal, com abordagem quantitativa. Em cinco Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS) da Coordenadoria de Saúde 
IV, de Fortaleza-CE, com trabalhadores da UBS. Utilizou-se a 
amostragem não probabilística por conveniência, onde os tra-
balhadores que se achavam na UBS foram convidados a par-
ticipar. A amostra obtida foi de 65 participantes. A coleta de 
dados aconteceu em abril a maio de 2016. Os instrumentos de 
coleta foram: questionário socioeconômico e dados laborais 
e a Escala Agency-Community (BASTOS;GRANGEIRO, 2008). 
Na análise, fez-se uma apreciação global, para identificar a 
importância atribuída a princípios e práticas individualistas 
e coletivistas. Analisou-se a distribuição geral de frequência 
de cada item do questionário. Os itens referentes a práticas 
e a princípios coletivistas ou individualistas foram analisados 
para verificar as expectativas dos entrevistados. Foi criado um 
banco de dados no SPSS.20.0 com dados analisados através 
da estatística descritiva. Resultados e Discussão : Cada item 
foi trabalhado em duas dimensões: os princípios gerais que 
referem-se as relações estabelecidas na organização e a impo-
sição de valores pela cultura organizacional; e as práticas de 
gestão em si, que estabelecem a concretização dos princípios 
gerais (BASTOS; GRANGEIRO,2008). Os 34 itens descrevem a 
forma de relação entre a organização e o trabalhador, e estão 
dividas em quatro conjuntos, representando os conforme se 
segue: Princípios community (PRCo) – escore médio dos itens: 
1, 3, 6, 11, 16, 20, 25, 28 e 32; Princípios agency (PRAg) – esco-
re médio dos itens: 7, 10, 12, 15, 22, 26 e 27; Práticas commu-

das, matriciamento, preparo de medicação homeopática) e 3. 
educação, comunicação e mobilização social (investimento na 
formação de homeopatas, educação permanente e produção 
de evidências na área). A análise dos dados apontou poucas 
modificações, indicando aproximação entre as ferramentas 
propostas e as ações de homeopatia. Entre as principais con-
tribuições na sua reformulação temos: inserção do conselho 
gestor local da UCIS como dispositivo de gestão participati-
va; corresponsabilização na definição de fluxo de referência e 
contra referência entre as equipes de atenção primária, insti-
tuição de parceria com a vigilância sanitária para fiscalização 
das farmácias homeopáticas, inserção das ações de homeo-
patia em todos os pontos de atenção à saúde (policlínicas, 
hospitais), o que inclui o NAPI, atualmente sem essa oferta 
pela dificuldade atual de operacionalização do componente 
técnico pedagógico nessa especialidade. Conclusões/Conside-
rações Finais O estudo contribuiu para melhor entendimento 
do programa e dos mecanismos implicados na sua operacio-
nalização, favorecendo seu aperfeiçoamento. Esse poderá 
contribuir para futuras avaliações do serviço de homeopatia 
municipal, como também na produção de conhecimento na 
área. Para tanto, se faz necessário atualizações periódicas do 
ML e matriz de medidas de modo a contemplar modificações 
no contexto interno e externo à mencionada política. Refe-
rências CHAMPAGNE, F., et al. Modelizar as Intervenções. In: 
Avaliação: conceitos e métodos. BROUSSELLE, A., et al. Rio de 
Janeiro, RJ: Editora Fiocruz, 2011, Cap. 3, p. 61-74. LEVITON, L. 
C., et al. Evaluability Assessment to Improve Public Health Pol-
cies, Programs, and Practices. Annual Review of Public Health, 
2010, v. 31, p. 213–33. LUZ, M. T.; BARROS, F. B. Racionalidades 
Médicas e Práticas Integrativas em Saúde: Estudos Teóricos 
e Empíricos. Rio de Janeiro: Instituto de Medicina Social, Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro/ABRASCO; 2012. 452p. 
(Coleção Clássicos para Integralidade em Saúde). RECIFE. Por-
taria nº 122, de 6 de julho de 2012. Ementa: Criação da Política 
Municipal de Práticas Integrativas e Complementares. CONTA-
TORE, O. A., et al. Uso, cuidado e política das práticas integra-
tivas e Complementares na Atenção Primária à Saúde. Ciência 
& Saúde Coletiva, 2015, v. 20, n. 10, p. 3263-3273.
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13571 DIFERENÇAS REGIONAIS E SOCIOECONÔMICAS 
NA COBERTURA DO EXAME PAPANICOLAU NO BRASIL: 
DADOS DA PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE 2013.

Introdução A realização periódica do exame citopatólógico 
do colo do útero é a principal estratégia de rastreamento do 
câncer do colo do útero e suas lesões precursoras, devido à 
sensibilidade e especificidade aceitáveis, baixo custo, segu-
rança na realização e aceitação pelas mulheres. Objetivos 
Avaliar a cobertura do exame papanicolau no Brasil e os fato-
res associados. Metodologia Estudo transversal a partir dos 
dados da Pesquisa Nacional de Saúde 2013, relativo a propor-
ção de mulheres de 25 a 64 anos que realizaram pelo menos 
01 exame Papanicolau nos últimos três anos, categorizada 
por variáveis sociodemográficas e de acesso aos serviços de 
saúde. Resultados e Discussão A cobertura do rastreio foi de 
79,4% no Brasil (IC95% 78,4-80,3), com diferença significativa 
entre as Unidades Federativas, sendo maior nos estados de 

Roraima (IC95% 83,5-89,4) e menor no Maranhão (IC95% 61,3-
74,0). A realização do exame foi significativamente maior en-
tre as mulheres casadas (83,6%; IC 95% 82,4-84,8), com nível 
de instrução mais elevados (88,7%; IC95%: 87,0-90,5), de pele 
branca (82,6%; IC95% 81,3-83,9) e que residem em área urbana 
(80,1%; IC95% 79,1-81,2). As que realizaram o exame a mais de 
3 anos e as que nunca realizaram estiveram associadas ao me-
nor nível de instrução, entre as negras e pardas, ser solteira 
ou separada, e para as moradoras de área rural. Conclusões/
Considerações Finais A cobertura do rastreio para o câncer e 
colo de útero no Brasil tem proporção abaixo da recomenda-
da e apresenta disparidades regionais e sociodemográficas.

Aryelly Dayane da Silva Nunes; Marilane Vilela Marques; Ana 
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13579 A INFLUÊNCIA DA GESTÃO DE PESSOAS 
NO COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL E NA 
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL EM UNIDADES DE 
ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE.

Introdução INTRODUÇÃO: A problemática atual da gestão 
de pessoas em saúde tem sido constituída pela dificuldade 
em realizar a combinação de habilidades para o trabalho em 
equipe, isto dimensionado ao desequilíbrio na distribuição da 
força de trabalho e de estruturas físicas e organizacionais ina-
dequadas.(ALMEIDA e FERRAZ, 2008). Na Atenção Primária 
à Saúde (APS), eleva-se o investimento na gestão de pessoas 
como atividade estratégica, considerando que dependem de-
las as inovações nos processos de trabalho e a prestação de 
serviços de qualidade para a comunidade. É preciso reforçar 
o entendimento de que a prática da gestão possui dimensões 
administrativas, técnicas e políticas ( MENDES, 2011; BRASIL, 
2005). Para implementar um modelo de gestão de pessoas efi-
caz, é necessário entender como os fatores individuais, inter-
pessoais e organizacionais influenciam a gestão de pessoas. As 
organizações de saúde precisam usar novos conhecimentos e 
reelaborar seus processos de trabalho por meio das pessoas 
e a estrutura organizacional necessita ser mais ágil, maleável 
e inovadora, composta por equipes interdisciplinares de tra-
balho com participação nas tomadas de decisões. Objetivos 
Avaliar a influência da gestão de pessoas no comprometimen-
to organizacional e na identidade organizacional. Metodolo-
gia Estudo descritivo, transversal e com dados quantitativos 
e qualitativos. Os participantes foram os profissionais de 
unidades de atenção Básica de Saúde- UAB de Fortaleza-CE. 
O número de participantes foi 170 profissionais. A coleta de 
dados ocorreu de março a junho de 2016. Foi usado o ques-
tionário do capital humano adaptado para o Brasil (LEITÃO, 
2016) e a EBACO (Escala de Bases do Comprometimento Or-
ganizacional) de Medeiros (2003). Foi construída uma base de 
dados utilizando o SPSS 21.0. Feita uma análise descritiva das 
frequências, médias e desvio padrão das variáveis com esca-
la nominal ou ordinal por meio de proporção e porcentagem. 
Para a análise descritiva da percepção dos profissionais, foi 
realizada a recodificação das respostas de cinco pontos para 
três pontos (positivas, neutras e negativas) sobre os itens das 
dimensões e calculada a porcentagem das respostas e os cru-
zamentos dos dados das duas escalas aplicadas. Estudo apro-
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todos os instrumentos de planejamento e gestão. O sistema 
informatizado de planejamento proposto poderá trazer inú-
meros benefícios ao gestor de todos os entes da federação, 
por implementar um processo padronizado e sistemático. 
Os instrumentos de planejamento e gestão, por vezes, são 
elaborados apenas para cumprir uma obrigatoriedade, com 
a implementação do sistema informatizado este processo se 
tornará ativo e passará a fazer parte da rotina diária de cada 
profissional e gestor. Portanto o sistema de planejamento e 
gestão no sistema único de saúde além do Estado do Acre po-
derá beneficiar demais gestores pelo país. Referências Brasil. 
Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília,1988. 
Brasil. Lei Complementar 141 de janeiro de 2012. Regulamenta 
o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os 
valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços 
públicos de saúde. Brasília, 2012. Brasil. Lei 2.135 de 25 de 
setembro de 2013. Estabelece diretrizes para o processo de 
planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Brasília, 2013. Brasil. Lei 4.320 de 17 de março de 1964. Estatui 
Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e con-
trôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal. Brasília, 1964.
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13586 SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA: UMA 
AVALIAÇÃO USANDO TEORIA DA RESPOSTA AO ITEM

Introdução Introduzir a saúde mental no âmbito das ações de-
senvolvidas na Atenção Primária à Saúde (APS) é um desafio 
que vem sendo colocado em pauta desde as discussões pri-
mordiais das Reformas Sanitária e Psiquiátrica Brasileira. Nes-
se sentido a APS deve estar preparada para superar a lógica 
da internação, prestando cuidado ao portador de sofrimento 
psíquico de maneira integral e contínua. Objetivos Identificar 
os itens do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) que melhor avaliam 
a capacidade de oferta de cuidados em saúde mental. Meto-
dologia Estudo transversal realizado a partir dos dados do 2º 
Ciclo do PMAQ-AB, referentes às 30.522 equipes de atenção 
básica. A coleta de dados ocorreu na fase de avaliação exter-
na do PMAQ-AB no período de 2013-2014. A análise das variá-
veis se baseou no Modelo de Resposta Gradual da Teoria da 
Resposta ao Item (TRI). Para analisar a consistência interna, 
foram utilizados os coeficientes alfa de Cronbach, correlação 
de Spearman e ponto bisserial. Pressupostos de unidimensio-
nalidade e independência local dos itens foram testados. Utili-
zou-se como uma das formas de apresentação dos resultados 
as nuvens de palavras. Resultados e Discussão Os itens com 
maior capacidade de avaliação: programa a agenda de acordo 
com a estratificação de risco; mantém registro dos casos mais 
graves de usuários em sofrimento psíquico e ofertar algum 
atendimento em grupo. Em relação ao parâmetro de locação, 
os itens que exigiram maior nível de oferta de cuidados em 
saúde mental foram os itens: oferta algum atendimento em 

grupo e oferta ações educativas e de promoção de saúde men-
tal. O coeficiente alfa de Cronbach total foi 0,87. Apresentaram 
maior correlação com o escore total: registro dos casos mais 
graves de usuários em sofrimento psíquico e programa a agen-
da de acordo com a estratificação de risco. Os escores finais 
variaram entre -2,07 e 1,95. Conclusões/Considerações Finais 
Investimentos em fatores como a estratificação do risco para 
gestão do cuidado, o registro e acompanhamento dos casos 
mais graves de portadores de sofrimento psíquico, o atendi-
mento em grupo e as ações de prevenção e de promoção da 
saúde mental são importantes para potencializar a oferta do 
cuidado em saúde mental pelas equipes de atenção básica.

Hugo André da Rocha; Alaneir de Fátima dos Santos; Ilka 
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13589 ANÁLISE DA MORTALIDADE POR SUICÍDIO 
NO BRASIL: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E CONTEXTO 
SOCIOECONÔMICO

Introdução O suicídio é a ação de tirar a própria vida de forma 
intencional e voluntária. Os transtornos mentais se destacam 
como importante causa do suicídio, além de fatores sociais, 
psicológicos, culturais e outros. Já que o suicídio destaca-se 
como uma importante causa de morte no Brasil, necessita-se 
de um aprofundamento nos estudos sobre o tema para au-
xiliar na elaboração de políticas públicas de prevenção. Obje-
tivos Realizar a análise espacial da mortalidade por suicídios 
e sua correlação com indicadores socioeconômicos dos mu-
nicípios brasileiros. Metodologia Trata-se de estudo ecológi-
co cuja unidade de análise foram os municípios brasileiros. 
Foram analisados dados sobre óbitos por suicídio e variáveis 
contextuais. Analisou-se a distribuição espacial, a intensidade 
e a significância dos aglomerados através do índice de Moran 
Global, MoranMap e LisaMap, buscando identificar o padrão 
através de uma análise geoestatística. Resultados e Discussão 
Foram registrados 50.664 óbitos por suicídio no Brasil no pe-
ríodo de 2010 a 2014. A taxa média de mortalidade por suicí-
dios registrada no Brasil foi de 5,23 óbitos/100.000 habitantes. 
Foi observada fraca autocorrelação espacial para a mortalida-
de por suicídio (I= 0,2608), porém houve formação de clusters 
na Região Sul. Na análise bivariada espacial e clássica, não foi 
observada correlação entre a mortalidade por suicídio e as va-
riáveis contextuais. Conclusões/Considerações Finais Há uma 
fraca correlação espacial de mortalidade por suicídio no Brasil, 
com baixa ou nenhuma relação espacial com fatores socioe-
conômicos.

Ana Patrícia de Queiroz Medeiros Dantas; Aryelly Dayane da 
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13601 SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO 
BÁSICA EM UMA MICRORREGIÃO DE SAÚDE EM MINAS 
GERAIS: ASPECTOS DIFICULTADORES.

Introdução Na microrregião de saúde de Ituiutaba (MG), a or-
ganização dos serviços de Saúde Bucal na Atenção Básica vem 
se caracterizando por uma recente inserção na estratégia de 
Saúde da Família, não havendo, ainda, registros oficiais sobre 

nity (PTCo) – escore médio dos itens: 5, 8 9, 13, 18, 21, 23, 30 
e 31; Práticas agency (PTAg) – escore médio dos itens: 2, 4, 
14, 17, 19, 24, 29, 33 e 34. Baseado nos quatro escores acima, 
pode-se calcular dois índices adicionais:1. Força dos elementos 
community na gestão de pessoas (FCom), através da média 
aritmética de PRCo e PTCo. 2. Força dos elementos agency na 
gestão de pessoas (FAgen), através do escore médio de PRAg 
e PTAg. Identificou-se Força dos elementos COMMUNITY 
(Fcom) = 4,8 e Força dos elementos AGENCY (FAgen) = 5,3, 
uma noção mais agency no resultado. Conclusões/Considera-
ções Finais De modo conclusivo, como síntese dos resultados, 
averiguou-se que as análises realizadas com os trabalhadores 
das unidades pesquisadas revelaram a presença dos dois as-
pectos no modelo de gestão, apesar de apresentar diferen-
ças. Pôde-se perceber uma maior influência das práticas agen-
cy se apresentando mais elevadas, ou seja, determinando que 
a gestão busca avaliar seus colaboradores pelo desempenho 
individual e as raras recompensas existentes são diferencia-
das. Por outro lado,os princípios community, podendo afirmar 
que esta apresenta relações de suporte mútuo, interdepen-
dência e coletivismo. Portanto, a organização apresenta equi-
líbrio entre princípios e práticas agency e community, mos-
trando contribuição para a formação de trabalho em equipe, 
quanto para a formação de carreira, não consolidando uma 
relação de reciprocidade de interesses, embora sejam de 
suma importância para a efetividade e a qualidade da assis-
tência prestada. Referências BASTOS, A. V. B.; GRANGEIRO, R. 
R. Modelo de gestão de pessoas Agency-Community. SIQUEI-
RA, M, 2008. BONATO, V.L. Gestão de qualidade em saúde: 
melhorando assistência ao cliente. Mundo Saúde. São Paulo 
(SP), v. 35, n. 5, p. 319-31, 2011. BORGES, Renata Simões Gui-
marães; MARQUES, Antônio Luiz. Desenvolvendo e validando 
uma metodologia de diagnóstico das práticas de recursos hu-
manos. Gestão & Regionalidade, São Caetano do Sul, v. 24, n. 
70, p. 6-19, maio/ago. 2008. FLEURY, M. T.L.; FISCHER, R.M.. 
(Coord.) Cultura e Poder nas Organizações. São Paulo: Editora 
Atlas.2001. LEITÃO, I.M.T.A. Adaptação transcultural e valida-
ção de instrumento de capital humano e o impacto da medi-
ção no contexto brasileiro. 258p.Tese (doutorado). Doutora-
do em Saúde Coletiva- Associação ampla- UECE-UFC-UNIFOR. 
Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza, 2016.
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13582 A CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA 
INFORMATIZADO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 
E GESTÃO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Introdução Conforme a Constituição Federal de 1988, o Siste-
ma Único de Saúde dispõe o direito à saúde a todo e qualquer 
cidadão. Para tanto, um serviço de tamanha magnitude have-
riam de se implementar políticas para seu gerenciamento, e 
foi por meio da Lei Complementar nº 141/12, que se estipulou 
a obrigatoriedade do gestor em elaborar os Instrumentos de 
Gestão do SUS. Os entes da Federação deverão elaborar os 
referidos Instrumentos, sendo estes Plano de Saúde, Progra-
mação Anual de Saúde, Relatórios Quadrimestrais de Presta-
ção de Contas, Relatório Anual de Gestão, além da realização 

das três Audiências públicas de Prestação de Contas para a 
devida transparência sobre os recursos aplicados em saúde 
(Brasil, 2013). Igualmente, a Lei nº 4.320/64, estipula as re-
gras para construção do orçamento, por meio da elaboração 
da Lei Orçamentária Anual (LOA), seguindo as disposições 
do Plano Plurianual (PPA) e Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO). Este trabalho justifica-se pela complexidade que o 
gestor acarreta em interligar os instrumentos de gestão com 
o preconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, necessi-
tando a construção de uma ferramenta para sistematizar 
essas informações. Objetivos Desenvolver um sistema infor-
matizado para elaboração dos instrumentos de planejamen-
to e gestão do SUS alinhados ao PPA, LOA e LDO. Garantir o 
cumprimento legal da elaboração dos instrumentos de ges-
tão do SUS; Garantir a elaboração do orçamento do ente da 
federação, nos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
Garantir informações fidedignas quanto aos recursos aplica-
dos em saúde; Garantir por meio de um sistema a construção, 
monitoramento e avaliação do processo de planejamento. 
Metodologia No desenvolvimento do sistema foram discuti-
dos e avaliados os dados e as informações a serem utiliza-
dos para a construção dos instrumentos de planejamento e 
gestão dos SUS preconizados pela LC 141/12 e os da gestão 
pública previstos na Lei 4.320/64. O sistema possibilitará que 
cada unidade administrativa e/ou assistencial elabore Pla-
no de Trabalho Anual (PTA), Programação Anual de Saúde 
(PAS), Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas (RQ) 
e Relatório Anual de Gestão (RAG) com base nos indicadores 
de saúde pactuados, Plano de Saúde, PPA, LOA e LDO, e no 
seu consolidado o sistema apresentará discriminado os Ins-
trumentos de planejamento e gestão do SUS e os da gestão 
pública. O presente sistema trará a possibilidade de acompa-
nhamento da execução financeira, onde a cada quatro meses 
teremos as informações por meio dos relatórios quadrimes-
trais e no final do exercício, do relatório anual de gestão. Re-
sultados e Discussão A construção desse sistema irá subsidiar 
a elaboração de todo o processo de planejamento em saúde 
alinhado ao processo de planejamento em gestão pública, e 
proporcionará interação entre os atores envolvidos, adminis-
trativos e assistenciais, otimizando assim o desenvolvimento 
das ações e a aplicação dos recursos financeiros. De maneira 
prática contaremos com uma ferramenta que integra plane-
jamento, execução e prestação de contas, que proporciona-
rá a gestão o controle das ações executadas e os impactos 
desta na saúde da população. Passaremos do modo manual 
para um banco de dados acessível em qualquer lugar, o que 
irá disponibilizar as informações em tempo real da situação 
econômica da saúde do Estado. Possibilitando assim, de ma-
neira mais sistemática e prática a avaliação dos custos aplica-
dos em saúde, identificando onde despesas estão se compor-
tando em maior magnitude, com dados mais fidedignos, que 
irá subsidiar o gestor nas tomadas de decisões. Conclusões/
Considerações Finais O SUS é um sistema público de atendi-
mento que recebe um subfinanciamento, no entanto os re-
cursos financeiros são mal gerenciados, e dentre os fatores 
que contribuem para que isto ocorra está o complexo proces-
so de planejamento orientado pela LC 141/12 e a Lei 4.320/64 
e a não existência de um sistema informatizado que reúna 
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ção de serviços no SUS. Alguns fatores parecem ter sido mais 
determinantes deste relativo sucesso. Do ponto de vista me-
todológico, a abordagem de processos que descrevem o coti-
diano do trabalho, a existência de um nível aceitável de quali-
dade para todos os tipos de serviços e a classificação final em 
agrupamentos (e não em “rankings”). Do ponto de vista po-
lítico institucional, o apoio ativo dos gestores de todos os ní-
veis do programa. E, finalmente, mas não menos importante, 
o fato de nunca ter havido nenhum tipo de premiação nem de 
punição conectada às respostas dos serviços. Referências NE-
MES, M.I.B. Avaliação em Saúde: questões para os programas 
de DST/HIV/aids no Brasil. Rio de Janeiro, Associação Brasileira 
Interdisciplinar de HIV/aids, 2001. (Fundamentos de avaliação, 
n. 1). Disponível em: <www.abiaids.org.br.>. *MELCHIOR, Re-
gina, NEMES, M. I. B. , BASSO, Cáritas Relva , CASTANHEIRA, 
E. R. L. , Castanheira, Elen Rose Lodeiro , Britto e Alves, Maria 
Teresa Soares de , BUCHALLA, Cássia Maria , DONINI, Angela 
Aparecida . Avaliação da estrutura organizacional da assis-
tência ambulatorial em HIV/Aids no Brasil. Revista de Saúde 
Pública (USP. Impresso), Artigo Publicado - JCR São Paulo, v. 
40, n. (1), p. 143-151, n. 2006 *NEMES, M. I. B. , MELCHIOR, R. 
, BASSO, C. R. , CASTANHEIRA, E. R. L. , ALVES, M. T. S. S. B. E. 
, Conway, S . The variability and predictors of quality of AIDS 
care services in Brazil. BMC Health Services Research (Online), 
Artigo Publicado - JCR v. 9, p. 51-, n. 2009.
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13616 FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO NA REDE 
DE ATENÇÃO Á SAÚDE: VIVÊNCIA DE UM ENFERMEIRO 
NA PRODUÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO EM 
MUNICÍPIO DO CEARÁ.

Introdução O planejamento é um instrumento gerencial, ine-
rente ao funcionamento do sistema de saúde, que permite 
identificar problemas de saúde, selecionar aqueles de maior 
prioridade, estabelecer objetivos que visem modificar a situa-
ção encontrada, determinar as ações a serem desenvolvidas 
para o alcance dos objetivos preestabelecidos e avaliar os 
resultados obtidos pela aplicação das ações adotadas. Objeti-
vos Relatar a vivência do profissional enfermeiro na produção 
dos instrumentos de planejamento e gestão no município de 
Russas- CE Metodologia A pesquisa foi realizada na Secretaria 
Municipal de Saúde de Russas, no período de 2013 a 2016 onde 
de forma inédita o cargo de assessor de planejamento e ges-
tão foi exercido por um profissional enfermeiro. Os objetos de 
trabalho foram os instrumentos de gestão: Plano Plurianual, 
Programação Anual da Saúde, Relatório de Gestão e Relató-
rios Quadrimestrais. Estes foram desenvolvidos por meio de 
oficinas com profissionais da atenção à saúde e gestão mu-
nicipal neste período (2013-2016), conforme normas e prazos 
da legislação vigente no Sistema Único de Saúde e propostos 
com indicadores do Decreto 7508 e SISPACTO para avaliação 
e monitoramento das ações de saúde. Resultados e Discussão 
Todos os instrumentos foram produzidos dentro do prazo es-

tabelecido e conforme legislação vigente, com participação 
de profissionais da atenção e gestão. Houve participação so-
cial, mediante apresentação ao Conselho Municipal de Saúde, 
bem como à Câmara Legislativa de Russas. Os indicadores 
(67) foram avaliados, monitorados e apresentados aos profis-
sionais da Atenção Básica, com discussão de propostas para 
melhoria dos resultados alcançados e manutenção de ações 
eficazes. As informações pactuadas e avaliadas foram inse-
ridas nos respectivos Sistemas de Informação, SISPACTO e 
SARGSUS. Esta vivência demonstrou a necessidade das ações 
de planejamento indissociável para a atenção e gestão dos 
serviços de saúde. Conclusões/Considerações Finais O planeja-
mento é importante objeto para fortalecimento legal do SUS. 
O exercício deste pelo enfermeiro comporta permanente aná-
lise da gestão da saúde, com acompanhamento das interven-
ções e resultados obtidos, promovendo o aprimoramento e 
qualificação dos processos de trabalho capazes de garantir a 
melhoria da qualidade da assistência prestada.

Adjoane Maurício Silva Maciel; Cícera Chaves Lobo; Ivonete 
Pereira Cavalcante Vieira;

13621 ABORTO INDUZIDO NO BRASIL: ESTIMATIVAS E 
FATORES ASSOCIADOS DE ACORDO COM OS DADOS DA 
PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE-2013.

Introdução A Organização Mundial de Saúde (OMS) define 
aborto como a interrupção da gravidez antes da viabilidade 
do produto da concepção, levando à perda do concepto até 
a 20ª e a 22ª semanas completas e/ou com feto de até 500 
g. É considerado provocado quando resulta da utilização de 
qualquer processo abortivo externo, químico ou mecânico, 
podendo ter motivação voluntária ou involuntária da gestan-
te. Objetivos Estimar a proporção de mulheres que realizaram 
aborto induzido e os fatores associados. Metodologia Estudo 
transversal a partir dos dados da Pesquisa Nacional de Saúde 
2013, que analisou a proporção de mulheres de 18 a 49 anos 
que referiram haver realizado aborto induzido e analisada de 
acordo com as características socioeconômicas. Resultados e 
Discussão Das mulheres pesquisadas, 2,1% referiram ter rea-
lizado aborto induzido (IC95%1,8-2,4). Dessas 78% relatou 1 
aborto (IC95% 72,9-83,7), 13,82% relatou 2 abortos (IC95% 9,5-
18,1). As região Nordeste apresentou a maior proporção (3%; 
IC95% 2,4-3,6) e a Sul a menor proporção (1%; IC95% 0,5-1,5). 
As mulheres que referiram haver induzido aborto são pre-
dominantemente do meio urbano (2,3% IC95% 1,5-2,4), de cor 
preta (3,5%; IC95% 2,2-4,7), com baixo nível de instrução (Sem 
instrução e fundamental incompleto 2,8%; IC95% 2,0-3,5 e Fun-
damental completo e médio incompleto 3,0%; IC95% 2,1-3,8), e 
que referem não ter tido nenhum parto (8,8% IC95% 4,7-13,0) 
ou mais de 5 partos (6,1%; IC95% 3,5-8,7). Conclusões/Conside-
rações Finais Há uma disparidade regional na proporção de 
mulheres que referem haver realizado o aborto induzido no 
Brasil, com maior predominância entre as mulheres de pior 
condição socioeconômica.

Ulicelia Nascimento de Azevedo; Ana Patrícia de Queiroz 
Medeiros Dantas; Marilane Vilela Marques; Ana Edimilda 
Amador; Aryelly Dayane da Silva Nunes; Isabelle Ribeiro 
Barbosa;

as formas de gestão do modelo de atenção, o planejamento, 
a organização do processo de trabalho e a participação po-
pular Objetivos Avaliar a percepção de gestores e Cirurgiões 
Dentistas acerca das dificuldades de organização das ações 
de Saúde Bucal na atenção básica, referentes ao processo 
de trabalho, integralidade, gestão, planejamento e controle 
social Metodologia . Trata-se de um estudo de caso, de natu-
reza qualitativa que se deu com a realização de entrevistas 
junto a dez gestores, e um grupo focal junto a nove cirurgiões 
dentistas do SUS da microrregião. As entrevistas e o grupo 
focal foram gravados e transcritos sem a identificação dos en-
trevistados, e a análise de conteúdo buscou correlacionar a 
gestão do modelo de atenção, o processo de trabalho, o pla-
nejamento e o controle social com os princípios das políticas 
de promoção de saúde, de atenção básica e de Saúde Bucal, à 
luz do princípio de integralidade da atenção. Foi realizada con-
forme o proposto por Bardin (2009). Resultados e Discussão 
Há pouca compreensão do modelo de atenção proposto pelo 
SUS, o que acarreta uma prática predominantemente curati-
vista, num trabalho isolado, fragmentado e repetitivo, realiza-
do por profissionais desmotivados. A gestão se faz por meio 
de atos centralizados, com a adoção de programas e proje-
tos propostos pelo Ministério da Saúde. As Equipes de Saúde 
Bucal não utilizam o planejamento para organizar suas ações. 
Não há apoio institucional para a organização do processo de 
trabalho. O princípio constitucional do controle social do SUS 
praticamente inexiste e ainda é um dos maiores desafios na 
Microrregiãoo Conclusões/Considerações Finais Neste estu-
do foi possível constatar que, apesar dos ganhos nas ações 
de saúde bucal, espacialmente após adesão ao PMAQ, nos 
municípios da Microrregião de Saúde de Ituiutaba (MG), sua 
efetividade ainda é incipiente e se deve mais aos incentivos 
financeiros do que a reorganização da gestão e do processo 
de trabalho
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13610 DESIGUALDADE ESPACIAL NA MORTALIDADE 
POR AGRESSÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 
BRASIL: 2010 A 2014.

Introdução As mortes por agressão se destacam no Brasil, 
constituindo a primeira causa de morte entre as causas ex-
ternas. Representaram o terceiro grupo de causas de mor-
tes mais frequentes no Brasil durante o período 2000-2010, 
tendo como uma das principais circunstâncias as agressões 
(homicídios). Desse modo, as violências e acidentes exercem 
grande impacto social e econômico, sobretudo no setor saú-
de. Objetivos Analisar a distribuição espacial da mortalidade 
por agressão no Estado do Rio Grande do Norte no período 
de 2010 a 2014, buscando identificar o padrão dessa distri-
buição através de uma análise geoestatística. Metodologia 
Estudo ecológico que analisou 6035 óbitos ocorridos nos 167 
municípios do estado registrados no Sistema de Informação 
sobre Mortalidade. Calculou-se a taxa média de mortalidade 
no período e analisou-se a distribuição espacial, a intensidade 
e a significância dos aglomerados através do índice de Moran 
Global, MoranMap e LisaMap. Para a produção dos mapas foi 

utilizado o TerraView 4.2.2. Resultados e Discussão As mor-
tes por agressão atingiram principalmente o sexo masculino 
(93,3%), a faixa etária de 20-29 anos (40,1%), os pardos (75%) 
e os solteiros (70%). A Região de Saúde de maior registro foi 
a Metropolitana com 3.038 óbitos. O índice de Moran Global 
(I) foi de 0.35505 (p=0,01), mostrando que os valores estão 
autocorrelacionados no espaço. Conclusões/Considerações 
Finais Os resultados do MoranMap e do LisaMap mostraram 
que houve formação de clusters significativos nas regiões me-
tropolitana e Oeste do estado. Conclusão: a mortalidade por 
agressões está desigualmente distribuída no estado do Rio 
Grande do Norte, apresentando clusters de alta mortalidade 
em duas regiões do estado.
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13611 QUALIAIDS: UMA HISTÓRIA DE SUCESSO NA 
AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS NO BRASIL

Introdução O Qualiaids é um sistema de avaliação da qualida-
de organizacional dos serviços do SUS que assistem pessoas 
vivendo com HIV/Aids em nível ambulatorial. É composto por 
um questionário para os gerentes locais com questões de 
múltipla escolha sobre a organização do trabalho de assistên-
cia acompanhado por guia de recomendações de boas práti-
cas. É aplicável para todos os tipos de serviço: atenção básica, 
ambulatórios de hospital e serviços especializados. Desenvol-
vido e validado em 2001, teve três aplicações nacionais (2002-
07-10) em parceria entre o grupo de pesquisa e o Ministério 
da Saúde; foi respondido pela grande maioria dos serviços do 
Brasil. Os resultados mostraram que: o Qualiaids manteve a 
capacidade de discriminar a qualidade organizacional dos ser-
viços ao longo do tempo; cresceu a proporção de serviços alo-
cados no melhor grupo de qualidade. Considerando o caráter 
incremental como atributo essencial das noções de qualidade, 
entre 2015-16 atualizamos e revalidamos o Sistema Qualiaids. 
Objetivos Contribuir para o aprimoramento da qualidade or-
ganizacional dos serviços que assistem pessoas com HIV no 
SUS Específicos: Atualizar e revalidar o Sistema de Avaliação 
Qualiaids Incorporar indicadores relativos a tecnologias re-
cém-incorporadas na atenção em aids (tais como a profilaxia 
pós-exposição sexual). Metodologia Diretrizes: Manutenção 
das normas e critérios; revisão dos atuais e inclusão de novos 
indicadores quando necessário; Elevação possível do padrão 
dos indicadores (nível desejável de qualidade); aumento da 
padronização da pontuação dos indicadores (fórmulas para 
cálculo dos padrões); simplificação do questionário como um 
todo com redução possível do número de questões; revisão 
das recomendações com base nas normas programáticas e na 
literatura Técnica: Método Rand (consenso iterativo do grupo 
de pesquisa; teste piloto; técnicas de confiabilidade e validade 
de construto em amostra aleatória de serviços) Resultados e 
Discussão O processo de atualização e revalidação alcançou 
bons resultados de confiabilidade e validade. O número de 
questões foi reduzido de 107 para 81. O Qualiaids-2016 já foi 
respondido pelo universo dos serviços dos estados MT, SC, SP 
e RS. Em 2017 será aplicado aos demais estados, em parceria 
com o Ministério da Saúde. Conclusões/Considerações Finais 
O Qualiaids é uma “história de sucesso” no campo da avalia-
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finir o problema prioritário da comunidade foram realizadas 
atividades de planejamento em saúde que se iniciaram em 
2015. No primeiro momento foi realizada a territorialização 
junto com os agentes comunitários de saúde (ACS) e a partir 
do conhecimento dos riscos e recursos do território, outras 
etapas foram cumpridas: levantamento de problemas através 
de visitas nas casas de cerca de 10% da população das quatro 
microáreas; oficina de priorização de problemas, no qual foi 
eleito a HAS; elaboração do projeto de intervenção propria-
mente dito com definição de objetivos e ações a serem execu-
tadas, monitoramento e avaliação. Resultados e Discussão No 
decorrer do ano de 2016 os alunos desenvolveram o projeto 
de Intervenção tendo como estratégias novas visitas domici-
liares, atividades de educação em saúde na escola do bairro 
e realização de salas de espera com a temática supracitada e 
temas pertinentes como alimentação saudável. Nas visitas do-
miciliares, foi aplicado um questionário elaborado pelo grupo 
com perguntas relacionadas, por exemplo, a hábitos alimenta-
res com descrição das refeições, e a confirmação da HAS com 
descrição dos medicamentos em uso. A entrevista foi seguida 
de triagem e encaminhamento dos moradores, para avaliação 
da enfermeira e posterior consulta médica se necessário. Con-
clusões/Considerações Finais O alcance do objetivo proposto 
ainda não teve êxito. Entre as dificuldades, destaca-se a rotati-
vidade de profissionais de enfermagem e a pouca resolutivida-
de no atendimento às necessidades de saúde da comunidade. 
Entretanto, foi possível construir vínculo com a mesma, o que 
será de grande valia na busca de novas intervenções.
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13636 NÚCLEO TELESSAÚDE SANTA CATARINA: 
ESTUDO EXPLORATÓRIO DA OFERTA E USO DOS SERVIÇOS

Introdução O Núcleo Telessaúde SC foi implantado em 2007 
como um dos nove núcleos piloto do Programa Nacional Te-
lessaúde Brasil Redes. Deste então vem desenvolvendo e 
ofertando os serviços de Teleconsultoria, Tele-educação, Se-
gunda Opinião Formativa e Telediagnóstico, conforme pre-
conizado pelo Ministério da Saúde. Neste período, ampliou 
sua oferta tendo 100% dos municípios catarinenses cobertos 
por pelo menos um destes serviços. Uma vez que o Núcleo é 
conhecido e usado, tendo estratégias e ferramentas de mo-
nitoramento desenvolvidas, decidiu-se investigar os fatores 
que influenciam o uso dos mesmos. Objetivos Apresentar um 
diagnóstico quantitativo da oferta e uso dos serviços de te-
lessaúde em Santa Catarina. Metodologia Estudo exploratório 
de abordagem quantitativa dos serviços do Núcleo Telessaú-
de Santa Catarina ofertados às equipes de Saúde da Família 
(eSF) em 2015. Foram utilizadas planilhas do Microsoft Office 
Excel® para gerar o percentual de participação por município 
e as participações por serviço. Os municípios foram separados 
por estrato de acordo com número de eSF (0 - 3 equipes; de 
4 - 10 equipes; de 11 - 20 equipes; mais de 20 equipes). Foram 
selecionadas duas SMS por estrato e em cada uma foi feita 

a seleção de uma equipe que usou e de uma equipe que não 
usou para comparação. No primeiro estrato, por serem sele-
cionados municípios com apenas uma equipe, foram selecio-
nadas equipes de municípios vizinhos que não usam e com as 
mesmas características. Foram aplicados 65 questionários. As 
evidências foram compiladas em planilha do Microsoft Offi-
ce Excel®. Estudo aprovado em Comitê de Ética, parecer nº 
1.466.605. Resultados e Discussão Em 2015, 291 municípios 
de Santa Catarina (98,6%) participaram de algum dos serviços 
ofertados pelo Núcleo Telessaúde SC. Foram 109.434 parti-
cipações: Teleconsultoria (3.405), Telediagnóstico (75.054), 
Webconferências (14.002), Cursos a Distância (1.015) e Acervo 
de Webconferências (15.958). A maior dificuldade no uso dos 
serviços de tele-educação foi a falta de tempo no trabalho. Em 
relação aos demais serviços, o motivo foi o desconhecimento 
dos mesmos, reforçando a importância de repensar a divulga-
ção e formação da rede para o uso da telessaúde. O incentivo 
da gestão tem forte influência no uso dos serviços, sendo que 
os mais indicados pela gestão são mais incorporados. Saber 
que existe o Telessaúde demonstrou não ser suficiente para 
que os profissionais usem os mesmos e o contato pessoal 
com profissionais do núcleo ou com colegas que orientassem 
o uso foi referido como importante. Os profissionais precisam 
compreender a potencialidade dos serviços para incorporar 
o uso. Conclusões/Considerações Finais Os serviços de teles-
saúde estão implantados com boa cobertura de municípios 
em Santa Catarina. Os serviços com maior participação são o 
Telediagnóstico e as Webconferências. Pôde-se concluir que: 
os serviços mais indicados pela gestão são mais incorporados 
pelas equipes; temática de PICs tem potencial para promover 
a interdisciplinaridade e o trabalho em equipe; os profissio-
nais de nível técnico têm dificuldade de usar os serviços devi-
do sua prática profissional que os impede de fechar a agenda 
para atividades de educação permanente; o coordenador de 
equipe tem papel central na orientação e acesso para uso dos 
serviços, podendo promover ou não a inclusão da equipe no 
processo formativo; é preciso investir em estratégias de divul-
gação dos serviços, potencializando a educação permanente 
em saúde e a busca autônoma por apoio para qualificação 
do processo de trabalho. Referências BRASIL. Ministério da 
Saúde. Portaria nº 2.546, de 27 de outubro de 2011: Redefine e 
amplia o Programa Telessaúde Brasil, que passa a ser denomi-
nado Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes. Ministério 
da Saúde. 2011a. NÚCLEO TELESSAÚDE SC. UFSC. Planilhas de 
acompanhamento dos serviços de teleassistência e tele-edu-
cação do Telessaúde SC referentes ao período de janeiro a de-
zembro de 2015. Florianópolis: UFSC, 2015. OLIVIERA, D.G. et 
al. Análise da implantação do Programa Telessaúde Brasil em 
Pernambuco, Brasil: estudo de casos. Cad. Saúde Pública. Rio 
de Janeiro, v.31, n.11, p.2367-78, nov 2015. PESSOA, C.G.; SOU-
SA, L.; RIBEIRO, A.L.; OLIVEIRA, T.B.; SILVA, J.L.P.; ALKMIM, 
M.B.; MARCOLINO, M.S. Description of Factors Related to the 
Use of the Teleconsultation System of a Large Telehealth Ser-
vice in Brazil – the Telehealth Network of Minas Gerais. Jour-
nal of the International Society for Telemedicine and eHealth. 
v.4, p.1-9, 2016.

Luise Lüdke Dolny; Luana Gabriele Nilson; Maria Cristina Marino 
Calvo; Josimari Telino de Lacerda; Sônia Natal;

13626 HIPERTENSÃO ARTERIAL COMO CONDIÇÃO 
TRAÇADORA PARA AVALIAÇÃO DO ACESSO A ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA: UMA ANÁLISE DE DADOS SECUNDÁRIOS 
DE SERVIÇOS DO SUS

Introdução No Brasil, os serviços de saúde produzem diaria-
mente grande volume de dados que alimentam diferentes 
sistemas de informações. Porém, mesmo com os avanços tec-
nológicos na área de sistemas de informações, os dados pro-
duzidos são pouco valorizados e consequentemente, subuti-
lizados nas práticas gerenciais, e em especial, nos processos 
avaliativos. A apropriação e análises adequadas desses dados 
podem produzir informações importantes para auxiliar no 
processo decisório de gestores, contribuindo também, para o 
aprimoramento da oferta e do acesso de diferentes tipos de 
serviços de saúde que compõe as redes de atenção à saúde 
(RAS). Neste sentido, a análise de dados secundários relacio-
nados a produção e utilização de procedimentos envolvidos 
na assistência ao portadores de hipertensão arterial pode 
propiciar a realização da integralidade por meio concretiza-
ção da linha de cuidado delineada para o este tipo de cuida-
do. Cabe ressaltar que o Sistema Único de Saúde (SUS) tem 
preconizado a implantação do arranjo organizacional de redes 
de atenção e linhas de cuidado com a finalidade de garantir 
assistência integral em todos os pontos de atenção às condi-
ções crônicas. Objetivos Avaliar o uso e o acesso a diferentes 
serviços envolvidos na atenção à saúde de portadores de hi-
pertensão arterial, na rede pública da cidade de São Paulo. O 
estudo pretende, ainda, estabelecer a relação entre acesso e 
produção destes serviços nos diferentes níveis de complexi-
dade da rede assistencial, visando apoiar a gestão em proces-
sos decisórios. Metodologia Trata-se de estudo ecológico que 
abordou magnitude, tendência e relações de procedimentos 
ambulatoriais vinculados à linha de cuidado da hipertensão 
arterial. As fontes de dados foram o SIA/SUS e o Estabsus, da 
Secretaria Municipal de Saúde. Os procedimentos da linha de 
cuidado selecionados foram: consulta médica básica (urgência 
e não urgência), eletrocardiograma realizado na atenção bási-
ca, consulta especializada em cardiologia, ecocardiograma e 
Monitoramento Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA). Es-
tes procedimentos foram extraídos das bases de dados como 
quantidades realizadas no período de 2009 a 2014. Para tra-
tamento dos dados utilizamos um banco relacional PostgreS-
QL articulando diversas informações segundo os indicadores 
escolhidos e territórios analisados (Coordenadoria Regional). 
Para as análises estatísticas utilizamos o programa R com aná-
lise de significância das tendências das séries históricas dos 
indicadores definidos e as relações entre os mesmos. Resulta-
dos e Discussão No período analisado identificamos importan-
tes alterações do modelo de atenção, na cidade de São Paulo, 
com tendência geral (significativa) de redução de consultas 
médicas básicas de não urgência, a partir de 2009, e incremen-
to importante das consultas básicas de urgência. Isto demons-
tra inversão da prioridade no atendimento das condições crô-
nicas na Atenção Básica, passando os hipertensos, a terem 
mais acesso aos serviços direcionados para o atendimento 
em condições agudas. Por outro lado, houve tendência de 
aumento dos procedimentos especializados em cardiologia, 
em especial o ecocardiograma e MAPA que apresentaram, no 

período, aumento de 73,6% e 93,1%, respectivamente. Em am-
bos os casos a tendência mostrou-se estatisticamente signifi-
cativa. A produção dos procedimentos analisados mostrou-se 
ainda, ser heterogênea nas diferentes coordenadorias regio-
nais da cidade podendo demonstrar desigualdades no acesso 
e oferta de serviços. Estas desigualdades podem gerar con-
sequências importantes tanto para os indivíduos quanto para 
a sociedade e devem ser continuamente identificadas pelos 
sistemas de saúde, no sentido de possibilitar a tomada de de-
cisão para o seu enfrentamento. Conclusões/Considerações 
Finais O presente estudo mostra que o uso de base de dados 
do SUS, aliado a dados de produção, possibilita a análise de 
relações entre as distintas atividades e procedimentos realiza-
dos em uma determinada linha de cuidado de uma condição 
traçadora. O uso de condições traçadoras facilita o processo 
de análise dos procedimentos registrados nas bases de dados 
do SUS, permitindo o processo de diálogo, pactuação e ajus-
tes necessários a universalização do sistema de saúde. A aná-
lise da magnitude e de tendência dos procedimentos selecio-
nados permite identificar alterações no modelo de atenção, 
principalmente em relação ao tipo de porta de entrada e de 
sequência lógica entre os procedimentos da atenção básica e 
especializada. Quando dados de produção são analisados por 
territórios geográficos é possível identificar desigualdades no 
acesso e possivelmente na oferta de serviços que facilitam ou 
dificultam a viabilidade dos princípios de universalidade, inte-
gralidade e equidade do SUS. Referências 1. Associação Brasi-
leira de Saúde Coletiva. Grupo Temático de Informações em 
Saúde e População. 2º Plano Diretor para o desenvolvimento 
da informação e tecnologia de informação em saúde. Brasília: 
ABRASCO, 2013 2. Tanaka OY, Drumond Júnior M. Análise des-
critiva da utilização de serviços ambulatoriais no SUS segundo 
o porte de município, São Paulo, 2000 a 2007. Epidemiol. serv. 
saúde. 2010;19(4):355-66. 3. Brasil. Ministério da Saúde. De-
partamento de Atenção Básica. Diretrizes para o cuidado das 
pessoas com doenças crônicas nas redes de atenção à saúde 
e nas linhas de cuidado prioritárias. Brasília: Ministério da Saú-
de, 2013. 4. Louvison MCP, Lebrão ML, Duarte YAO, Santos 
JLF, Malik AM, Almeida ES. Desigualdades no uso e acesso 
aos serviços de saúde entre idosos do município de São Paulo. 
Rev. saúde pública. 2008;42(4):733-40.

Oswaldo Yoshimi Tanaka; Marcos Drumond Júnior; Tarcísio 
Laerte Gontijo; Marília Cristina Prado Louvison; Tereza Etsuko 
da Costa Rosa;

13632 O DESAFIO DE TRABALHAR A HIPERTENSÃO 
ARTERIAL SISTÊMICA EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA NO SUL DA BAHIA

Introdução A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é conside-
rada um problema de saúde pública ao qual deve ser dada 
a devida atenção por acometer uma parcela significativa da 
população brasileira. Os alunos do segundo ano de Medicina 
da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) do módulo 
Práticas de Integração Ensino-Serviço-Comunidade II traba-
lharam essa problemática junto à equipe que estavam inse-
ridos. Objetivos Organizar a linha de cuidado para pacientes 
com HAS da Unidade de Saúde da Família (USF) II do bairro 
Teotônio Vilela em Ilhéus, Bahia, Brasil. Metodologia Para de-
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vador, no período de 2014-2016. Os objetivos específicos são: 
• Descrever a metodologia adotada no monitoramento do 
PMS 2014-2017; • Apresentar os resultados obtidos durante 
o processo de monitoramento do PMS 2014-2017; • Identifi-
car e analisar os elementos que facilitaram ou dificultaram o 
processo de monitoramento do PMS 2014-2017 Metodologia 
A metodologia adotada consiste numa análise quantitativa e 
qualitativa. As Diretorias recebem previamente uma matriz 
para sistematização das informações necessárias à avaliação 
do cumprimento dos objetivos sob sua responsabilidade. O 
corpo da matriz compõe-se de colunas, nas quais, são regis-
trados: a) objetivo específico; b) indicador de monitoramen-
to; c) método de cálculo do indicador; d) fonte dos dados; e) 
meta do Plano; f) grau de cumprimento da meta; e g) classifi-
cação do desempenho. A análise quantitativa corresponde ao 
grau de cumprimento das metas para cada indicador a partir 
de uma escala numérica com quatro pontos de cortes: 0 a 25%, 
26% a 50%, 51% a 75% e 76% ou mais. Posteriormente, são rea-
lizadas entrevistas com informantes-chaves a fim de detalhar 
o estágio de implantação de cada ação. No total, são moni-
torados 25 indicadores e 137 ações do PMS. Ao final de cada 
fase, elaboram-se relatórios e apresentam-se os resultados 
para as equipes gestoras e técnicas. Resultados e Discussão 
Analisando o estágio de implantação das 137 ações do PMS, 
após dois anos, 24% (33) encontra-se em estágio avançado de 
implantação; 23% (32) em estágio intermediário; 29% (40) em 
estágio inicial e 18% (25) como não implantadas. Ressalta-se 
que na quinta fase houve um percentual 5% (7) de ações sem 
informação. O módulo I engloba 42 ações para o fortalecimen-
to da Gestão do Sistema Municipal, com o seguinte desempe-
nho: 15 (36%) estágio avançado, 6 (14%) estágio intermediário, 
12 (29%) estágio inicial e 9 (21%) ações sem implantação, logo 
foi o módulo com o segundo melhor desempenho já que 50% 
das ações apresentam estágio intermediário ou avançado de 
implantação. O módulo II refere-se ao fortalecimento da ca-
pacidade de resposta do sistema municipal de vigilância em 
saúde e teve o melhor desempenho, pois das 46 ações, 52% 
apresentaram estágio intermediário e avançado de implan-
tação, e apenas 15% ações não implantadas. O módulo III en-
globa 49 ações e refere à garantia de acesso aos serviços de 
atenção primária e de média/alta complexidade, e registrou o 
pior desempenho, com 7 (14%) ações em estágio avançado, 13 
(27%) intermediário, 16 (33%) inicial, 9 (18%) sem implantação. 
Conclusões/Considerações Finais O monitoramento é parte 
do processo avaliativo e envolve coleta, análise sistemática, 
periódica e compartilhada das informações e indicadores de 
saúde. (Salvador, 2014) São apontados como elementos faci-
litadores, o conhecimento da metodologia pelos integrantes 
do GT PLAN e setores da SMS, bem como a experiência e o 
acúmulo dos técnicos envolvidos. O não envio da matriz com 
os indicadores preenchidos dentro dos prazos estabelecidos; 
fragilidade das informações disponibilizadas; ausência de in-
formações relativas a algumas ações monitoradas; dificuldade 
de articulação entre alguns setores da SMS e de agendamento 
das entrevistas constituem-se elementos que dificultam esse 
processo. Os resultados indicam que 47% das ações do PMS 
ainda não foram implantadas ou encontra-se em fase inicial, 
o que revela a necessidade de desenhar novas estratégias de 
intervenção, e proceder à análise de viabilidade das ações, a 

fim de orientar àquelas que serão contempladas no próximo 
Plano. Referências Aurelio, O mini dicionário da língua portu-
guesa. 4a edição revista e ampliada do mini dicionário Aurélio. 
7a impressão – Rio de Janeiro, 2002. Vilasboas, A.L. Q.; Paim, 
J.S. Práticas de planejamento e implementação de políticas no 
âmbito municipal. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 
v. 24, n. 6, p. 1239-1250, jun. 2008. Salvador. Prefeitura Munici-
pal. Secretaria Municipal de Saúde. Plano Municipal de Saúde 
de Salvador 2014-2017.

Sara Cristina Carvalho Cerqueira; Darlene Silva de Souza;

13661 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA 
QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA: AS CONCEPÇÕES 
DE QUALIDADE PRESENTES NA POLÍTICA E AQUELAS 
CONSTRUÍDAS PELOS USUÁRIOS

Introdução A posição estratégica da Atenção Básica(AB) no 
sistema de saúde é uma questão já definida (COELHO, 2010), 
o questionamento atual recai sobre o modelo de AB adotado, 
o que implica em definições relativas à concepção de qualida-
de no cuidado (CAMPOS et al., 2010). Assim, compreender a 
concepção de qualidade de uma política avaliativa é de gran-
de relevância no cenário atual de ameaças a direitos, uma vez 
que ela aponta para as posturas ético-políticas assumidas e 
os interesses presentes nos cenários do cuidado (SERAPIO-
NI, 2013); assinala ainda a valorização dos aspectos objetivos 
e subjetivos, inerentes à avaliação (UCHIMURA, BOSI, 2007) e 
define em que medida se consideram as especificidades loco 
regionais, e o quanto se dá voz aos diversos atores envolvidos. 
Além disso, é fundamental que haja alinhamento entre aqui-
lo que baliza a avaliação da AB e as concepções de qualidade 
construídas pelos usuários, os maiores implicados na efetivida-
de do cuidado. O estudo tem como contexto o Programa de 
Melhoria do Acesso e da Qualidade da AB (PMAQ-AB) e elegeu 
como objeto a qualidade do cuidado. Objetivos Geral: Analisar 
as aproximações e distanciamentos entre as concepções de 
qualidade presentes nos documentos oficiais do PMAQ-AB e 
aquelas construídas pelos usuários. Específicos: 1.Apreender 
os sentidos e intencionalidades presentes na política por meio 
da análise de documentos oficiais da mesma; 2- Compreender 
as concepções construídas pelos usuários com relação à temá-
tica da qualidade em saúde; 3- Correlacionar os sentidos pre-
sentes nos documentos oficiais e nos discursos dos usuários. 
Metodologia Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, 
com caráter quanti-qualitativo que adotou como referencial 
teórico a Teoria das Representações Sociais. Foi realizada 
uma análise da Portaria GM/MS n° 1654/2011 e do Manual Ins-
trutivo do PMAQ-AB/2013 utilizando-se o software Analyse 
Lexicale par Contexte d´um Ensemble de Segments de Texte, 
(ALCESTE) que processa dados textuais por meio de uma aná-
lise estatística, em função da representatividade, distribuição 
e correlação lexical de palavras. Foi realizada observação não 
sistemática em duas unidades básicas de saúde(UBS), uma em 
Vitória e outra em Vila Velha, com duração de 3 meses e dan-
do origem a um diário de campo. Compôs também o estudo 
entrevistas abertas com 10 usuários destas UBS. Procedeu-se 
a uma análise temática do construto destas entrevistas e do 
diário de campo. Finalmente, foram correlacionadas as con-
cepções presentes na política com aquelas construídas pelos 

13638 MODELO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
TELESSAÚDE COMO APOIO À EDUCAÇÃO PERMANENTE 
DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA

Introdução Os Núcleos de Telessaúde devem apoiar as ações 
de Educação Permanente à Saúde (EPS) na Atenção Básica à 
Saúde (ABS) por meio de teleconsultorias, tele-educação, tele-
diagnóstico e segunda opinião formativa. Apesar da proposi-
ção de indicadores de monitoramento e avaliação, não foram 
encontrados na literatura modelos e indicadores específicos 
para avaliação dos serviços enquanto apoio à educação per-
manente. Objetivos Apresentar uma proposta de matriz ava-
liativa dos serviços de telessaúde como ferramenta de apoio 
à EPS de profissionais da ABS. Metodologia Foi realizado um 
Estudo de Avaliabilidade que propôs um modelo teórico ge-
ral de funcionamento de núcleos de telessaúde do Programa 
Telessaúde Brasil Redes. A partir revisão teórica sobre EPS e 
sobre Telessaúde como ferramenta de apoio à EPS, e ainda a 
partir do conhecimento da estrutura de serviços de Telessaú-
de preconizada, foram criados um modelo teórico e um mode-
lo lógico específicos deste objeto, submetidos à especialistas 
para consenso. A partir destes modelos e de exaustiva revisão 
da literatura, foi proposta uma matriz avaliativa com dimen-
sões e indicadores. Resultados e Discussão Foi criada uma 
matriz avaliativa dos núcleos de telessaúde enquanto ferra-
menta de EPS, composta por quatro dimensões de avaliação: 
Problematização (diagnóstico e análise da realidade de traba-
lho; identificação e priorização de problemas); Aprendizagem 
Significativa (quando a demanda de aprendizagem é fruto do 
processo crítico de problematização); Coletividade (exercício 
da democracia participativa, escuta do outro e produção de 
consensos entre os profissionais e com a população) e Pla-
nejamento (transformação das práticas para qualificação das 
mesmas e da consolidação do SUS enquanto modelo integral 
de atenção à saúde). Para cada dimensão foram propostos in-
dicadores e medidas de avaliação. Conclusões/Considerações 
Finais A matriz avaliativa pretende contribuir para ampliar a 
base de evidências e para avaliar os serviços de telessaúde, 
identificando potencialidades e fragilidades dos Núcleo en-
quanto ferramenta de apoio à EPS, o que por sua vez servirá 
de subsídio para tomada de decisões no que se refere a me-
lhorias nos serviços prestados aos profissionais da ABS.

Luise Lüdke Dolny; Luana Gabriele Nilson; Josimari Telino de 
Lacerda; Maria Cristina Marino Calvo; Sônia Natal;

13658 ANÁLISE DA QUALIDADE DO PRÉ-NATAL EM 
DEZ UNIDADES DE SAÚDE DE UM MUNICÍPIO DE PORTE 
MÉDIO NO ESTADO DO PARANÁ ENTRE OS ANOS DE 
2013 E 2015

Introdução O pré-natal adequado permite a redução de com-
plicações perinatais e pós-natais para mãe e feto. Em 2012, foi 
criada a Rede Mãe Paranaense como guia para atendimen-
to pré-natal. Em 2013, o município de Ponta Grossa recebeu 
sessenta profissionais médicos intercambistas. Diante das 
mudanças, a Secretaria Municipal de Saúde realizou quatro 
encontros para capacitação dos profissionais médicos. Obje-
tivos O objetivo deste trabalho foi de avaliar a qualidade do 
pré-natal em dez unidades de saúde da família no município 
de Ponta Grossa, após encontros para capacitação dos profis-

sionais médicos em 2014. Metodologia Trata-se de um estudo 
transversal do tipo descritivo sendo realizada análise quanti-
tativa. A amostra contou com 150 gestantes, divididas entre 
dez unidades de saúde de Ponta Grossa-PR, que realizaram o 
pré-natal, no período de 2013 a 2015, na atenção primária em 
saúde. Foi realizado visita domiciliar, em que foi aplicado um 
questionário estruturado, contendo informações socioeco-
nômicas, história materna pregressa e assistência pré-natal. 
Foram coletados dados da carteira de gestante, avaliando seu 
correto preenchimento. Os dados obtidos foram tabelados 
e analisados através do software Epi Info, versão 7.1. Resul-
tados e Discussão A média de idade foi de 24,4 anos (DP=6), 
90,7% das gestantes está em um relacionamento estável, 
63,3% possui ensino médio completo e 61,3% tem renda entre 
1 e 3 salários mínimos. 88% mora com o pai da criança e 42,7% 
planejou a gravidez. Quanto à assistência ao pré-natal, infor-
mações médicas sobre HIV e administração de suplemento 
vitamínico melhoraram 6,9% e 4,7%, respectivamente. Quanto 
ao preenchimento da carteira de gestante, houve melhora de 
50% no item vacinas. O item estratificação de risco é essencial 
para admissão da gestante na maternidade no momento do 
parto e teve melhora de 31,4%. O item com pior preenchimen-
to foi exame físico, sendo 23,3% satisfatório, com decréscimo 
de 61,1%. Conclusões/Considerações Finais Houve piora das 
informações prestadas às gestantes após capacitação, refle-
tindo falha de comunicação entre médico-paciente, embora 
tenha havido melhora do preenchimento da carteira de ges-
tante, facilitando seu atendimento na maternidade. É impor-
tante para a gestão no planejamento de ações a capacitação 
dos profissionais para melhoria do pré-natal.

Rodrigo Luiz Staichak; Tatiana Menezes Garcia Cordeiro; Carlos 
Eduardo Coradassi; Erildo Vicente Müller;

13659 MONITORANDO O PLANO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 2014-2017: A EXPERIENCIA DO MUNICIPIO DE 
SALVADOR/BA

Introdução A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Salva-
dor tem desenvolvido práticas estruturadas de planejamen-
to (Vilasboas&Paim,2008), dentre elas, o monitoramento 
da implantação do Plano Municipal de Saúde (PMS) desde 
2006. A palavra monitor tem origem latina (monitum) e sig-
nifica “aquele que dá conselho, que faz pensar, que adverte, 
que lembra” (Aurélio, 2002). Logo, sua etimologia já indica 
a importância da existência de um processo sistemático, a 
exemplo do desenvolvido pela SMS, no sentido de possibi-
litar a mudança das práticas de trabalho. O monitoramento 
do PMS é uma estratégia para a garantia da sua implantação, 
ao proporcionar às equipes avaliar o desempenho dos indi-
cadores e ações sob sua responsabilidade e propor alterna-
tivas para superação das dificuldades. Pode ser considerado 
sob a perspectiva de sua dimensão formativa, principalmen-
te, para aqueles atores que se implicam e estão disponíveis 
para o aprendizado coletivo. O espaço interativo das oficinas/
encontros/reuniões de avaliação, e mais recentemente, as en-
trevistas realizadas durante as fases do processo, reforçam 
a importância da troca de experiências para os processos de 
aprendizagem institucional. Objetivos O objetivo deste traba-
lho foi descrever e analisar o processo de monitoramento do 
Plano Municipal de Saúde 2014-2017, no âmbito da SMS Sal-
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2019 representou uma experiência única no planejamento do 
órgão gestor do SUS no RS, uma vez que houve ampla ade-
são dos trabalhadores na construção do documento, com 
um reconhecimento da sua importância, tendo sido abor-
dadas temáticas inovadoras em termos de instrumento de 
planejamento. Objetivos Relatar o processo de elaboração 
e o resultado do Plano Estadual de Saúde 2016-2016 do RS, 
identificando os limites e os avanços desta experiência para 
o planejamento. Metodologia A construção do PES 2016-2019 
foi iniciada em 2015 e, durante mais de um ano, cerca de 300 
trabalhadores se envolveram na sua elaboração, através da 
participação em reuniões e oficinas e produzindo dados e 
análises, representando uma diversidade de visões que con-
tribuíram para o resultado final do trabalho. A atividade foi 
induzida pelo GT PMA, coordenado pela equipe de Planeja-
mento da SES/RS e composto pelos representantes de todos 
os departamentos desta Secretaria. O primeiro passo envol-
veu a discussão e a definição da estrutura geral e das orien-
tações teóricas que subsidiaram cada parte do documento. 
Após, foram criados grupos interdepartamentais que ficaram 
responsáveis pela análise e escrita de determinadas partes do 
documento. Esta segunda parte foi a mais longa e requisitou 
maior esforço para contemplar a diversidade de ideias e pro-
duzir a complexidade almejada. Por fim, o material produzido 
foi amplamente revisado, contando com a participação de re-
visores externos ao processo. Resultados e Discussão No pro-
cesso de elaboração do Plano, destaca-se o grande número 
de trabalhadores envolvidos, identificando-se um movimento 
de integração interna da SES. Observou-se interesse dos tra-
balhadores em termos de responsabilização com o processo e 
uma sensibilização para além do trabalho cotidiano individual/
departamental. Ressalta-se a participação de trabalhadores 
que atuam no nível regional e municipal da gestão, através 
de oficinas e produção de análises locais, bem como de re-
presentantes do Conselho Estadual de Saúde durante todo o 
processo. Sobre o conteúdo do Plano, destaca-se a análise por 
Regiões de Saúde e das ações e serviços por meio de Redes de 
Atenção à Saúde. Podemos considerar como avanços a inclu-
são dos seguintes temas: determinantes e condicionantes da 
saúde; grupos populacionais específicos e em situação de vul-
nerabilidade, governança do SUS e monitoramento e avalia-
ção. A compatibilização entre diretrizes do governo estadual 
e do controle social, além de nacionais e regionais, também é 
vista como resultado positivo. O foco na promoção da saúde 
e a indução da Atenção Primária como coordenadora da rede 
e ordenadora do cuidado são premissas que se destacam tam-
bém. Conclusões/Considerações Finais A construção do PES 
2016-2019 do RS foi tida como uma experiência bem-sucedida 
para o planejamento do SUS no estado. Como limites, pode-
se destacar que a adesão ao trabalho pelos diversos depar-
tamentos e a existente fragmentação entre eles representou 
obstáculos para a escrita de um único texto. A adequação das 
metas almejadas frente a uma complexa análise situacional 
do território e o orçamento disponível, também representa-
ram dificuldades ao processo. Como avanços, destaca-se uma 
significativa mudança no processo do trabalho do GT PMA, 
resultando numa maior interlocução entre os departamentos 
e maior sensibilização para a importância da produção dos ins-
trumentos de planejamento. Vale salientar o reconhecimento 

dos gestores e do controle social para o trabalho realizado e, 
por fim, a inclusão de temáticas usualmente não considera-
das nesses instrumentos. Referências BRASIL. Ministério da 
Saúde. Manual de planejamento no SUS / Ministério da Saúde, 
Fundação Oswaldo Cruz, 1. ed. rev. Brasília: Ministério da Saú-
de, 2016. 138 p.

Marina do Amaral Schenkel; Camila Guaranha; Leticia 
Hamester; Cristiane Fischer Achutti; Renata Varela; Liane 
Belardinelli Prytoluk; André Luis Alves de Quevedo;

13690 NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 
(NASF): ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A 
QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO E PARA A RESOLUTIVIDADE 
NA SAÚDE DA FAMÍLIA

Introdução O trabalho do NASF tem como pressuposto o 
Apoio Matricial e objetiva ampliar a resolutividade da Estra-
tégia de Saúde da Família (ESF) por meio de ações que en-
volvam o suporte técnico-pedagógico, gestão do cuidado e 
retaguarda especializada. As ações preconizadas para as equi-
pes de apoio vão desde atividades de promoção da saúde e 
prevenção de agravos, até a abordagem técnico-assistencial. 
Este processo de trabalho tem como base os mecanismos 
de cuidado compartilhado, interdisciplinaridade, clínica am-
pliada e cogestão (CAMPOS et al, 2014; OLIVEIRA; CAMPOS, 
2015). O Apoio Matricial, enquanto metodologia de trabalho, 
visa contribuir para a superação dos modelos tradicionais do 
fazer em saúde, no sentido da reorientação e ampliação do 
cuidado. Desta forma, busca-se o fortalecimento da ESF no 
intuito de favorecer a atenção integral e o aprofundamento 
dos vínculos. Pressupõe ampliar capacidades para a atenção 
às necessidades de saúde da população, por meio de práticas 
inovadoras e compartilhadas entre os profissionais (BRASIL, 
2012; 2014). É necessário compreender como o NASF contri-
bui para alcançar os objetivos da proposta de uma APS abran-
gente e resolutiva. Objetivos Analisar o trabalho do NASF no 
sentido de identificar contribuições para a qualificação do 
cuidado e para a ampliação da resolutividade na ESF. Na di-
mensão qualificação do cuidado, buscou-se analisar o impacto 
do trabalho do NASF na diminuição da demanda por serviços 
especializados. Na segunda dimensão, analisou-se as ações 
do NASF que contribuem para ampliação da resolutividade 
no âmbito da Saúde da Família. Metodologia Pesquisa de 
abordagem qualitativa, do tipo casos múltiplos. Os sujeitos 
que compuseram o estudo foram profissionais do NASF e das 
Equipes de Saúde da Família (EqSF) dos municípios de Vitória 
da Conquista, Poções, Barra do Choça, Guanambi, Brumado 
e Belo Campo. O período do estudo foi de junho de 2014 a 
fevereiro de 2015. O total de participantes foi de 83 sujeitos, 
sendo 43 profissionais do NASF e 40 da EqSF. As informações 
foram obtidas por meio de entrevistas semiestuturadas, gra-
vadas em aparelho de áudio digital. Utilizou-se um roteiro 
para as EqSF (Enfermeiro e Médico) e outro para as equipes 
de NASF. Durante as entrevistas foram abordadas questões 
referentes às contribuições do trabalho do NASF para a ESF. 
As entrevistas foram transcritas, codificadas e analisadas por 
meio da Técnica de Análise de Conteúdo Temática, das quais 
emergiram as categorias e subcategorias. A pesquisa foi apre-
ciada e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do IMS-U-

usuários. Resultados e Discussão A análise indicou que os do-
cumentos oficiais estão embasados por um sistema de repre-
sentações sociais de diferentes objetos, tais como a política e 
a qualidade da AB, o apoio institucional e a assistência à saúde 
que encontram-se representados com elementos ambíguos e 
antagônicos, ancorados em preceitos positivistas e no modelo 
biomédico, com uma concepção de política caracterizada pela 
verticalização e grande distanciamento entre os níveis federal, 
estadual e municipal, e entre os atores envolvidos. Por outro 
lado, a qualidade foi representada também vinculada ao mo-
delo biopsicossocial, à participação e ao empoderamento de 
trabalhadores e usuários. Os usuários associam a qualidade ao 
processo de trabalho usuário centrado por meio de agendas 
flexíveis, com acolhimento das necessidades de saúde, comu-
nicação efetiva, com alteridade no encontro com os trabalha-
dores de saúde e resolutividade da rede de serviços. Foram 
denunciadas barreiras organizacionais relativas à normatiza-
ção das práticas. Caracterizou-se um distanciamento entre as 
concepções da política e aquelas construídas pelos usuários, 
com implicações na efetividade das ações da AB (MERHY, 2013; 
BAPTISTA; REZENDE, 2011). Conclusões/Considerações Finais A 
ancoragem em modelos antagônicos, presente no discurso 
oficial da política, traduz a ambiguidade presente no contexto 
real, da dinâmica da vida social, própria do fenômeno repre-
sentacional que exprime forças ligadas à matriz hegemônica 
e aquelas frutos do impulso de mudança. Estes múltiplos pla-
nos que atravessam as agendas políticas se estendem e geram 
ações dúbias, com grandes implicações para o cenário micro 
político, onde se dá o cuidado. Uma pesquisa extensa e fo-
cada em indicadores, como o PMAQ-AB, traz uma boa visão 
dos aspectos objetivos da totalidade do país, muito necessária 
na tomada de decisões e produção de reflexões e questiona-
mentos. Porém, esta formatação de avaliação demanda outra 
iniciativa em paralelo, com foco mais compreensivista e que 
valorize as especificidades locais e as concepções construídas 
pelos sujeitos envolvidos, necessária para dar significado ao 
processo avaliativo para os cidadãos, trabalhadores, usuários e 
gestores. Referências CAMPOS, G. W. S. et al. Reflexões sobre 
a Atenção Básica e a Estratégia de Saúde da Família. In: CAM-
POS, G. W. S.; GUERRERO, A. V. P. (Orgs.). Manual de Práticas 
de Atenção Básica: saúde ampliada e compartilhada. São Pau-
lo: HUCITEC, 2010. p. 132-153. SERAPIONI, M. avaliação da qua-
lidade em saúde: delineamento para um modelo multidimen-
sional e correlacional. In: MERCADO, F. J.; BOSI, M. L. M.(Org.). 
Avaliação qualitativa de programas de saúde: enfoques emer-
gentes. 3.ed.Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2013, p.207-228. 
UCHIMURA, K. Y.; BOSI, M. L. M. A polissemia da qualidade na 
avaliação de programas e serviços de saúde. In: BOSI, M.L.M.; 
MERCADO, J. (org.) Pesquisa qualitativa de serviços de saúde. 
2.ed. Petrópolis: Vozes, 2007. p. 75-98.
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13676 A COBERTURA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 
FAMÍLIA E AS INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS 
À ATENÇÃO PRIMÁRIA NAS MACRORREGIÕES DA BAHIA, 
2010 A 2015.

Introdução A Estratégia Saúde da Família tem reorientado a 
atenção primária à saúde (APS) no Brasil. A sua atuação e en-

foque sobre a família, quando de maneira oportuna e eficaz 
é capaz de reduzir as internações por condições sensíveis à 
atenção primária (ICSAP), que representam um conjunto de 
agravos evitáveis, em sua totalidade ou em parte, a partir da 
ação da APS (Santos, 2013). Objetivos O objetivo desse estudo 
foi avaliar as internações por condições sensíveis à atenção 
primária a partir da cobertura de Estratégia Saúde da Família 
(ESF) nas macrorregiões do estado da Bahia. Metodologia Tra-
ta-se de um estudo ecológico. Os dados foram obtidos a partir 
do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de 
Saúde, disponíveis no DATASUS. As ICSAP foram definidas a 
partir da lista elaborada pelo Ministério da Saúde (Portaria nº 
221, de 17 de abril de 2008). A cobertura populacional das ESF 
e o número de equipes foram obtidos através do site da Sala 
de Apoio à Gestão Estratégica do Ministério da Saúde. A aná-
lise estatística foi realizada com o programa Stata versão 12. 
O cálculo do coeficiente de ICSAP utilizou como numerador, 
o total de ICSAP e como denominador, a população estima-
da para cada ano por mil habitantes. Resultados e Discussão 
Observou-se um aumento de aproximadamente 124% no nº de 
equipes de ESF no estado da Bahia entre 2010 (2.683) e 2015 
(3.350). Neste período, um aumento do percentual de cober-
tura variou de 59,15% para 67,54%. Os coeficientes de ICSAP 
apresentaram redução em relação ao mesmo período. Contu-
do, na macrorregião Leste apesar do aumento no percentual 
da cobertura por equipes de saúde da família entre os anos 
de 2010 (34,8%) a 2015 (44,9%) houve aumento do coeficiente 
de ICSAP. Neste período, a ampliação da cobertura da ESF no 
estado da Bahia refletiu sobre as ICSAP, revelando o impacto 
dessa estratégia na melhoria das condições de saúde dessa 
população. Conclusões/Considerações Finais Neste estudo 
observou-se que a redução as ICSAP na Bahia foi reflexo da 
ampliação da cobertura através das Equipes de Saúde da Fa-
mília. Contudo, a persistência ainda sinaliza a necessidade de 
garantir a longitudinalidade das ações e serviços ofertados 
pela ESF e ampliação de sua resolubilidade, no sentido de apri-
morar o acesso e qualificar a atenção primária à saúde.

Roberta Mendes Abreu Silva; Milena dos Santos Gomes; Éric 
Santos Almeida; Danielle Souto de Medeiros;

13684 PLANO ESTADUAL DE SAÚDE 2016-2019 
DO RIO GRANDE DO SUL: LIMITES E AVANÇOS DA 
ELABORAÇÃO E DO RESULTADO

Introdução O plano de saúde se constitui como principal ins-
trumento de planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS), 
norteando a política setorial por um período de quatro anos 
e compondo a base para sua execução, seu monitoramento e 
sua avaliação. Deve ser elaborado em um processo de plane-
jamento ascendente, levar em conta as conferências de saúde 
e ser compatível com os demais instrumentos de planejamen-
to do setor saúde e do governo (BRASIL, 2016). A tarefa de 
elaborar um documento que contemple as exigências legais 
mínimas e, ao mesmo, reflita a prática dos trabalhadores da 
gestão e da assistência do SUS se mostra evidentemente de-
safiadora. No Rio Grande do Sul (RS), os trabalhadores que 
conduzem esse processo compõem o Grupo de Trabalho de 
Planejamento, Monitoramento e Avaliação (GT PMA). O pro-
cesso de elaboração do Plano Estadual de Saúde (PES) 2016-
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Em tal perspectiva ideológica o Estado diminui investimentos 
nas políticas sociais e propicia a abertura ao capital privado 
dos serviços públicos de saúde. Estas ações provocaram dis-
cussões e reflexões sobre as mudanças no modelo assistencial 
de saúde, sobre a maneira como estes ideários vinham produ-
zindo transformações no mundo do trabalho e na possibilida-
de de novas competências humanas pretendidas na saúde. 
Para o estabelecimento das mudanças pretendidas, haveria a 
necessidade de transformações na formação dos futuros pro-
fissionais da área de saúde e dos profissionais já inseridos nos 
serviços (FARAH, 2006). Objetivos Destacar os movimentos 
ocorridos nas regionais de saúde em Mato Grosso a partir dos 
monitoramentos dos Planos de Ação Regional de Educação 
Permanente em Saúde (PAREPS) das Comissão de Integração 
de Ensino e Serviço (CIES) e compreender in loco as ações das 
regionais de: Sinop, Peixoto de Azevedo, São Félix do Ara-
guaia e Barra do Garças, destacando a Política Nacional de 
Educação Permanente em Saúde (PNEPS). Metodologia Ini-
cialmente, como estratégia de aproximação do campo empí-
rico realizou a análise descritiva dos Planos de Ação Regional 
de Educação Permanente em Saúde (PAREPS) das dezesseis 
(16) regionais de saúde do estado de Mato Grosso elaborados, 
em 2013, para ser executado no ano de 2014. Após realiza a 
etapa, utilizamos como estratégia a construção de um ques-
tionário quantitativo e disponibilizarmos aos membros das 
CIES em arquivo digital por meio de um domínio na internet 
que foi enviado por e-mail. Do total de 127 membros ativos nas 
CIES obtivemos o retorno de 25 questionários respondidos, 
provenientes de 10 regionais de saúde, ou seja, a população 
amostral foi composta por 19,6%. Outra metodologia utilizada 
foi a entrevista por grupo focal nas 4 regionais que tiveram 
maior score nos critérios de análise dos PAREPS. Resultados e 
Discussão Dos PAREPS analisados, 14 (87,5%) não apresentam 
o aprofundamento da perspectiva teórico-conceitual das es-
tratégias educativas. Quanto às modalidades educativas, em 
todos os documentos foi identificada a necessidade de capa-
citação e 68,8% demonstram a necessidade de formações téc-
nicas em saúde. Apenas 31,3% apontam outras modalidades, 
sendo: 3 (60%) para especialização; 1 (20%) almeja especializa-
ção e mestrado; e 1 (20%) deseja especialização, mestrado e 
doutorado. As ações educativas remetem para processos re-
lacionados ao atendimento das demandas, e/ou vinculados a 
modalidade de processos educativos. Em 68,8% dos PAREPS 
foram programadas ações de curto prazo e 3 (18,8%) não des-
criminam o tempo de realização para implementação. Quanto 
ao financiamento, apenas 3 (18,8%) preveem a identificação 
dos recursos para execução das ações e suas respectivas 
fontes. O ato de monitorar implica no acompanhamento das 
interfaces política, administrativa e técnico-pedagógica, por-
tanto, constitui-se num componente que além de delinear a 
situação inicial da realidade, detalha esses aspectos em que o 
próprio processo contribui com a política no âmbito local para 
o enfrentamento das dificuldades. Conclusões/Considerações 
Finais Compreendendo que o PAREPS é instrumento de ges-
tão com enfoque estratégico para trabalhar a relação entre 
problemas e necessidades de EPS. Ressaltamos também que 
a formação em saúde e a EPS são considerados elementos 
fundamentais para a construção do SUS e identificados como 
ferramentas na perspectiva de se promover transformações 

na sociedade. Referências BRASIL. Ministério da Saúde. Porta-
ria nº 1996/GM/MS, de 20 de agosto de 2007. Dispõe sobre as 
diretrizes para a implementação da Política de Educação Per-
manente em Saúde. Brasília, 2007. BRASIL. Ministério da Saú-
de. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. 
Departamento de Gestão da Educação em Saúde. Política Na-
cional de Educação Permanente em Saúde / Ministério da Saú-
de, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, 
Departamento de Gestão da Educação em Saúde. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2007. FARAH, Beatriz Francisco. A educa-
ção permanente no processo de organização em serviços de 
saúde: as repercussões do curso introdutório para equipes de 
Saúde da Família – experiência do município de Juiz de Fora/
MG / – 2006. Tese de doutorado defendida na Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Medicina Social.
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13754 TENDÊNCIA DE INCIDÊNCIA E MORTALIDADE 
POR SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA 
(AIDS) NO BRASIL: COMPORTAMENTO DE DUAS DÉCADAS

Introdução A AIDS é tida como a pior das epidemias já enfren-
tada, representando um problema de saúde pública crescente, 
sobretudo, nas últimas décadas, em mulheres,adultos jovens, 
idosos e pessoas em situação de pobreza, verificando uma 
desaceleração na queda das taxas de mortalidade e expondo 
a necessidade de um novo olhar, para melhor compreender 
esse fato no Brasil. Objetivos Objetiva analisar a evolução 
temporal da incidência e mortalidade por AIDS, no Brasil, no 
período de 1990 a 2012. Metodologia Trata-se de um estudo 
ecológico de tendência temporal da mortalidade e incidência 
de AIDS, no Brasil,, segundo sexo e faixa etária de 0-4 anos a 
80 e mais. As informações de incidência foram extraídas jun-
tamente ao do Sistema de Informação de Agravos de Notifi-
cação (SINAN),as de mortalidade no Sistema de Informação 
sobre Mortalidade (SIM) e as de população foram as estima-
das pelo IBGE. Calcularam-se taxas de incidência e mortalida-
de por faixa etária e padronizadas. As análises de tendência 
foram realizadas por meio da regressão binomial negativa, 
sendo considerados estatisticamente significativos valores 
de p≤0,05. Resultados e Discussão Observou-se que a taxa de 
incidência média por AIDS nos homens (16,29 casos/100.000 
homens) foi 1,74 vezes maior a da da população feminina. Do 
mesmo modo as taxas de mortalidade são superiores no sexo 
masculino (11,23 óbitos/100.000 homens), sendo 3,21 maiores 
a do sexo feminino. No tocante a evolução das taxas eviden-
ciou-se com valor de p≤0,05, tendência de redução nas taxas 
de incidência por AIDS no sexo masculino, no entanto no sexo 
feminino houve tendência ascendente, perfil semelhante foi 
observado na mortalidade. Neste contexto destaca-se a ten-
dência ascendente em mulheres acima de 50 anos e homens 
a partir da sexta década de vida. Conclusões/Considerações 
Finais Os achados do presente estudo apresentam uma reali-
dade preocupante, tendo em vista a ascendência da incidên-
cia e mortalidade nas mulheres, e em indivíduos idosos. Nesse 
sentido, se faz necessário reavaliar o Programa brasileiro de 

FBA (parecer 377.448/2013). Resultados e Discussão Os resul-
tados foram estruturados nas categorias: Trabalho no NASF e 
demanda por serviços especializados; Contribuições do NASF 
para a Resolutividade. Não foi evidenciada diminuição da ele-
vada demanda por serviços especializados e de nível secundá-
rio. O formato de trabalho no NASF, pautada exclusivamente 
em ações preventivas e de promoção à saúde, foi destacado 
como insuficiente e não impactante nos problemas de saúde 
já existentes, que, por conseguinte, geram a sobrecarga nos 
serviços secundários. Percebeu-se que as ações do NASF apre-
sentam baixa resolutividade na atenção primária. Este aspec-
to se relaciona com a dificuldade de compreensão da metodo-
logia de trabalho do apoio matricial. Os profissionais das EqSF 
acreditam que só se alcança resolutividade por meio de ações 
especializadas. Já as equipes de apoio se voltam apenas para 
atividades preventivas e de promoção da saúde. Estudos de-
monstram que existem diferenças na atuação e exigências de 
trabalho entre EqSF e NASF, além do desentendimento sobre 
a função da equipe de apoio, o que impacta negativamente 
na resolutividade e no cuidado em saúde (LANCMAN et al., 
2013; GONÇALVES et al., 2015). Conclusões/Considerações Fi-
nais Evidenciaram-se divergências entre NASF e EqSF no que 
se refere aos caminhos para um cuidado resolutivo. Enquanto 
o primeiro se apoia apenas em atividades de cunho preventi-
vo, o segundo apresenta demandas voltadas para as especia-
lidades, o que culminou em baixa resolutividade das ações em 
saúde. Da mesma forma, resultados esperados com a atuação 
do NASF, como a diminuição da busca por serviços especiali-
zados, não foram alcançados. Há necessidade de se atentar à 
fragilidade das relações de trabalho entre equipes de apoio e 
equipes apoiadas, bem como do entendimento da lógica do 
apoio matricial. Percebe-se que a atuação interdisciplinar ain-
da se demonstra frágil e incipiente, bem como às percepções 
sobre as ferramentas de trabalho do matriciamento. É preciso 
fortalecer as relações de trabalho no sentindo da Educação 
Permanente em Saúde, para promover uma ação conjunta, 
com cuidado compartilhado e resolutivo. Referências BRASIL. 
Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saú-
de, 2012. ______. Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Cader-
nos da Atenção Básica, 39). Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 
CAMPOS, G.W.S. et al. A aplicação da metodologia Paideia no 
apoio institucional, no apoio matricial e na clínica ampliada. In-
terface - Comunicação, Saúde, Educação, v. 18, n.1 Supl, p. 983-
995, 2014. GONÇALVES, R.M.A. et al. Estudo do trabalho em 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), São Paulo, Brasil. 
Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, v. 40, n. 131, p. 59-74, 
2015. LANCMAN, S. et al. Estudo do trabalho e do trabalhar no 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Revista de Saúde Pública, 
v. 47, n. 5, p. 968-975, 2013. OLIVEIRA, M.M.; CAMPOS, G.W.S. 
Apoios matricial e institucional: analisando suas construções. 
Ciência & Saúde Coletiva, v. 20, n. 1, p. 229-238, 2015.

Diane Costa Moreira; Maricélia Braga Rocha; Damiana de 
Almeida Couto; José Patrício Bispo Júnior;

13728 CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO EM SAÚDE: POSSIBILIDADES DE 
ARTICULAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA NA FORMAÇÃO 
MÉDICA

Introdução A informação e a avaliação em saúde constituem 
ferramentas para a tomada de decisão, por parte de profissio-
nais e gestores em saúde. Sua incorporação na prática clínica 
e na gestão em saúde é condição para o adequado direciona-
mento de ações e serviços de saúde. Assim, a avaliação em 
saúde, ao integrar a formação médica, poderá capacitar os 
alunos para o desenvolvimento de práticas avaliativas. Objeti-
vos Relatar e analisar a experiência de construção e aplicação 
de instrumentos de avaliação em saúde, numa perspectiva de 
articulação teórico-prática, por estudantes de Medicina da 
Universidade Estadual do Ceará – UECE. Metodologia Trata-se 
de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, desen-
volvida na disciplina de Informação e Avaliação em Saúde, do 
quinto semestre do curso de Medicina da UECE, ministrada em 
2016.1. Foi composto um grupo de sete alunos, que participa-
ram, no primeiro momento, de duas oficinas de construção de 
indicadores de avaliação, resultando em instrumentos estru-
turados, na modalidade escala do tipo Linkert. Posteriormen-
te, aplicados junto a 31 alunos e residentes de medicina, além 
de um professor, para avaliar um programa de ensino de um 
hospital terciário que integra a rede saúde-escola e constitui 
campo de práticas médicas da UECE. Resultados e Discussão 
Foi desenvolvida articulação teórico-prática na construção do 
instrumento, mediante utilização dos conteúdos da disciplina, 
e na sua aplicação, por meio da prática avaliativa. A elabora-
ção do instrumento requisitou revisão de literatura, definição 
de objetivos da avaliação, estruturação das escalas, validação 
de conteúdo. Avaliou-se o serviço de ensino no setor de neu-
rologia do hospital, com resultado satisfatório em relação à 
estrutura, às práticas de ensino e à aprendizagem. Apontou-
se escassez de alguns recursos didáticos. Os resultados foram 
sistematizados e apresentados em sala de aula, na forma de 
seminário, possibilitando ampla discussão e potencializando 
a aprendizagem dos alunos. Conclusões/Considerações Finais 
Evidenciou-se que o ensino de Informação e Avaliação em 
Saúde, por meio de metodologias que permitam a articulação 
entre teoria e prática médica, potencializa a aprendizagem 
significativa dos alunos, visando à sua qualificação profissio-
nal. Isso pode favorecer a inserção no mundo do trabalho de 
modo comprometido com a qualidade dos serviços de saúde.

Vitória Nunes Medeiros; José Hícaro Hellano Gonçalves Lima 
Paiva; Beatriz Costa Gomes; Maria das Graças Barbosa Peixoto; 
Leila Melissa de Medeiros Braga; Victor Batista da Silva Neto; 
Jôsivan Lima de Carvalho; Matheus Henrique Seixas dos Santos; 
José Maria Ximenes Guimarães;

13734 A FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Introdução O tema deste estudo é a Educação Permanente em 
Saúde (EPS) como estratégia de desenvolvimento do Sistema 
Único de Saúde. Diante disso, analisamos a implementação da 
Política da EPS no estado de Mato Grosso na perspectiva de 
pensar a rede pública de saúde uma rede de ensino-aprendi-
zagem no exercício do trabalho. As mudanças do setor saúde, 
resultante do movimento da reforma sanitária, teve em sua 
origem o aprofundamento da crise econômica advinda dos 
países industrializados e da entrada em cena, como uma ava-
lanche, o neoliberalismo e sua política de “estado mínimo”. 
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das pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Políti-
ca Nacional de Saúde da Criança e o marco legal da primeira 
infância. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) tem um papel 
central na reorientação do modelo de atenção voltado para a 
integralidade e melhor desempenho do cuidado infantil. Este 
período do ciclo vital constitui em uma fase fundamental do 
desenvolvimento infantil, na detecção das principais vulne-
rabilidades e potencialidades, onde as decisões tomadas po-
dem interferir no restante da vida do indivíduo. Objetivos • 
Avaliar o cuidado à saúde da criança na Atenção Básica das 
oito regiões de saúde do Estado do Rio Grande do Norte, 
analisando o acesso e a qualidade da atenção. • Caracteri-
zar as ações realizadas nas regiões de saúde, em relação às 
variáveis do módulo II do PMAQ/AB, no tocante à saúde da 
criança; • Comparar os resultados entre o banco de dados 
resultantes do primeiro e segundo ciclo do PMAQ/AB; Me-
todologia Foram analisados 13 aspectos do cuidado infantil, 
nos componentes da oferta, busca ativa e registro, em dois 
momentos históricos, a partir do banco de dados da pesquisa 
multicêntrica do PMAQ/AB. Trata-se de um estudo avaliativo, 
descritivo transversal, com abordagem quantitativa, realizada 
com dados secundários do PMAQ/AB, do primeiro e segun-
do ciclos do programa, realizados em 2011 a 2014. O universo 
desta pesquisa compreende 407 equipes de saúde da família 
de 112 municípios do Rio Grande do Norte que fizeram parte 
dos dois primeiros ciclos da pesquisa. A análise dos dados foi 
desenvolvida quantitativamente, através do Statistical Packa-
ge for Social Sciences (SPSS®) na versão 22.0, com posterior 
linkage dos dois bancos de dados criados, um para o 1º ciclo e 
outro para o 2º ciclo. Realizado o linkage dos bancos, os dados 
foram analisados por meio do teste Mcnemar, por tratar-se 
de dados pareados, cujas variáveis estudadas são de natureza 
dicotômica (sim/não). Resultados e Discussão Os principais re-
sultados demonstram heterogeneidades regionais, com simi-
laridades e especificidades, com tendências de ampliação do 
acesso e qualidade do cuidado na primeira infância no âmbito 
da APS das 8 regiões de saúde. Porém, com desafios na busca 
ativa e na atenção aos grupos mais vulneráveis, como crianças 
prematuras, que podem ser determinantes para o crescente 
aumento da mortalidade neonatal. O aumento das violências 
e acidentes na primeira infância demonstra uma qualificação 
da APS neste registro, porém revela a necessidade de qualifi-
cação da oferta e da atuação dos profissionais de saúde para 
intervenções preventivas e de promoção da saúde voltadas 
para a primeira infância no contexto familiar e comunitário, 
frente a suas realidades locais. O desempenho quanto ao aces-
so e qualidade do cuidado na APS, na perspectiva do PMAQ, 
mostra um quadro diferenciado que revela a necessidade 
de serem adotadas intervenções precoces e oportunas para 
a primeira infância, apresentadas neste estudo. Conclusões/
Considerações Finais Ao finalizar esta pesquisa, podemos 
refletir sobre a Educação Permanente e continuada com os 
profissionais da APS e também a busca da “alta qualificada” 
para as crianças, devendo haver sempre uma melhor relação 
de integração e diálogo entre as maternidades de referência 
(onde nasceram ou ficaram internadas as crianças) e as equi-
pes da APS. Destacamos o papel do PMAQ como reorienta-
dor da qualificação das práticas e contribuindo para o acesso 
e qualidade das ações em saúde da criança. A organização 

dos serviços de saúde e do processo de trabalho, na atenção 
à saúde da criança, exige práticas consonantes com as polí-
ticas públicas e com os princípios e diretrizes do SUS. Desta 
forma, emerge a necessidade de se investir em processos de 
educação permanente e reflexão, também, permanente dos 
modos como as equipes da Saúde da Família têm organizado 
seus processos de trabalho. Referências BRASIL. Ministério 
da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 
da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ): manual instrutivo – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2012.62 p.: il. – (Série A. Normas 
e Manuais Técnicos). BRASIL. Ministério da Saúde. Política Na-
cional de Atenção Integral À Saúde Da Criança. Brasília, 2015. 
DONABEDIAN, A. The assesment of tecnology and quality. Int 
J Technol Assess Health Care, v.4, p.487-96. 1988. SALES, M. L. 
H. et al. Qualidade da atenção à saúde da criança na estraté-
gia saúde da família. Rev. bras. crescimento desenvolv. hum., 
São Paulo , v. 23, n. 2, 2013. STARFIELD, B. Atenção Primária: 
equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. 
Brasília: UNESCO, Ministério da Saúde, 2002. 726 p.

Anna Cristina da Cruz Bezerra; Anne Karelyne de Faria 
Furtunato; Marcela Fernandes Araújo Batista de Morais; Nadja 
de Sá Pinto Dantas Rocha; Maria Helena Pires Araújo Barbosa;

13797 AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA ATENÇÃO À 
PESSOA COM FISSURA LABIOPALATINA: O CASO DE UM 
CENTRO DE REABILITAÇÃO DO PAÍS

Introdução As fissuras labiopalatinas constituem um dos 
defeitos congênitos mais frequentes da região de cabeça e 
pescoço. O tratamento é complexo e oneroso, pois requer 
acompanhamento contínuo por equipe multiprofissional e 
realização de procedimentos cirúrgicos ao longo da vida. Ob-
jetivos Avaliar a implantação da atenção à pessoa com fissura 
labiopalatina em um Centro de Reabilitação de Salvador, Bah-
ia. Metodologia Foi uma pesquisa avaliativa do tipo avaliação 
do grau de implantação utilizando como estudo de caso o 
Centro de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais do Hospi-
tal Santo Antônio das Obras Sociais Irmã Dulce, localizado em 
Salvador, Bahia. Na primeira etapa foi construída uma propos-
ta de modelização da atenção à pessoa com fissura labiopa-
latina com base em uma revisão da literatura internacional e 
nacional. Nessa segunda etapa, foi elaborada uma matriz com 
os critérios, indicadores e padrões esperados de atenção, que 
foi validada por especialistas através da técnica de consenso 
Delphi. Foram realizadas também visitas com observação in 
loco e entrevistas semiestruturadas com vinte e quatro in-
formantes-chave do Centro - gestor, profissionais e usuários. 
Resultados e Discussão A modelização incorpora elementos 
na gestão e na reabilitação que potencializam a continuida-
de e a integralidade da atenção. Esse estudo apontou que 
Centro de Reabilitação de Salvador, Bahia, foi classificado 
como avançado na atenção à pessoa com FLP, especialmen-
te na Organização da atenção e na Reabilitação. A Gerência 
e a dimensão de Resultados apresentaram, respectivamente, 
grau de implantação incipiente e intermediário. Conclusões/
Considerações Finais O instrumento desenvolvido e as refle-
xões do estudo de caso podem contribuir para o avanço da 
avaliação e implantação de centros de referência tem todo o 

Prevenção e Controle dessa doença, e envidar esforços para 
que estas medidas alcancem as mulheres e os idosos.

Juliano dos Santos; Jonas Sâmi Albuquerque de Oliveira; 
Auzenda Conceição Parreira de Assis; Sidney da Silva Medeiros; 
Karina Cardoso Meira;

13762 PROCURA E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE ENTRE ADOLESCENTES RURAIS DO SEMIÁRIDO 
BAIANO

Introdução A adolescência, é uma fase da vida situado entre 
a infância e a idade adulta, caracterizada por mudanças fisio-
lógicas, psicológicas e sociais. Uma parcela considerável dos 
adolescentes brasileiros (18%) vive em áreas rurais, com carac-
terísticas peculiares que os diferenciam dos adolescentes ur-
banos. O atendimento integral à saúde do adolescente é asse-
gurado por intermédio do SUS que garante o acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde. Estudos apontam avanços no acesso e 
utilização dos serviços de saúde no Brasil, entretanto, perma-
necem desigualdades geográficas e sociais, especialmente em 
grupos minoritários. A utilização dos serviços de saúde pelos 
indivíduos é resultante da interação do comportamento de 
procura por cuidados em relação ao comportamento do pro-
fissional que o conduz dentro do sistema de saúde. De modo 
geral, os fatores que determinam a utilização de serviços de 
saúde englobam a necessidade de saúde; características rela-
cionadas aos usuários; aos prestadores de serviços; e organi-
zação e política dos serviços. Objetivos • Descrever a procura 
e utilização de serviços de saúde por adolescentes rurais do 
semiárido baiano; • Descrever a procura por serviços de saú-
de segundo características do usuário e necessidade de saúde 
entre os adolescentes rurais do semiárido baiano; Metodo-
logia Estudo transversal, de base populacional e abordagem 
domiciliar, realizado entre janeiro e maio de 2015, com 390 
adolescentes residentes em 21 comunidades rurais de Vitória 
da Conquista-BA, tendo como instrumento de coleta de dados 
um questionário semiestruturado, elaborado a partir da PNS e 
PENSE. A procura por serviços de saúde foi analisada segundo 
características sociodemográficas (sexo, idade, escolaridade, 
nível econômico, residir em comunidade quilombola) e neces-
sidade de saúde (deixou de realizar atividades habituais por 
motivos de saúdes nas duas últimas semanas, autoavaliação 
de saúde e autoavaliação de qualidade de vida). Foi realizada 
análise descritiva dos dados, com distribuição de frequências 
simples e teste qui-quadrado para avaliar as diferenças entre 
as proporções em relação à procura por serviços de saúde. 
Considerou-se o nível de significância de 5%. As análises foram 
feitas no software Stata, versão 12.0. Resultados e Discussão 
Do total de adolescentes, 70,0% costumam procurar o mes-
mo lugar, médico ou serviço, sendo que para 70,0% desses, o 
local citado era unidade de saúde da família (USF). Nas duas 
semanas anteriores à entrevista, 15,1% dos adolescentes pro-
curaram por atendimento, 65,0% destes procuraram primei-
ramente a USF e 10,0% o pronto-socorro ou a emergência de 
hospital público; 96,6% conseguiu atendimento; 77,2% infor-
maram que o atendimento foi realizado pelo SUS; 64,4% teve 
como principal atendimento consulta médica, 17,0% consulta 
odontológica e 18,6% outros atendimentos em saúde. Ao ava-

liar seu estado de saúde e qualidade de vida, 73,6% e 82,0% 
dos adolescentes consideraram boa/muito boa, respectiva-
mente. A procura por serviços de saúde pelos adolescentes 
foi significativamente superior nos adolescentes do sexo fe-
minino e nos que afirmaram ter deixado de realizar suas ati-
vidades habituais por motivo de saúde nos últimos 15 dias. 
Não foram encontradas diferenças em relação às outras va-
riáveis estudadas. Conclusões/Considerações Finais A USF foi 
reafirmada como porta de entrada para os serviços de saú-
de, local preferencial na procura por atendimento. Todavia, o 
cuidado com o adolescente é ainda centrado no atendimento 
clínico-individual, com predominância das ações curativas, 
onde o adolescente só procura o serviço para solucionar seus 
problemas de saúde. Estudos realizados com adolescentes 
urbanos demostraram uma maior procura por atendimento 
quando comparados aos resultados deste estudo. A própria 
característica da área rural brasileira, marcada pelas distâncias 
aos serviços, pode constituir uma das barreiras para procura 
por atendimento. É necessário o fortalecimento do vínculo e 
repensar práticas de cuidado voltadas para os adolescentes, 
potencializando as ações de educação em saúde, com vista 
na corresponsabilização e empoderamento desses sujeitos. 
O conhecimento do território de atuação, modos de vida dos 
diferentes grupos populacionais e os problemas de saúde 
mais prevalentes assumem um importante papel. Referên-
cias CLARO, L. B. L.; et. al. Adolescentes e suas relações com 
serviços de saúde: estudo transversal em escolares de Nite-
rói, Rio de Janeiro, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 
v.22, n.8, p.1565-1574, 2006. GOMES, K.O.; et. al. Utilização 
de serviços de saúde por população quilombola do Sudoeste 
da Bahia, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.29, n.9, 
p.1829-1842, 2013. NUNES, B. P.; et. al. Utilização dos serviços 
de saúde por adolescentes: estudo transversal de base po-
pulacional, Pelotas-RS, 2012. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 
v.24, n.3, p.411-420, 2015 TRAVASSOS, C.; et. al. Desigualdades 
geográficas e sociais na utilização de serviços de saúde no 
Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v.5, n.1, p.133-149, 2000. TRA-
VASSOS, C.; MARTINS, M. Uma revisão sobre os conceitos de 
acesso e utilização de serviços de saúde. Cad. Saúde Pública, 
Rio de Janeiro, v. 20, n. 2, p.S190-S198, 2004.

Etna Kaliane Pereira da Silva; Paulo Souza Monteiro; Katiuscy 
Carneiro Santana; Vanessa Moraes Bezerra; Danielle Souto de 
Medeiros;

13795 SAÚDE DA CRIANÇA NO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE: ACESSO E QUALIDADE DO CUIDADO 
NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Introdução Crianças que crescem no século XXI no Brasil, fa-
zem parte da primeira geração nascida após a chamada “re-
volução de prioridades”, que marca um período no qual os 
direitos fundamentais desta parcela da população, passou a 
ser prioridade para as políticas públicas. O Programa de Me-
lhoria do Acesso e Qualidade (PMAQ) classifica, em sua pes-
quisa, o período de infância como a pessoa de zero a cinco 
anos. O acesso e a qualidade do cuidado na primeira infância, 
no contexto brasileiro da Atenção Primária em Saúde (APS) 
são influenciados pelos princípios do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e principais políticas de saúde da criança, representa-
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dos. Discussão: o escore obtido para o componente serviços 
disponíveis (>6,6) contraria o resultado de Araújo et al (2014) 
que traz média abaixo do ponto de corte para este compo-
nente (5,4) em serviços de saúde em um município do RN sob 
a perspectiva de idosos. Já, Vitoria et al (2013) converge om 
resultado deste estudo. Sugere-se que a APS, sob o ponto de 
vista da estrutura dos serviços, encontra-se adequada às ca-
racterísticas orientadas pelo Ministério da Saúde. Todavia, no 
que se refere aos serviços prestados, o escore ficou abaixo do 
ponto de classificação, corroborando com estudo de Araújo 
et al (2014) que traz média de 4,0 demonstrando uma fragili-
dade na prestação do cuidado para esta gama populacional. 
Conclusões/Considerações Finais Evidenciou-se ações signifi-
cativas para o cuidado à saúde do idoso nos serviços avalia-
dos. Porém, percebe-se que a disponibilidade de serviços não 
garante sua prestação à essa parcela da população. Assim, 
faz-se necessário ampliar o foco nos serviços prestados, prio-
rizando ações de prevenção mais abrangentes e que envol-
vam todas as dimensões do idoso, contemplando o atributo 
da integralidade, com vistas a um envelhecimento saudável. 
Referências ARAÚJO et al. Avaliação da qualidade da atenção 
primária à saúde sob a perspectiva do idoso. Ciên Saúde Colet, 
v.19, n.8, p.3521-32. BRASIL. Secretaria de Atenção em Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Manual do instrumento de 
avaliação da atenção primária à saúde: Primary Care Assess-
ment Tool PCATOOL- Brasil. Normas e manuais técnicos. Bra-
sília: Ministério da Saúde, 2010. CHAIMOWICZ. F. A saúde dos 
idosos brasileiros às vésperas do século XXI: problemas, pro-
jeções e alternativa. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v.31, n.2, 
p.184-200, 1997. STARFIELD B. Atenção primária: Equilíbrio 
entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília: 
UNESCO/Ministério da Saúde; 2002. VITORIA, A. M. et al. Ava-
liação dos atributos da atenção primária à saúde em Chapecó, 
Brasil. Rev Bras Med Fam Cimunidade. Rio de Janeiro, out-dez, 
v.8, n.29, 285-293, 2013.

Vanessa Rodrigues Pucci; Kauana Flores da Silva; Teresinha 
Heck Weiller;

13817 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA 
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE 
INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA: UMA PROPOSTA

Introdução Nos últimos anos o Ministério da Saúde avançou 
na implementação de politicas de promoção da equidade. 
Foram criadas as políticas de Saúde da População Negra, Po-
pulação de Lesbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais-
-LGBTS, Campo e da Floresta, Situação de Rua e População 
Cigana. Todavia pouco se sabe sobre como esta a implemen-
tação dessas politicas nos estados e municípios. Objetivos O 
objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta inicial de 
metodologia de avaliação da implementação da Politica Na-
cional de Saúde Integral da População Negra. Metodologia 
São descritas as cinco etapas desenvolvidas pela pesquisa na 
busca de identificar possíveis indicadores de monitoramento 
e avaliação da PNSIPN. Etapa 1 - Instrumento eletrônico; Eta-
pa II - Reuniões técnicas e entrevistas; Etapa III – Indicadores 
de monitoramento e avaliação da PNSIPN; Etapa IV – Modelo 
Lógico e Etapa V – Avaliação. Nessa proposta metodológica as 
etapas I e II identificam o processo de implementação da PN-
SIPN. A etapa III produz indicadores para monitorar e avaliar 

o processo enquanto que as etapas IV e V embasam o julga-
mento da implementação da PNSIPN. Resultados e Discussão 
A metodologia utilizada possibilitou que os formuladores da 
política, gestores e sociedade civil pactuassem uma base ob-
jetiva de indicadores para a avaliação da implementação da 
política. Essa base é composta por indicadores sócio-demo-
gráficos da população segundo faixa etária, sexo e raça/cor; 
indicadores de morbimortalidade segundo sexo, faixa etária e 
raça/cor; indicadores de estrutura para enfrentar o racismo e 
indicadores de gestão da Política. Conclusões/Considerações 
Finais Recomenda-se a aplicação dessa metodologia por ges-
tores e membros da academia.

Luís Eduardo Batista; Sônia Barros; Naiara Gajo Silva; Priscila 
Caccer Tomazelli; Alexandre Silva;

13824 INDICADORES DE AVALIAÇÃO DA 
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE 
INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA-PNSIPN: UMA 
PROPOSTA

Introdução Verificar se a missão, as diretrizes e objetivos de 
uma politica estão sendo implementadas é uma das formas 
de se avaliar uma Politica, para isso são utilizadas várias fer-
ramentas, dentre elas os indicadores de monitoramento e 
avaliação. Objetivos A pesquisa teve como objetivo presentar 
uma proposta de indicadores para o monitoramento e avalia-
ção da implementação da Politica Nacional de Saúde Integral 
da População Negra-PNSIPN. Metodologia São descritas as 
cinco etapas desenvolvidas pela pesquisa na busca de iden-
tificar possíveis indicadores de monitoramento e avaliação 
da PNSIPN. Etapa 1 - Instrumento eletrônico; Etapa II - Reu-
niões técnicas e entrevistas; Etapa III – Indicadores de moni-
toramento e avaliação da PNSIPN; Etapa IV – Modelo Lógico 
e Etapa V – Avaliação. As etapas I e II identificam o processo 
de implementação da PNSIPN. A etapa III produz indicadores 
para monitorar e avaliar o processo enquanto que as etapas 
IV e V embasam o julgamento da implementação da PNSIPN. 
Resultados e Discussão Foram identificados 31 indicadores 
subdivididos em: indicadores sócio-demográficos da popula-
ção segundo faixa etária, sexo e raça/cor; indicadores de mor-
bimortalidade segundo sexo, faixa etária e raça/cor; indica-
dores de estrutura para enfrentar o racismo e indicadores de 
gestão da Política. Esses indicadores poderiam compor a Sala 
de Apoio a Gestão Estratégica (SAGE) do Ministério da Saú-
de ou o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial 
(SINAPIR) da Presidência da República. Definiu-se também 9 
indicadores para subsidiar no monitoramento do processo de 
implementação da PNSIPN. Conclusões/Considerações Finais 
A construção dos indicadores da PNSIPN contribui para o pro-
cesso de gestão da política-accountability, enquanto que para 
a sociedade civil ele serve como um instrumento de advocacy. 
Sugerimos a incorporação dos indicadores propostos a Sala 
de Apoio à Gestão Estratégica e/ou ao Sistema Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR).

Luís Eduardo Batista; Naiara Gajo Silva; Priscila Caccer 
Tomazelli; Alexandre Silva; Sonia Barros;

13828 AUDITORIA NO SUS INDUNTOR DE QUALIDADE 
E DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE ATENÇÃO 

país. Recomenda-se para o serviço a realização sistemática de 
busca ativa dos casos, valorização da educação permanente, 
aumento da participação dos profissionais na gestão, forta-
lecimento da rotina de reuniões de equipe e discussão dos 
casos, investimento em atividades de educação em saúde, 
aproximação com a associação de apoio, ampliação da capaci-
dade instalada de cirurgias e atendimentos ambulatoriais e es-
tabelecimento de parcerias ensino-serviço. Referências ACPA. 
American Cleft Palate-Craniofacial Association. Parameters 
for Evaluation and Treatment of Patients whit Cleft Lip/Palate 
or Other Craniofacial Anomalies. 2009. 34p. BROUSSELLE, A; 
et al. (Org.) Avaliação: conceitos e métodos. Ed. Fiocruz. 2011. 
291p. HARTZ, ZMA; VIEIRA-DA-SILVA, LM. (Org.) Avaliação em 
Saúde: dos Modelos Teóricos às Práticas na Avaliação de Pro-
gramas e Sistemas de Saúde. EDUFBA; Fiocruz, 2005, 275p. 
SOUZA- FREITAS, J. A. et al. Rehabilitative treatment of cleft 
lip and palate: experience of the Hospital for Rehabilitation 
of Craniofacial Anomalies/USP (HRAC/USP) - Part 1: overall as-
pects. J. Appl. Oral Sci., v. 20, n. 1, p. 9-15. 2012a. TRINDADE, 
IEK; SILVA-FILHO, OG. (Org) Fissuras labiopalatinas: uma abor-
dagem interdisciplinar. Editora Santos, 2007. 337 p. WORLD 
HEALTH ORGANIZATION (WHO). Global strategies to reduce 
te health– care burden of craniofacial anomalies. Geneva: 
WHO, 2002, 161p.

Ana Maria Freire de Lima Almeida; Sônia Cristina Lima Chaves;

13803 PMAQ-CEO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE 
MUNICÍPIOS VIZINHOS

Introdução Os esforços empreendidos em iniciativas que fis-
calizem a qualidade e os gastos dos serviços de saúde ofer-
tados vêm crescendo gradualmente no Brasil. A elaboração 
de instrumentos técnicos para a realização da avaliação em 
saúde, juntamente com a institucionalização permitem que os 
serviços sejam avaliados e monitorados, com intuito de garan-
tir a oferta assistencial de modo eficiente e eficaz. Objetivos 
Comparar por meio do olhar dos discentes a partir da aula pra-
tica as realidades de dois Centros de Especialidade Odontoló-
gica de municípios distintos e vizinhos do estado de Pernam-
buco no ano de 2015. Metodologia Foram realizadas visitas in 
loco em dois estabelecimentos caracterizados como Centro 
de Especialidade Odontológica no estado de Pernambuco, co-
leta de dados por meio da aplicação parcial do PMAQ-CEO ins-
trumento desenvolvido para avaliar o desempenho por meio 
da avaliação externa, o qual constitui um programa de qua-
lificação do SUS pela oferta de incentivo federal aos municí-
pios que cumprirem os padrões de qualidade no atendimento, 
tendo suas dimensões avaliativas voltada para Estrutura, Pro-
cessos e Resultados, em seguida os dados foram analisados e 
tabulados pelo Microsoft Office Excel®2013 pelo método de 
comparação. Resultados e Discussão Estruturalmente, obser-
vamos que o 1° CEO não apresentou instalações e sinalizações 
preconizadas pela Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil Sor-
ridente), além de não possuir a estrutura física minima preco-
nizada. Diferentemente do 2° CEO o qual encontra-se em con-
cordância ao preconizado pela Política . Observou-se também 
a insuficiência de instrumentais e equipamentos em um dos 
estabelecimentos, bem como o acumulo de demanda, ambos 
encontram-se em conformidade com as diretrizes de adesão 
ao programa de qualidade, ofertam as cinco especialidades 

mínimas, atendendo a clientela referenciada e demanda es-
pontânea. Conclusões/Considerações Finais A disparidade 
populacional entre os municípios, suas diferentes realidades 
carga de trabalho influência no atendimento, assim como a 
aplicação de instrumentos para avaliar o desempenho desper-
ta o compromisso a melhoria da qualidade, permite desenvol-
ver mecanismos de auto avaliação e responsabilização pelo 
monitoramento dos indicadores do acesso.

Clebiana; Renan Carlos Freitas da Silva; Ana Lucia da Silva; 
Miquéias Danúbio do Nascimento; Élida Regina de Oliveira 
Apolinário; Danilson Cruz;

13811 SAÚDE DO IDOSO: INTEGRALIDADE DA SAÚDE 
EM SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM 
MUNICÍPIOS NO INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL

Introdução A Atenção Primária à Saúde (APS) apresenta-se 
como um espaço estratégico para o exercício da gestão e ava-
liação em saúde (STARFIELD, 2002). A integralidade é um dos 
seus atributo essenciais (STARFIELD; XU; SHI, 2001). E consis-
te em uma gama de serviços disponíveis e prestados pelos 
serviços de APS, com foco no atendimento integral (BRASIL, 
2010). Neste contexto, o idoso é visto como prioridade no sis-
tema de saúde, considerando que o envelhecimento da po-
pulação vem acontecendo de maneira acelerada, haja vista a 
queda nas taxas de fecundidade a partir da década de 1960 
(CHAIMOWICZ, 1997), de modo que os serviços devem estar 
preparados para receber esta parcela da população. Neste 
cenário, a avaliação é ferramenta fundamental de apoio à ges-
tão por sua capacidade de aprimorar a qualidade da tomada 
de decisão. Objetivos Medir a presença e a extensão do atri-
buto da integralidade na saúde do idoso em serviços de APS 
nos municípios que integram a Região de Saúde Entre Rios 
no interior do Estado do Rio Grande do Sul, sob a perspecti-
va dos profissionais de saúde. Metodologia Estudo avaliativo 
com abordagem quantitativa, descritiva, transversal realizado 
em serviços de APS em 11 municípios. O tamanho da amostra 
foi definido por cálculo probabilístico, e a coleta de dados se 
deu por amostragem por conveniência. A amostra foi n=77 
profissionais de saúde de ensino superior. Os dados foram 
obtidos por meio de um questionário sociodemográfico e do 
instrumento PCATool-Brasil versão profissionais, e coletados, 
entre os meses de fevereiro e julho do ano de 2015, de ma-
neira informatizada a partir do software Epi Info 7.0. A partir 
da média das respostas dos itens obteve-se o escore para os 
componentes serviços disponíveis e prestados, sendo consi-
derado satisfatório quando o escore atingir média igual ou 
superior ao ponto de classificação (>6,6) (HARZHEIM, 2006). 
Os dados foram analisados no Statistical Analisys System– 
SAS®, versão 9.0. Foi utilizado o alfa de Crombach. Obteve 
aprovação sob o número do CAAE 34137314.4.0000.5346. 
Contou com financiamento do CNPQ. Resultados e Discussão 
Resultados: foram entrevistados 77 profissionais, a média de 
idade de 38,4 anos (DP±9,64) e 64,4% são mulheres. A maioria 
enfermeiros (35,5%). Com relação ao escores, o componente 
serviços disponíveis atingiu média acima do ponto de classifi-
cação (6,7) e o componente serviços prestados ficou abaixo 
do ponto de classificação (5,6). O alfa de Crombach do com-
ponente serviços disponíveis foi de 0,671, e do componente 
serviços prestados foi 0,961, atribuindo confiabilidade aos da-
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gorização das causas prováveis foram determinadas as ações 
e prazos para intervenção. Foram ainda estabelecidos crité-
rios para medição da efetividade das ações implementadas. 
Conclusões/Considerações Finais A proposta de iniciar um 
ciclo de melhoria da qualidade do serviço revelou que iniciati-
vas que dependem exclusivamente do esforço interno podem 
promover mudanças significativas na assistência e no proces-
so de trabalho dos profissionais. Contudo, não é suficiente se 
quisermos um programa de gestão completo.

Julia Carvalho Alves Sousa Perdigão; Luiza Aline Costa 
Monteiro; Daniela Dantas Galvão; Nilma Dias Leão Costa;

13869 PLANEJAMENTO LOCAL: A EXPERIÊNCIA DO 
RESIDENTE SANITARISTA NO NÚCLEO DE APOIO À 
SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE MÉDIO PORTE DO 
INTERIOR DO NORDESTE

Introdução O Planejamento tem sua aplicação em diversas 
áreas do conhecimento, tendo como ponto essencial a sua 
natureza estratégia, na perspectiva de reduzir incertezas. 
Nessa perspectiva, o Planejamento Estratégico Situacional 
(PES) se caracteriza por tentar conciliar a ação sobre uma 
realidade complexa, com um olhar estratégico e situacional, 
considerando a visão de múltiplos atores e a utilização de fer-
ramentas operacionais para o enfrentamento de problemas 
(Brasil, 2016). Visando qualificar os processos de trabalho 
das equipes de saúde, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF) Residente ASCES-UNITA, através do profissional Sani-
tarista (graduado em Saúde Coletiva), propôs a construção 
do Plano Operativo para as cinco equipes de sua responsabi-
lidade, com o intuito do reconhecer as dinâmicas presentes 
no território, as necessidades de saúde da população, bem 
como as dificuldades que as equipes apresentam no processo 
de trabalho. Para a construção do Plano Operativo optou-se 
por utilizar a metodologia do Planejamento Estratégico Situa-
cional (PES) de Carlos Matus, com o intuito de reconhecer os 
nós críticos. Objetivos Relatar a experiência do profissional 
Sanitarista na elaboração de um Plano Operativo no Territó-
rio III – Rendeiras – com o intuito de qualificar as ações das 
cinco equipes apoiadas pelo NASF Residente. Metodologia O 
método utilizado é um relato de experiência de um graduado 
em Saúde Coletiva, Residente em Atenção Básica/Estratégia 
Saúde da Família. O instrumento é resultado da disciplina de 
Atenção Básica, no qual, ocorreu em consonância com a che-
gada dos residentes no Território III – Rendeiras – Caruaru/
PE. O processo de elaboração contou com quatro momen-
tos: Explicativo, Normativo, Estratégico e Tático-Operacional, 
abordando desde o levantamento de problemas até a criação 
de indicadores de avaliação. A priori, foi realizado o proces-
so de territorialização, utilizando o software Start Google 
Earth para a construção de mapas vivos, além de dados dos 
sistemas de informações (IBGE, SIAB, SIA, SINASC, SIM e SI-
NAN); em seguida o levantamento dos problemas existentes 
envolvendo todos os atores. O Plano Operativo dos serviços 
ficou organizado a partir de dois eixos: I) práticas de gestão 
e organização dos serviços II) práticas de atenção. Resulta-
dos e Discussão Destacam-se grandes avanços e melhorias 
do trabalho das equipes com a construção desse instrumen-
to. Além disso, apesar de pouco tempo e com as dificuldades 
existentes o plano operativo apresenta alguns resultados 

em relação às metas construídas: eixo de práticas de gestão 
e organização do serviço – 40% alcançadas, 40% alcançadas 
parcialmente e 20% não alcançadas; eixo de práticas de aten-
ção – 60% alcançadas, 20% alcançadas parcialmente e 20% não 
alcançadas. A construção coletiva desse instrumento resultou 
um maior envolvimento dos diversos atores, corroborando 
no desempenho e concretizar das ações planejadas. Dentre 
as metas alcançadas podemos citar: implantação do protoco-
lo de municipal de acolhimento, reorganização das agendas 
profissionais, elaboração do plano de educação permanente 
para os profissionais, implantação de reuniões colegiadas, im-
plantação das salas de situação e atualização do território de 
abrangência das unidades de saúde por risco e vulnerabilida-
de. Conclusões/Considerações Finais O PES possibilitou inte-
grar a equipe do NASF com as equipes de estratégia saúde 
da família, assim, a relação harmoniosa possibilitou o alcança 
dos objetivos e a satisfação nos resultados. Com efeito, a me-
todologia PES foi inserida nas equipes como uma nova forma 
de discutir a realidade, além disso, possibilitou que as equipes 
pudessem reconhecer o NASF não somente como ampliação 
do escopo, através do aumento do número de especialistas, 
mas também como aumento do escopo através da ampliação 
da capacidade técnica. Essa experiência permitiu perceber a 
importância da concepção do planejamento por meio de Ca-
los Matos. Assim, o modelo proposto foi centrado no trabalho 
em equipe, na construção coletiva (planeja quem executa) e 
em espaços coletivos que garantem que o poder seja de fato 
compartilhado. Nesse sentido, o profissional Sanitarista cum-
pre seu papel no campo de atenção e organização do cuidado 
em saúde sobre a problemática de saúde da população e no 
processo de planejamento. Referências ARTMAN, E. O plane-
jamento estratégico situacional no nível local: um instrumen-
to a favor da visão multisetorial. Disponível em: <http://lms.
ead1.com.br/upload/biblioteca/modulo_5429/5BCSTY9RH6.
pdf> Acesso em: 29 de janeiro de 2017. BRASIL. Ministério da 
Saúde. Manual de planejamento no SUS / Ministério da Saú-
de, Fundação Oswaldo Cruz. – 1. ed., rev. – Brasília : Ministério 
da Saúde, 2016. 138 p.: il. – (Série Articulação Interfederativa; 
v. 4). PAIM, Jairnilson Silva; PINTO, Isabela Cardoso Matos. 
Graduação em Saúde Coletiva: conquistas e passos para além 
do sanitarismo. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232010000400017> Aces-
sado em: 29 de janeiro de 2017.

Victor Hugo de França do Nascimento; Francisco de Assis da 
Silva Santos;

13872 A INTEGRALIDADE NO CONTEXTO DO 
PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA 
– NASF: AS REIVINDICAÇÕES, PREOCUPAÇÕES E 
QUESTÕES - RPQ DOS STAKEHOLDERS

Introdução No contexto da Atenção Primária à Saúde - APS, 
o Núcleo de Apoio a Saúde da Família - Nasf visa à ampliação 
e qualificação das ações de saúde junto a Estratégia de Saúde 
da Família - ESF e não apenas atender a demanda assistencial 
para produzir, contribuindo com a observância do princípio da 
integralidade. Assim, seu grande desafio é a mudança de uma 
cultura organizacional que busca a quantidade e nem sempre 
a qualidade da assistência, com foco na realização de proce-
dimentos isolados e no cumprimento de metas numéricas de 

ADEQUADA

Introdução Mediante as responsabilidades de gestão no âmbi-
to do SUS as atividades de Auditoria vem tentando se consoli-
dar como recurso de planejamento, programação e avaliação 
em saúde, uma vez que possibilita a avaliação da qualidade 
dos processos e dos resultados das ações e serviços de saúde. 
Objetivos Mapear sob recorte bibliográfico o estado da arte 
da atividade da auditoria no Sistema único de Saúde no ano de 
2012 a 2015. Metodologia Estudo descritivo transversal, abor-
dagem qualitativa, coleta de dados via revisão de literatura, a 
partir das bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), 
plataforma da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do 
Nível Superior (CAPES), Scientific Electronic Library Online 
(SCIELO), utilizando as palavras chave: Auditoria, Auditoria no 
SUS, sendo selecionados artigos entre os anos de 2012 a 2015 
os quais estivessem disponíveis nas bases. A análise e proces-
samentos dos dados foram realizadas por meio das técnica 
interpretativa e a análise do Conteúdo as quais respectiva-
mente permeiam no sentido expressos na compreensão do 
pesquisador. Resultados e Discussão Pelo descritor audith en-
contramos 2259 artigos, os quais a definem como um impor-
tante instrumento para o desenvolvimento da qualidade em 
qualquer área a qual for aplicada, uma atividade relacionada 
a avaliação e monitoramento, ferramenta útil para identifi-
cação de pontos fracos em toda execução do programa vol-
tada para a verificação das conformidades na utilização dos 
recursos tanto na estrutura, processo e resultado das ações. 
Sobre auditoria no SUS variaram entre artigos fora do recor-
te, cadernos e protocolos ministeriais, nestes a auditoria se 
insere no SUS num contexto de fraudes e recursos escassos e 
redemocratização social coordenada pelo DENASUS e utiliza-
da como instrumento de gestão. Conclusões/Considerações 
Finais A auditoria está voltada a verificação dos processos, 
importante instrumento de planejamento e gestão no SUS 
na orientação, alocação dos recursos, ferramenta indutora 
da qualidade por gerar uma correção e atenção as inconfor-
midades, devendo se tornar uma pratica sistêmica aplicada, 
reconhecida e valorizada nos serviços em seus diversos níveis.

Clebiana Estela de Souza; Renan Carlos Freitas da Silva; Erlene 
Roberta Ribeiro dos Santos;

13830 AVALIAÇÃO DA MORTALIDADE POR DOENÇA DE 
CHAGAS NAS REGIÕES BRASILEIRAS NAS ÚLTIMAS TRÊS 
DÉCADAS: EFEITO DA IDADE-PERÍODO E GERAÇÃO

Introdução A Doença de Chagas tem importância para a Saú-
de Coletiva, por ser evitável e ter complicações graves. Nas 
últimas décadas têm se observado redução nas taxas de mor-
talidade por essa doença. Nesse cenário, a análise do efeito 
da idade-período e coorte de nascimento, se faz necessária 
por permitir avaliar a eficácia e efetividade de medidas de pre-
venção e auxiliar no planejamento em saúde pública. Objeti-
vos Analisar o efeito da idade-período e coorte de nascimento 
(APC) na evolução da mortalidade por Doenças de Chagas 
(DC) no Brasil e regiões geográficas, segundo sexo, na faixa 
etária de 20-24 a 80 e mais anos, nas últimas três décadas. 
Metodologia Trata-se de um estudo ecológico de tendência 
temporal, cujas unidades de análise foram as regiões geográfi-
cas brasileiras. Extraíram-se os registros de óbitos por DC e os 

dados populacionais do Sistema de Informação Sobre Mortali-
dade (SIM/DATASUS). Foram calculadas taxas de mortalidade 
para as 13 faixas etárias, 6 períodos e 19 coortes de nascimen-
to. Realizaram-se as análises APC por funções estimáveis na 
biblioteca Epi do programa estatístico R, sendo considerados 
estatisticamente significativos valores p≤0,05. Resultados 
e Discussão As maiores taxas de mortalidade em todo o pe-
ríodo foram observadas no sexo masculino e na região Cen-
tro-Oeste e as menores na região Sul. Destaca-se o aumento 
progressivo do risco de morte por essa causa com o avançar 
da idade em ambos os sexos e em todas as regiões geográfi-
cas. Observou-se redução progressiva do risco de morte por 
essa doença a partir de meados da década de 1990 e a partir 
da coorte de 1940. A coorte de 1900-1905 mostrou o maior 
risco de óbito nos dois sexos (RR homens=1,91 e RR mulhe-
res 1,50; p≤0,05) e o menor risco foi apresentado pela coorte 
de 1985-1989 (RR homens=0,02 e RR mulheres=0,03 p≤0,05). 
Essa realidade também foi evidenciada em todas as regiões 
geográficas. Conclusões/Considerações Finais Acredita-se 
que a redução progressiva da mortalidade por DC nas gera-
ções mais jovens, deve-se ao efeito de período da redução da 
transmissão vetorial e transfusional, assim como de melhorias 
na terapêutica. No entanto, é necessário que essas medidas 
de prevenção e controle sejam mantidas e reforçadas, para 
evitar o recrudescimento dessa doença.

Taynãna César Simões; Auzenda Conceição Parreira de Assis; 
Maria das Vitórias Silva; Laiane Felix Borges; Karina Cardoso 
Meira;

13864 IMPLANTAÇÃO DE UM CICLO DE MELHORIAS 
NO SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA DE UM HOSPITAL 
MILITAR NA CIDADE DE NATAL-RN

Introdução A gestão da qualidade em serviços de saúde apre-
senta três áreas de atividades: ciclos de melhoria, monitora-
mento e planejamento. Os ciclos de melhoria aproveitam os 
problemas de qualidade detectados para analisá-los e solucio-
ná-los de modo a promover melhor assistência aos usuários. É 
o grupo de atividades central e crucial e é também o que mais 
necessita de um enfoque interno. Objetivos Implantar um 
ciclo de melhoria no Serviço de Fonoaudiologia de um Hos-
pital Militar na cidade de Natal-RN. Metodologia Formou-se 
um grupo de trabalho composto pelas militares do serviço no 
qual foi apresentada proposta de implantação de um ciclo de 
melhoria da qualidade. Após adesão voluntária foi realizado 
um “brainstorm” para identificação dos problemas de quali-
dade. Usou-se a matriz de priorização para definir os objetivos 
primeiros a serem alcançados. Identificadas as prioridades fe-
z-se uma análise do problema por meio do diagrama de causa 
e efeito no qual as possíveis causas foram categorizadas. Fo-
ram elaborados critérios para medição da qualidade e plane-
jou-se a intervenção. Resultados e Discussão Foram identifica-
dos os seguintes problemas de qualidade: Gestão da agenda; 
Preenchimento inadequado do prontuário eletrônico; Ausên-
cia de protocolos de avaliação; Encaminhamento de exames 
audiológicos para credenciados; e Ausência de parâmetros 
balizadores de tempo para terapia. Atendendo os critérios es-
tabelecidos na matriz de priorização a Gestão da agenda e a 
Ausência de protocolos de avaliação foram os problemas que 
obtiveram maior escore e, portanto, analisados. Após a cate-
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tipo transversal com abordagem quantitativa. Realizado em 
um serviço conveniado ao SUS que atua em nível secundário 
de assistência a saúde em Fortaleza-CE, o Núcleo de Assistên-
cia Medica Integrado (NAMI). A população foi composta por 
20 usuários do serviço escolhidos de forma aleatória simples. 
Participaram do estudo usuários que realizavam atendimento 
de fisioterapia, com no mínimo 05 atendimentos, idade acima 
de 18 anos e que estavam aptos a responder (sem distúrbios 
mentais aparentes). Os dados foram coletados, através de 
um formulário, no qual continha as seguintes variáveis: perfil 
sócio demográfico e nosológico. Os dados coletados foram 
analisados através da estatística descritiva pelo Software 
SPSS versão 16.0. Os preceitos éticos contidos na resolução 
do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 196/96 (beneficiência, 
não-maleficiência e justiça) foram respeitados (ESPERIDIÃO, 
2006). Resultados e Discussão Participaram do estudo 20 
usuários do serviço de Fisioterapia conveniado ao SUS, sendo 
9 (45%) do sexo feminino e 11 (55%) masculino, com a média de 
idade de 57,8 anos. Quanto à escolaridade dos participantes, 
7 (35%) apresentaram ensino médio completo. Foi observa-
do que 90% dos usuários demoraram de 1 a 5 semanas para 
conseguir agendar o atendimento fisioterapêutico, outros 
40% só conseguiram após 5 semanas. A maioria dos usuários 
15 (75%) apresentou com uma boa quantidade (suficiente) de 
profissionais nos serviços de fisioterapia. Quando questiona-
dos quanto à satisfação com as acomodações, 14 (70%) dos 
usuários relataram estar muito satisfeito e 6 (30%) satisfeito. 
No que diz respeito ao tempo de espera 17 (85%) dos usuários 
relataram ser atendidos rapidamente, enquanto 3 (15%) dos 
usuários relataram que demora um pouco para o atendimen-
to. Já quando questionados sobre a acessibilidade, 18 (90%) 
indicaram uma boa acessibilidade ao serviço de Fisioterapia. 
Nas indagações sobre a explicação do fisioterapeuta, con-
fiança quanto atendimento e satisfação quanto aos recursos 
e aparelhos utilizados os usuários 20 (100%) indicaram como 
resposta positiva. Conclusões/Considerações Finais A partici-
pação do usuário na avaliação da satisfação está relacionada 
à maior adequação no uso de serviços de saúde, tanto quan-
to à estrutura, como com relação ao processo do cuidado da 
saúde. No Brasil, com a redemocratização ocorrida na década 
de 80 e o processo de implementação da Reforma Sanitá-
ria Brasileira, os movimentos de reivindicação por melhores 
condições no atendimento aos usuários de serviços de saúde 
tomaram forças. Podemos concluir que a satisfação dos usuá-
rios foi significativa em percepções positivas sobre os serviços 
de saúde de Fisioterapia disponibilizados em uma instituição 
conveniada mesmo diante há inúmeras insatisfações sobre o 
SUS de um modo amplo e contextual. Esse estudo serve como 
ferramenta de gestão para a avaliação do nível de satisfação 
de seus usuários, seja quanto aos aspectos de recursos hu-
manos, tecnologia e profissionais capacitados. Referências 
DONABEDIAN, A. The seven pillars of quality. Arch Pathol Lab 
Med. V.11, n.114, p.1115-8, 1990. SPERIDIÃO M, Trad. LAB. Ava-
liação de satisfação de usuários. Ciência Saúde Coletiva. V.10, 
p.303-12, 2005. MAGALHÃES, M.S, SOUSA, F.J.P. Avaliação da 
assistência fisioterapêutica sob a óptica do usuário. Fortaleza, 
Fisioterapia Brasil. v.5, n.5, p.350-6, 1990. FREZ, A.R, NOBRE, 
M.I.R.S. Satisfação dos usuários dos serviços ambulatoriais de 

fisioterapia da rede pública. Curitiba, Fisioter. Mov. V.3, n.24, 
2011. ESPERIDIÃO, M.A. Avaliação da satisfação de usuários: 
considerações teórico- conceituais. Cad. Saúde Pública. V.22, 
p. 1267-76, 2006. JOIA, L.C, RUIZ, T, DONALISIO, M.R. Condi-
ções associadas ao grau de satisfação com a vida entre a po-
pulação de idosos. Ver. Saúde Publica. V.1, n. 41, p. 131-8, 2007.

Mirena Maria de Noronha Viana; Ana Carolina Barjud Marques 
Maximo; Cristiane Sales Leitão; Érica Maria de Noronha Viana; 
Katylla Gleyce de Oliveira Queiroz; Ricardo Hélio Chaves Maia;

13897 COMPARTILHANDO A EXPERIÊNCIA DE APOIO 
INSTITUCIONAL NA SMS NATAL

Introdução Este trabalho apresenta o relato de uma experiên-
cia de apoio institucional vivenciada no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) do Natal/RN, no período de 2013 a 
2015. O ponto de partida foi o início de uma nova gestão da 
SMS, que traçou entre suas diretrizes prioritárias a democra-
cia institucional, a participação social e o acolhimento, tendo 
como referência a Política Nacional de Humanização do SUS 
(HUMANIZASUS). A referida gestão tinha pela frente o desa-
fio de buscar uma reconstrução do SUS, o que não poderia ser 
efetivado sem que se deparasse com muitos obstáculos. Os 
desafios, enormes, exigiam muita competência, dedicação e 
compromisso de todos, gestores, trabalhadores ou usuários. 
Entre as principais diretrizes destacaram-se a gestão partici-
pativa e o acolhimento como desafios a serem enfrentados 
de modo imediato. Objetivos Implantar um processo de apoio 
institucional no âmbito da SMS Natal; Formar um grupo de 
apoiadores institucionais para a rede de serviços da SMS Na-
tal; Qualificar o SUS municipal a partir da reorientação das prá-
ticas de atenção e de gestão; Oferecer espaços de reflexão 
sobre as práticas de atenção e de gestão e sobre o modo de 
operar junto às equipes dos diversos serviços. Metodologia 
Desenvolveram-se as ações por meio de um processo dialógi-
co, que se orientava pela produção de saúde e de sujeitos, en-
volvendo os diferentes profissionais de saúde em processos 
de educação permanente, onde quem apoiava também rece-
bia apoio, facilitando a cooperação e as trocas solidárias nos 
processos de trabalho em saúde. Durante o processo de for-
mação/intervenção ocorreram encontros temático-reflexivos, 
oficinas temáticas e seminários. A partir das oficinas, eram 
propostos exercícios de dispersão, que orientados, contribuí-
ram para que os sujeitos possam vivenciar a aplicação dos con-
teúdos trabalhados nos próprios locais de trabalho. Nesses 
momentos diversos temas foram ofertados pela equipe coor-
denadora ou demandados pelos profissionais. A ação educati-
va foi orientada pelo Método da Roda (CAMPOS, 2007) tendo 
o apoio institucional como ferramenta que permite aos sujei-
tos o exercício da capacidade crítica e da criatividade nos pro-
cessos de trabalho da saúde. Resultados e Discussão Em cada 
um dos cinco distritos sanitários, os convites foram feitos, e a 
adesão foi ocorrendo em graus diferenciados. As rodas distri-
tais ocorriam quinzenalmente e eram acompanhadas por uma 
dupla de apoiadores oriundos do nível central, que compunha 
um “grupo condutor”, assessorado por uma consultora do 
Ministério da Saúde. Assim, o apoiador dava e recebia apoio. 
Esses encontros convertiam-se, também, em momentos de 
formação, em uma perspectiva de valorização dos sujeitos e 

produtividade. Neste processo, a avaliação e o monitoramen-
to de políticas e estratégias de saúde são importantes para 
o seu aperfeiçoamento, visando o desenvolvimento de ações 
que sejam efetivas perante a população. Porém, identificou-
se uma carência de estudos que mostrem um processo ava-
liativo que seja capaz de identificar, analisar e propor altera-
ções, contextualizando sua atuação e expondo suas principais 
características, potencialidades e dificuldades, com ênfase na 
integralidade em saúde. É nesse contexto que se justifica o 
presente estudo, no qual defende-se um processo avaliativo 
responsivo e construtivista, com base na Avaliação de Quarta 
Geração. Objetivos Geral Avaliar a atuação do Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família – Nasf quanto ao princípio da integralidade 
na Atenção Primária à Saúde - APS. Específicos Compreender 
a concepção de integralidade da atenção à saúde, na visão 
dos diferentes grupos de interesse implicados com o Nasf 
(stakeholders); Analisar as possíveis contribuições do Nasf 
quanto ao princípio da integralidade; Identificar os aspectos 
restritivos a atuação do Nasf, contextualizando as opiniões 
dos diferentes grupos de interesse. Metodologia Trata-se de 
um estudo avaliativo com abordagem qualitativa, com base 
na Avaliação de Quarta Geração. Como cenário para o pre-
sente estudo, tem-se o município de Sobral - CE, o qual cons-
titui cenário de referência pela singularidade do seu modelo 
tecnoassistencial de saúde. Como sujeitos, contou-se com 27 
participantes, representando os diferentes grupos de interes-
se, sujeitos que de alguma forma apresentavam-se implicados 
com a proposta de atuação do Nasf (stakeholders): Gestores 
(6); Profissionais do Nasf (6); Profissionais da ESF (6) e Usuá-
rios assistidos pelo Nasf (9). A coleta dos dados empíricos foi 
realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, median-
te a aplicação dos círculos hermenêuticos-dialéticos, os quais 
permitiram a identificação e processamento das Reivindica-
ções, Preocupações e Questões - RPQ dos diferentes grupos 
de interesse. Para a análise dos dados, utilizou-se a Análise de 
Conteúdo. O estudo conta com aprovação no Comitê de Ética 
com o nº 842.476. Resultados e Discussão As Reivindicações, 
Preocupações e Questões que emergiram dos discursos dos 
diferentes grupos de interesse, deram origem a 11 categorias 
temáticas. Quanto à concepção de integralidade, os sujeitos 
apontaram duas principais visões, a Integralidade do Indiví-
duo, compreendido em seu contexto biopsicossocial e a Inte-
gralidade como Princípio do SUS, reivindicando a garantia de 
atenção a todas as necessidades do indivíduo. Reivindicaram 
também as possíveis contribuições do Nasf quanto ao princí-
pio da integralidade, referindo a Ampliação dos Recursos Hu-
manos na APS, o Apoio às Equipes de ESF por meio de Estraté-
gias de Suporte Interdisciplinares, como o Apoio Matricial e o 
potencial do programa para a Articulação das Redes de Aten-
ção à Saúde (RAS). Já as Preocupações apontaram os aspec-
tos restritivos à atuação do Nasf, principalmente a Fragilidade 
do Vínculo com a ESF e com o Território e Falta de Competên-
cia por parte dos profissionais para atuação na APS e especi-
ficamente no Nasf. Refletindo sobre os aspectos restritivos a 
atuação do programa, as Questões que surgiram demonstra-
ram a expectativa de ampliação da ESF com a possibilidade de 
inclusão dos profissionais do Nasf na equipe de ESF. Conclu-
sões/Considerações Finais Dessa forma, ao final de nosso es-

tudo, frente as reivindicações de contribuições do Nasf quan-
to ao princípio da integralidade e refletindo as preocupações 
sobre os aspectos restritivos identificados e discutidos pelos 
diferentes grupos de interesse, em sua maioria, defendem a 
princípio, a inclusão de algumas classes profissionais, hoje in-
tegrantes do Nasf, na ESF, com base na necessidade (deman-
da) do território, além da redução do número de territórios 
vinculados a uma mesma equipe de Nasf. Assim, acreditamos 
que dessa forma, o processo avaliativo aqui desenvolvido, 
contribuiu para uma construção reflexiva sobre a atuação do 
Nasf no contexto da APS, possibilitando aos diferentes gru-
pos de interesse, uma abordagem avaliativa com característi-
cas formativas, proporcionando-lhes a oportunidade de cons-
truir e reconstruir suas concepções e práticas implicadas com 
a proposta do Nasf. Referências ARAÚJO, M. R. A produção 
de redes de cuidado na atenção básica: o protagonismo do 
núcleo de apoio à saúde da família de Parnaíba-PI. 2014. 68 f. 
Dissertação (Mestrado em Saúde da Família) - Universidade 
Estadual Vale do Acaraú, Sobral – CE, 2014. BRASIL. Ministério 
da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Cadernos de Atenção Básica, n. 39: Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família – Volume 1: Ferramentas para a 
gestão e para o trabalho cotidiano – Brasília, DF, 2014. GUBA, 
E. G.; LINCOLN, S. L. Avaliação de Quarta Geração. / Egon G. 
Guba, Yvonna S. Liconln / Tradução: Beth Honorato. – Cam-
pinas, SP: Editora da Unicamp, 2011. MOURA, R. H.; LUZIO, C. 
A. O apoio institucional como uma das faces da função apoio 
no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF): para além das 
diretrizes. Interface – Comunicação, Saúde, Educação, Botu-
catu, v.18, n.1, p.957-970, Mar. 2014.

João Dutra de Araujo Neto; Izabelle Mont’Alverne Napoleão 
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13894 AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 
DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA COMO FERRAMENTA DE 
GESTÃO

Introdução A avaliação da qualidade dos serviços de saúde 
pode fundamentar-se em três esferas: estrutura, processo e 
resultados. (SPERIDIÃO, 2005). A avaliação da estrutura diz 
respeito aos recursos físicos, materiais e humanos existen-
tes no âmbito da assistência à saúde; a avaliação do processo 
engloba as atividades e ou os procedimentos empregados e 
a avaliação dos resultados enfatizam os efeitos das ações e 
dos procedimentos sobre o estado de saúde do usuário como 
resultante da assistência recebida. A avaliação da satisfação 
do usuário acerca da assistência oferecida é importante com-
ponente de avaliação no que diz respeito à qualidade de aten-
dimento recebido. (DONABEDIAN, 1990 e SPERIDIÃO, 2005). 
Para a melhoria da qualidade da assistência dos serviços de 
saúde, torna-se importante a adoção do modelo de processo 
de trabalho, a partir dos princípios do Sistema Único de Saúde 
(SUS), que levem em conta os conceitos saúde-doença e as di-
retrizes da universalidade, integralidade, da resolutividade, da 
participação e do controle social, como também, o acolhimen-
to, a humanização e a satisfação dos usuários são considera-
dos elementos necessários para a reorganização destes servi-
ços. Objetivos Avaliar a satisfação dos usuários de serviços de 
Fisioterapia em Fortaleza - CE. Metodologia O estudo foi do 
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13914 GRUPO DE TRABALHO INTERSETORIAL DE 
PROMOÇÃO DA SAÚDE E OS DESAFIOS E POSSIBILIDADES 
PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO 
ESTADO DE GOIÁS

Introdução É importante mencionar a forte relação existen-
te entre Saúde Pública e Direitos Humanos. A saúde é um 
campo social híbrido e envolvem dois campos distintos e 
conflituosos, o especializado numa lógica objetiva da saúde, 
relacionada à visão de saúde própria do sanitarista e o leigo 
que remete a subjetiva advinda da própria pessoa (Lefevre 
e Lefevre, 2009). Em Goiás houve avanços na construção da 
Política Estadual de Promoção da Saúde. Em 2012 foi criada 
a Coordenação Estadual de Vigilância e Promoção da Saúde 
com intuito de articular, coordenar, negociar, planejar, acom-
panhar, monitorar e avaliar as ações de Promoção da Saúde, 
nos 246 municípios, por meio das 05 macrorregiões e 18 regio-
nais de saúde do Estado. No intento de fortalecer as ações, 
projetos e programas focados na Promoção da Saúde, em 
2015, em articulação com a área de Equidade e outras áreas da 
saúde e UFG realizaram o I Seminário Estadual de Promoção 
da Saúde e Equidade. No evento foi instituído Grupo de Tra-
balho Intersetorial de Promoção da Saúde de Goiás Portaria 
n. 719/2015 – GAB/SES, cujo objetivo é promover a articulação 
do governo estadual com os municípios e demais parceiros 
para o apoio à implantação e implementação da PNPS. Obje-
tivos Apresentar o processo de construção e implementação 
da Política Estadual de Promoção da Saúde a partir de ações, 
estratégias e programas articulados entre os diferentes orga-
nismos governamentais, não-governamentais, universidades, 
movimentos sociais e sociedade civil. Metodologia O presen-
te trabalho configura-se o relato de experiência da criação do 
Grupo de Trabalho Intersetorial de Promoção da Saúde do 
estado de Goiás – GTIPSGO e as ações por ele desenvolvidas 
quanto a construção e implementação da Política Estadual de 
Promoção da Saúde. Resultados e Discussão O GTIPSGO tem a 
finalidade de promover a democratização e a participação so-
cial na implementação da PNPS traduzindo numa política pú-
blica sustentável, considerando a diversidade e os contextos 
regionais (GOIÁS, 2016). São competências do GT: estimular e 
apoiar a execução da PNPS no território, com enfoque na in-
ter e intrasetorialidade, buscando reduzir iniqüidades; respei-
tar as especificidades e valorizar a culturalidade com ênfase 
na equidade. Compete, ainda, fortalecer e apoiar projetos e 
programas de PS; com ênfase na inclusão dos temas transver-
sais e eixos operacionais da PNPS, sendo eles: Determinantes 
Sociais da Saúde, equidade e respeito à diversidade; desenvol-
vimento sustentável; produção de saúde e cuidado; ambien-
tes e territórios saudáveis; vida no trabalho; cultura de paz e 
direitos humanos; territorialização; rede de atenção; partici-
pação e controle social; gestão; educação e formação; vigilân-
cia; monitoramento e avaliação; produção e disseminação de 
conhecimentos e saberes. O GTIPS foi aprovado pela CIB e, 
em 2017 estabeleceu parceria junto a OPAS/OMS e FIOCRUZ/
DF no intento de planejar a agenda propositiva da Promoção 
da Saúde para o estado de Goiás. Conclusões/Considerações 
Finais O I Encontro Estadual de Estratégias de Promoção da 
Saúde (2017) teve a participação da OPAS, FIOCRUZ/DF, mu-
nicípios goianos e movimentos sociais. O evento oportunizou 
analisar o contexto da PS no Estado, diagnosticar as fragilida-

des e potencialidades para a construção de ações e políticas, 
bem como pactuar agenda propositiva para o planejamento, 
gestão e avaliação das políticas em PS. Evidenciou-se, baixa 
formação e educação permanente; baixa inter e intrasetoria-
lidade; ações fragmentadas e pontuais e baixa avaliação, con-
trole e monitoramento das políticas dificultando mensurar o 
impacto dessas. O GT propõe realizar cursos de formação em 
PS aos gestores, profissionais e troca de saberes com a comu-
nidade; consolidar as parcerias; debater a Redes de atenção 
à violência; mapear políticas engendradas e construir Banco 
de Indicadores Sociais; realizar oficinas sobre temas transver-
sais da PS. Conclui-se que o GT é fundamental para o processo 
de implementação e consolidação da PS nos territórios goia-
nos. Referências BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política 
Nacional de Promoção da Saúde: PNPS: revisão da Portaria 
MS/GM nº 687, de 30 de março de 2006/ Ministério da Saú-
de, Secretaria de Vigilância em Saúde, Secretaria de Atenção 
à Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015. GOIÁS. Resolu-
ção n. 100/2016, de 30 de agosto de 2016. Aprova a criação do 
Grupo de Trabalho Estadual de Promoção da Saúde do Estado 
de Goiás, 2016. ______. Regimento Interno do Grupo de Tra-
balho Intersetorial de Promoção da Saúde do Estado de Goiás, 
2016. LEFEVRE, F.; LEFEVRE, A. M. C. O corpo e seus senhores: 
homem, mercado e ciência – sujeitos em disputa pela posse 
do corpo e da mente humana. Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 
2009. MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1963.
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13943 INFLUÊNCIAS DO PROGRAMA NACIONAL DE 
MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO 
BÁSICA NAS CARGAS DE TRABALHO DOS GESTORES

Introdução A qualidade da gestão e das práticas das equipes 
ganham relevância na agenda dos gestores do Sistema único 
de Saúde (SUS). Nesse sentido foi implantado o Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica (PMAQ-AB), com o objetivo de induzir a ampliação do 
acesso da população aos serviços, a melhoria da qualidade 
da Atenção Básica (AB), tanto no âmbito das condições de 
trabalho, quanto da atenção aos usuários. Este fomenta a 
adequação das ferramentas de avaliação e gestão, de modo, 
a garantir maior eficiência dos serviços de saúde prestados à 
população por meio da qualificação, acompanhamento e ava-
liação do trabalho das equipes de saúde (BRASIL, 2012). Ob-
jetivos Nesse sentido, realizou-se um estudo que objetivou 
identificar as influências do PMAQ-AB nas cargas de trabalho 
na gestão da Estratégia Saúde da Família. Metodologia Tra-
ta-se de um estudo qualitativo orientado pela Teoria sobre 
Processo de Trabalho em Saúde (MARX, 2012) e Cargas de 
Trabalho (LAUREL; NORIEGA, 1989). Participaram 35 gesto-
res da ESF que atuavam em secretarias municipais no Rio de 
Janeiro e no Paraná, diretamente envolvidos no PMAQ-AB. 
Estes responderam a uma entrevista e, foram observados 
seus processos, condições e cenários de trabalho. Ainda, fo-
ram coletados dados mediante análise documental, os quais 
foram analisados mediante os recursos do software Atlas.ti 
7.0 (Qualitative Research and Solutions), orientado e asso-

das conquistas. Neles, também, os principais desafios foram 
se evidenciando. Manter as rodas, distritais e do grupo con-
dutor, motivadas, mostrou-se um grande desafio. Os apoia-
dores não encontravam retaguarda para muitas questões na 
equipe gestora central. Por outro lado, permanecia o desafio 
de buscar construir a reflexão junto às equipes locais: Diante 
do que temos o que é possível fazer? O componente criativo 
é essencial no processo de trabalho, particularmente quando 
temos uma cultura de processos de trabalho que destituem 
o trabalhador do exercício criativo. Os apoiadores traziam às 
rodas distritais essas angústias: qual é o lugar do apoiador? 
Qual o seu papel, junto às equipes? Conclusões/Considerações 
Finais A experiência mostrou que o Apoio Institucional é um 
método viável e importante para otimizar os processos de 
gestão no trabalho em saúde, mas só encontra sentido onde 
há democracia institucional; o trabalho em equipe contribui 
para o aprimoramento individual e coletivo; o investimento 
nas rodas produz novas pessoas e novos processos. Finalmen-
te, é possível ter prazer no trabalho. Trata-se de um processo 
que exige muito investimento e tempo para se garantir sua 
sustentabilidade. Referências CAMPOS, Gastão Wagner de S. 
Saúde Paidéia. 4 ed. São Paulo: HUCITEC, 2007.

Iza Cristina Leal Bezerra do Amaral; LINETE CUNHA DE SOUZA 
MAIA; Cipriano Maia de Vasconcelos;

13905 ANÁLISE DO PAPEL DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO NA IMPLANTAÇÃO DO 
PMAQ-AB

Introdução A Estratégia de Saúde da Família sofreu uma gran-
de expansão na década de 90 e nos anos 2000, possibilitan-
do maior oferta de serviços à população e maior cobertura 
populacional (PAIM et al, 2011). Os municípios na gestão do 
SUS precisaram desenvolver estratégias de gestão para lidar 
com as dificuldades locais e desempenharam função essen-
cial a fim de implantar e fortalecer a Estratégia de Saúde da 
Família em nível local. Para o fortalecimento do SUS, o pla-
nejamento e a gestão em saúde foram reforçados na última 
década. Planejamento é um processo vinculado ao contexto 
histórico-social com problemas e atores interagindo para en-
frentamento destes, o planejamento não se separa da gestão 
(RIVERA; ARTMANN, 2012). Outro importante mecanismo de 
gestão para os municípios foi o monitoramento e avaliação da 
qualidade e do acesso aos serviços de saúde e da própria ges-
tão, estimulando a reflexão, o planejamento das ações e o en-
volvimento de diferentes interessados e atores sociais através 
do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 
na Atenção Básica (BRASIL, 2012). Trata-se da dissertação de 
Mestrado apresentada na Escola Nacional de Saúde Pública 
Sergio Arouca em 2016. Objetivos Esta pesquisa teve como 
objetivo central a análise do papel da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) na implantação do Programa Nacional de Melho-
ria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) 
no município do Rio de Janeiro. Metodologia Estudo de caso, 
exploratório e qualitativo por meio de pesquisa documental e 
entrevistas semiestruturadas com atores-chave da Secretaria 
Municipal. A pesquisa foi dividida em duas etapas. A primeira 
etapa consistiu na construção de uma matriz de análise com-
posta por dois eixos de análise. O primeiro eixo analisa a atua-

ção estratégica da SMS, é composto pelo projeto de governo, 
a governabilidade e a capacidade de governo com base no 
triângulo de governo de Matus (2005). O segundo eixo ana-
lisa o processo de transformação através das práticas de pla-
nejamento, gestão e avaliação no município. A segunda etapa 
da pesquisa visou complementar o estudo por meio da utiliza-
ção do banco de dados secundários do PMAQ-AB de acesso 
restrito cedido pela SMS e do banco de dados secundários de 
acesso irrestrito disponível pelo Ministério da Saúde. A análise 
dos dados valeu-se da abordagem da análise de conteúdo por 
categorização. Cenário foi o município do Rio de Janeiro e o 
período foi de 2009 a 2014. Resultados e Discussão A Secreta-
ria Municipal de Saúde necessitou realizar reformas adminis-
trativa, organizacional e assistencial para impulsionar a ESF, 
em processo tardio e concomitante à expansão da mesma, 
que coincidiu com a implantação no PMAQ-AB no município. 
Algumas ações identificadas para a implantação do PMAQ-AB 
foram a valorização da atenção primária, o apoio da SMS e a 
clara decisão política nesse processo. Fatores favoráveis à im-
plantação do programa foram a sensibilização realizada pela 
SMS junto aos profissionais envolvidos com o programa atra-
vés das Coordenadorias de Atenção Primária à Saúde (CAP) e 
o apoio institucional e matricial proporcionado às equipes de 
saúde. Já os fatores que dificultaram a implantação do pro-
grama foram o atraso na devolução do resultado das certifi-
cações pelo Ministério da Saúde e dificuldade de se trabalhar 
um programa avaliativo. A atuação da secretaria na implan-
tação do programa, no jogo social e as consequências disso 
foram analisadas com base na Teoria do Jogo Social, utilizan-
do o triângulo de ferro de Matus. Conclusões/Considerações 
Finais No jogo social os atores agem conforme diferentes in-
tenções, no qual o uso de mecanismos de planejamento e ges-
tão foram limitados. Entretanto um posicionamento claro e 
determinado da secretaria no jogo influenciou a aceitação dos 
demais jogadores. O projeto de governo da Secretaria que in-
cluiu a transformação da atenção primária está em processo, 
constituindo-se a governabilidade, em que algumas ações são 
aceitas e outras não, tencionando a capacidade de governo. 
A expansão da ESF no município foi priorizada e observa-se 
o processo de amadurecimento da atenção primária à saúde. 
Sugerem-se pesquisas mais profundas com relação aos meca-
nismos de planejamento e gestão em secretarias municipais 
e estaduais para confrontação dos resultados. Referências 
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Programa Nacional de Me-
lhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ): 
manual instrutivo. Brasilia: Ministério da Saúde, 2012. MATUS, 
Carlos. Teoria do jogo social. São Paulo: FUNDAP, 2005. PAIM 
J, TRAVASSOS C, ALMEIDA C, BAHIA L, MACINKO J. O sistema 
de saúde brasileiro: história, avanços e desafios. Lancet. (Série 
Brasil) [Internet]. 2011; 11-31. Disponível em: http://download.
thelancet.com/flatcontentassets/pdfs/brazil/brazilpor1.pdf 
RIVERA URIBE, Francisco Javier; ARTMANN, Elizabeth. Plane-
jamento e Gestão em Saúde: conceitos, história e propostas. 
Rio de Janeiro: Fiocruz, 2012. 162 p.

Aline de Carvalho Amand Pilar; Maria Helena Magalhães de 
Mendonça; Carla Lourenço Tavares de Andrade;
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da realidade de determinado local com vista a fortalecer as 
ações de Promoção da Saúde no âmbito da Atenção Primária. 
Ademais, suas publicações anuais permitem um estudo não 
apenas transversal, mas longitudinal do contexto regional e 
nacional. Propiciando um acompanhamento contínuo e pro-
gressivo acerca das mudanças e manutenção dos modos e es-
tilos de vida da população analisada. Outro ponto importante 
refere-se a desenvolver aproximações entre os dados levanta-
dos junto às capitais e aos dados captados junto aos municí-
pios visitados e monitorados pela Coordenação de Vigilância e 
Promoção da Saúde, em especial através das ações e estraté-
gias realizadas na Atenção Primária à Saúde. Referências Bra-
sil. Vigitel Brasil 2015: vigilância de fatores de risco e proteção 
para doenças crônicas por inquérito telefônico/Ministério da 
Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de 
Vigilância de Doenças e Agravos não Transmissíveis e Promo-
ção da Saúde. 2016. Doenças e Agravos não Transmissíveis e 
Promoção da Saúde. 2015.Goiás BM da SS de V em SC-G de 
I e AEF de. Asis - Análise de Situação de Saúde: caderno de 
atividades. 2015;194–194. Malta, Deborah C; Ise, Betine Pinto; 
Moura, Lenildo, Bernal, Regina; Nascimento, Andréia; Silva Jr, 
Jarbas. Prevalência de fatores de risco e proteção para doen-
ças crônicas não transmissíveis em adultos: estudo transver-
sal, Brasil, 2011. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 22(3): 423-
434, jul-set 2013.

Fernanda Ramos Parreira; Vânia Marra Passos; Eunice Pereira 
Salles;

13988 ESTUDO SOBRE REGISTRO DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA NO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO

Introdução O aumento de cobertura da Estratégia Saúde da 
Família (ESF) não expressa a melhora no acesso e qualifica-
ção do cuidado de toda a população. A realidade deficitária 
de registro de informações sobre pessoas com deficiência 
no Prontuário Eletrônico (PE) colabora para a invisibilidade 
desse grupo populacional nessa esfera de cuidado. Objetivos 
Descrever os principais problemas encontrados nos registros 
do Prontuário Eletrônico (PE) dos casos de pessoas com defi-
ciência (visual, auditiva, intelectual e física) de uma Clínica da 
Família. Metodologia Trata-se de estudo descritivo de aborda-
gem qualitativo realizado no ano de 2016 em uma Clínica de 
Saúde da Família a partir dos registros e relatórios extraídos 
do PE dos usuários com deficiência (física, auditiva e visual) 
cadastrados nas nove equipes da clínica. Não foi possível o 
relatório sobre deficiência intelectual, por impossibilidade 
do programa. Oito casos registrados foram analisados com 
os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para esclarecimen-
to das dúvidas sobre registro da deficiência. Este estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob protocolo nº 
57869916.7.0000.5257. Resultados e Discussão Foram locali-
zados menos de 1% de pessoas com deficiência o que alerta 
para a possibilidade de subregistros. Destaca-se o fato de 
não ter sido possível quantificar os casos de Deficiência Inte-
lectual(DI) e da inexistência do registro de acamados neste 
grupo. Os ACSs expressam dificuldade pela falta de uma Linha 
de Cuidado específica para esse grupo. A “Ficha de Acompa-
nhamento Portador de Deficiência” existente, não faz parte 
da rotina de trabalho. Não há possibilidade de transcrição dos 

seus dados para o PE. Os ACSs relatam pouca dificuldade de 
classificação da deficiência física, visual e auditiva, mostrando 
grande dificuldade quanto à diferenciação entre transtorno 
mental de DI. Conclusões/Considerações Finais Apesar dos 
ACSs mostrarem envolvimento com o público específico, tor-
na-se importante um trabalho de maior esclarecimento sobre 
as deficiências e diferenciação de transtorno mental. A ausên-
cia de uma Linha de Cuidado específica e de um sistema de PE 
capaz de emitir relatórios fidedignos prejudica a qualificação 
do cuidado a esse grupo populacional.

Amanda Oliveira; Vania Mefano; Nathalia Letícia de Souza 
Oliveira; Ronisson Daniel Fernandes; Yasmin França Fernandes;

13995 O PROGRAMA MAIS MÉDICOS REDUZIU A 
DESIGUALDADE REGIONAL NA DISTRIBUIÇÃO DE 
MÉDICOS?

Introdução O Programa Mais Médicos (PMM) foi criado em 
2013 com o objetivo de diminuir a carência de médicos nas re-
giões prioritárias e reduzir as desigualdades regionais na área 
da saúde. Por sua importância há que ser avaliado. A moder-
nização da Administração Pública e a adoção de princípios de 
gestão empreendedora impulsionam a prática avaliativa, que 
em países desenvolvidos já é amplamente disseminada. Obje-
tivos Verificar se houve redução das desigualdades regionais 
na concentração de médicos, como resultado do provimento 
emergencial de médicos aos municípios brasileiros. Metodolo-
gia Calculou-se a densidade de médicos nos municípios partici-
pantes antes (julho 2013) e depois do PMM (setembro 2014). O 
número inicial de médicos foi obtido da pesquisa Demografia 
Médica, a população do IBGE e o número de médicos do PMM 
foi fornecido pelo Ministério da Saúde. Os resultados sofre-
ram padronização do coeficiente; categorização em 5 grupos 
de densidade médica por mil habitantes e região. Com o teste 
de Wilcoxon foi calculada a significância (p<0,001) da variação 
da densidade e com o Índice de Hoover a heterogeneidade da 
distribuição intrarregional. A partir do Índice de Gini se mediu 
a variação da concentração de médicos no Brasil. Resultados 
e Discussão Houve provimento de 14.168 médicos em 3.785 
municípios ao longo do primeiro ano de implantação do PMM. 
Antes do programa 294 municípios, entre as cinco regiões, 
apresentavam menos do que 0,1 médico por mil habitantes 
(muito abaixo do preconizado) e, após, 15 municípios. Apenas 
no Norte e Nordeste esta categoria não se reduziu a zero. Foi 
demonstrado, para todas as regiões, o deslocamento de mu-
nicípios das categorias de menor densidade para as de maior 
densidade. Contudo, isso não ocorreu de forma equitativa. O 
teste de Wilcoxon foi significativo. Com o Índice de Hoover 
verificou-se aumento da dissimilaridade intrarregional e no 
Brasil, o que foi corroborado pela elevação do Índice de Gini. 
Conclusões/Considerações Finais O acesso da população aos 
serviços de saúde é regulado pela disponibilidade e qualidade 
de recursos humanos, de tecnologia, de informação, da distri-
buição geográfica dos recursos, entre outros. O PMM possibi-
litou a ampliação do acesso a serviços de atenção básica, mas 
após um ano de implantação a desigualdade na concentração 
de médicos aumentou.

João Paulo Alves Oliveira; Leonor Maria Pacheco Santos; Mauro 
Niskier Sanchez;

ciado à Análise Temática (BARDIN, 2014). Os achados foram 
coletados de dezembro/2015 a março/2016 e para melhor 
condução da pesquisa seguiu-se os preceitos éticos da Reso-
lução 466/2012 (BRASIL, 2012b), sendo a pesquisa avaliada e 
aprovada (pareceres número 1.355/2015 e 638.904/2014), via 
Plataforma Brasil. Trata-se de uma macropesquisa que tem 
sido ampliada para diferentes regiões do país, com apoio fi-
nanceiro do CNPq. Resultados e Discussão A pesquisa permi-
tiu identificar as características centrais dos participantes do 
estudo nas duas regiões do pais. Dentre os destaques no per-
fil dos gestores identificou-se que a maioria eram mulheres e 
enfermeiras, contudo três tinham outras formações em saú-
de (farmacêutico, nutricionista e psicólogo). A idades no mo-
mento da coleta de dados variaram de 25 a 59 anos. A maioria 
cumpre a carga horária de 40 horas semanais, com tempo de 
experiência na gestão que variava de 6 meses a 4,5 anos, ten-
do a bom tempo de experiência na assistência, mas pouca 
formação específica na gestão. Os resultados demonstram 
que a gestão nesse modelo assistencial é permeada de de-
safios, os quais aumentam as cargas de trabalho, com desta-
que para a o número insuficiente de profissionais, limitações 
para realizar atendimento em ambiente rural ou em áreas de 
risco, necessidade de adaptação para atender o prescrito, 
sobrecarga de trabalho e falta de estrutura física/recursos. 
Contudo, o planejamento das ações/organização do serviço 
visando atender as exigências advindas com a implantação 
do PMAQ, o trabalho em equipe, o bom relacionamento in-
terpessoal e intersetorial e a autonomia foram significativas 
para a redução das cargas. Conclusões/Considerações Finais 
O Programa mostrou elevada influência nas cargas de traba-
lho, elevando-as no momento de sua implantação, em decor-
rência dos quesitos a serem cumpridos para alcançar a cer-
tificação, mas reduzindo-as a partir da forma como melhor 
conduz a organização do trabalho das equipes e do gestor. 
Conclui-se que as cargas de trabalho possuem relação com as 
características da Região/território, com as condições de tra-
balho dos gestores e que sofrem influência de inúmeros fato-
res, entre eles, o prescrito pela ESF, e que mais recentemente 
tem somado desafios com a implantação do PMAQ. No en-
tanto, cada gestor tem suas particularidades e singularidades 
para executarem suas atividades, fator que pode reduzir ou 
contribuir para aumentar as cargas de trabalho, tendo o pla-
nejamento, o trabalho em equipe e a qualificação subsídios 
importantes para potencializar seu trabalho e reduzir sua 
carga de trabalho. Referências BRASIL, Ministério da Saúde 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).2012a. 
Disponível em: . Acesso em: 22 dez. 2016. BRASIL. Conselho 
Nacional de Saúde. Resolução n° 446/2012, de 12 de dezembro 
de 2012. Normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo 
seres humanos. Brasília: 2012b. LAUREL, A. C.; NORIEGA, M. 
Processo de produção e saúde: trabalho e desgaste operário. 
São Paulo: Hucitec, 1989. MARX, K. O capital: crítica da econo-
mia política. Livro I. Tradução de Reginaldo Sant’Anna. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.

Letícia de Lima Trindade; Dircéia Borges Fernandes; Denise 
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13969 VIGITEL: INSTRUMENTO PARA ANÁLISE DE 
SITUAÇÃO DOS FATORES DE RISCOS E DE PROTEÇÃO 
DAS DANT’S

Introdução O Vigitel Brasil é uma publicação elaborada pelo 
Ministério da Saúde desde o ano de 2006, realizado anual-
mente nas capitais brasileiras, visando monitorar, por meio de 
inquérito telefônico auto-referido, a freqüência e distribuição 
dos principais determinantes e condicionantes das doenças e 
agravos não transmissíveisi. Em edição publicada em 2016 re-
fere-se ao inquérito telefônico realizado no ano de 2015 foram 
entrevistadas 54.174 pessoas, dos 26 estados brasileiros e no 
Distrito Federal. A taxa de sucesso do levantamento através 
deste instrumento de coleta de informações e dados atingiu 
70,62% da amostra selecionada¹.Souza² ressalta que os dados 
demográficos para além de sua importância teórica e cientí-
fica apresentam aplicações práticas importantes para fins de 
planejamento, de diagnóstico, de avaliação de programas e 
estudos socioeconômicos em geral. Outro ponto relevante 
remete ao processo de retroalimentação das ações e estra-
tégias desenvolvidas pelos serviços de saúde. (BRASIL, 2015). 
Objetivos Promover um debate sobre a importância do uso 
de inquéritos e levantamentos sobre a situação de saúde no 
território objetivando a elaboração, planejamento e monito-
ramento das ações, projetos e programas desenvolvidos no 
contexto da saúde no estado de Goiás. Metodologia O pre-
sente estudo é de caráter descritivo sobre os fatores de riscos 
vinculados as doenças e agravos não transmissíveis (DANTs). 
Utilizaram-se os dados divulgados em Vigitel Brasil 2015. Os 
dados publicados pelo Vigitel, referente ao ano de 2015, foram 
tratados e utilizados para a construção de representações 
gráficas. Foi utilizada a base de dados publicada no Vigitel 
Brasil 2015, ou seja, dados secundários, e sem exposição dos 
sujeitos participantes. Sendo assim, não foram necessários 
à submissão da presente pesquisa ao Comitê de Ética local. 
Resultados e Discussão Observa-se que as mulheres convi-
vem mais com pessoas tabagistas do que os homens não-fu-
mantes. Não obstante, no local de trabalho essa relação fica 
invertida, pois apresenta um percentual maior de homens 
não-fumantes que convivem com tabagistas. Outro foco de 
diversas políticas públicas de saúde refere-se ao combate do 
sedentarismo e redução das taxas de sobrepeso e obesidade. 
Os dados do VIGITEL Brasil 2015 demonstram que no contexto 
brasileiro a taxa de obesidade e sobrepeso tem aumentado 
no Brasil, seguindo a tendência mundial. Diversas políticas 
públicas de saúde referem-se ao combate do sedentarismo e 
redução das taxas de sobrepeso e obesidade. Ressalta-se, en-
tre as políticas e programas governamentais que visam esse 
objetivo, a implantação e implementação da Política Nacional 
de Promoção da Saúde e do Programa Academia da Saúde no 
contexto goiano. Em Goiás é possível identificar que mesmo 
com o aumento da prática de atividade física, outros fatores 
também apresentaram aumento percentual, como a variável 
de hipertensão arterial, diabetes e má alimentação. Isso cor-
robora a incidência de mortes prematuras decorrentes das 
DANTs. Conclusões/Considerações Finais A partir dos dados 
aqui tratados conclui-se que o Vigitel - Vigilância de Fatores de 
Risco e Proteção para DCNTs por Inquérito Telefônico - é um 
instrumento crucial para identificação, análise e planejamento 
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importância da mamografia no diagnóstico precoce do câncer 
de mama. UNILUS Ensino e Pesquisa, v. 13, n. 30, p. 251, 2016. 
BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução Nº 466, de 12 
de dezembro de 2012. Brasília – DF, 2012. JÁCOME, E. M., et al. 
Detecção do câncer de mama: conhecimento, atitude e práti-
ca dos médicos e enfermeiros da estratégia saúde da família 
de Mossoró, RN, Brasil. Revista Brasileira de Cancerologia, v. 
57, n. 2, p. 189-198, 2011. MINAYO, M. C. S. Análise qualitativa: 
teoria, passos e fidedignidade. Rev. Ciência & Saúde Coletiva, 
v.17, nº3, p.621-626, 2012. SANTOS, B. G. M., et al. Frequência 
de realização do autoexame das mamas e mamografia na de-
tecção de nódulos em mulheres de baixa renda na população 
Sul Fluminense. Revista de Saúde, v. 1, n. 1, 2016.

Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro; Raimunda Magalhães da 
Silva; Jonas Loiola Gonçalves; Joana Mendes de Andrade 
Augusto Lima; Cristina Cesar Praça Brasil;

14036 O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL: 
FERRAMENTA DE GESTÃO UTILIZADA PELA SUPERVISÃO 
TÉCNICA DE SAÚDE PIRITUBA PERUS DE 2013 A 2016

Introdução O Planejamento Estratégico Situacional (PES) é 
uma ferramenta reconhecida pelo Ministério da Saúde, pois 
tem mostrado bons resultados na construção de sistemas lo-
cais de saúde, evidenciando que estratégias gerenciais devem 
incluir processos participativos. Nesse sentido, foi realizada 
uma adaptação do PES para o nível local para o enfrentamen-
to dos problemas de saúde prioritários do território Objetivos 
Fortalecer a ação gerencial e dos conselhos de saúde nos ser-
viços para a consolidação das diretrizes: ampliação do acesso 
e cuidado, fortalecimento da gestão, articulação da rede de 
serviços e fortalecimento do controle social. Metodologia O 
método do PES foi adaptado para a realidade local e desen-
volvido de forma ascendente. A priorização dos problemas foi 
definida nos Conselhos Gestores de Saúde, e posteriormente, 
foi realizada a consolidação dos problemas para o território Pi-
rituba Perus, utilizando matriz para a programação das ações. 
O monitoramento das ações foi realizado a partir de indicado-
res, junto com os gerentes e Conselhos Gestores de Saúde. 
Optou-se pelo método do PES, de Carlos Mattus, por ser um 
método de planejamento por problemas, e que trata, princi-
palmente, dos problemas mal estruturados e complexos que, 
são aqueles para os quais não existe solução normativa Re-
sultados e Discussão Problemas de saúde prioritários: • Sub-
prefeitura Perus: elevado coeficiente de mortalidade infantil, 
uso abusivo de substâncias psicoativas e elevada demanda 
por problemas de depressão e ansiedade • Subprefeitura de 
Pirituba Jaraguá: elevada incidência de hipertensos (HÁ) e dia-
béticos (DM), elevada demanda por problemas de depressão 
e ansiedade e elevada incidência de DST/AIDS Os resultados 
demonstraram redução da mortalidade infantil, ampliação 
do matriciamento da saúde mental, qualificação da assistên-
cia aos HAS e DM. O processo vivenciado fortaleceu a ação 
conselheira no território, provocou mudanças organizacionais 
e estruturais nos serviços e comportamentais nos gestores e 
profissionais. Conclusões/Considerações Finais A experiência 
de utilização do PES como ferramenta de gestão têm-se mos-
trado efetivo na construção de sistemas locais de saúde, por 
privilegiar o reconhecimento das necessidades do território 

na definição e programação de ações me saúde. Além disso, 
é um dispositivo para consolidar as diretrizes do SUS no nível 
local, fortalecendo o Controle Social

Andreia Ferreira Alves; João Marcondes da Silva Filho; Maria 
Lucia G. M. Marcondes da Silva;

14051 A EXPERIÊNCIA DA GERÊNCIA REGIONAL DE 
SAÚDE DE LEOPOLDINA NA ATUAÇÃO DO COMITÊ 
REGIONAL DE PREVENÇÃO DA MORTALIDADE MATERNO, 
INFANTIL E FETAL

Introdução Os Comitês de Prevenção do óbito materno, in-
fantil e fetal tem por finalidade analisar os óbitos maternos, 
infantis e fetais com o objetivo de identificação de fatores de 
evitabilidade avaliar a qualidade da assistência à saúde pres-
tada à mulher e a criança para subsidiar as políticas públicas; 
elaborar propostas de medidas de intervenção para redução 
destes óbitos. Objetivos Desenvolver trabalho articulado, 
intersetorial e cooperativo na GRS Leopoldina; Qualificar os 
integrantes dos comitês para desenvolverem investigações 
de óbitos materno, infantil e fetal e proporem medidas de 
intervenção nos diferentes cenários Metodologia Inicialmen-
te, a gerente regional de saúde realizou uma reunião com 
todos os setores abordando a necessidade de mudança na 
forma de atuação do CRPMMIF nas investigações e análises 
dos óbitos. Ela enfatizou a importância do trabalho articulado 
do Comitê com todos os setores dentro da GRS Leopoldina 
no intuito de ampliar a capacidade de análise desses óbitos e 
em propor recomendações mais efetivas. Um enfermeiro do 
Núcleo de Atenção Primária e uma enfermeira da Vigilância 
Epidemiológica, por terem grande vivência com os protocolos 
ficaram responsáveis em realizar análises prévias dos óbitos 
e das investigações realizadas pelos municípios. Resultados 
e Discussão Os resultados mostraram importantes mudanças 
para a GRS Leopoldina, para os profissionais e gestão munici-
pal. Para a GRS Leopoldina, essa modificação permitiu organi-
zar o serviço e realizar a análise e investigação dos óbitos que 
outrora não estava sendo desenvolvida. Os profissionais são 
capacitados sobre como deve ser a análise de óbitos, o anda-
mento e as recomendações de um comitê, recebem boletins 
com informações sobre os óbitos e sobre as recomendações 
para evita-los. Para a gestão as informações passadas são im-
portantes indutores de mudança pois informam onde estão 
os principais desafios da assistência, auxiliando-os no estabe-
lecimento de prioridades. Conclusões/Considerações Finais A 
responsabilização e o compromisso dos setores da saúde no 
trabalho integrado devem fazer parte do cotidiano dos servi-
ços de saúde, com o propósito de se identificar as causas dos 
óbitos materno, infantil e fetal e em propor as estratégias e 
medidas de prevenção de óbitos evitáveis, visando diminuir as 
taxas de mortalidade materno, infantil e fetal.

Rodrigo Buonincontro Ribeiro; Aline Santos de Almeira;

14059 O USO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
NA CO-GESTÃO DE UM PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA

Introdução As residências multiprofissionais em saúde cons-
tituem importantes caminhos para a formação profissional e 
necessitam de estratégias eficazes para a sua consolidação. 

13999 UNIVERSALIDADE DO ACESSO E INTEGRALIDADE 
NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE BUCAL

Introdução A Política Nacional de Saúde Bucal, implantada em 
2004, trouxe diretrizes para a garantia de atendimento odon-
tológico nos níveis secundário e terciário de modo a buscar 
a integralidade da atenção, e neste sentido foram instituídos 
os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO). Objetivos 
Avaliar o desenvolvimento das ações especializadas em saúde 
bucal, com foco nos princípios da universalidade e integralida-
de, em um CEO tipo II de uma cidade da região sul do Brasil. 
Metodologia Pesquisa avaliativa, de abordagem qualitativa e 
quantitativa. Inicialmente realizou-se Estudo de Avaliabilida-
de (EA), com descrição do objeto de avaliação; desenho do 
modelo teórico-lógico; desenvolvimento de matriz avaliativa; 
identificação dos interessados e obtenção de consenso. Fo-
ram realizadas entrevistas com profissionais do CEO e do se-
tor de Regulação, além de análise documental e de relatórios 
de produção. Os dados quantitativos foram analisados atra-
vés de estatística descritiva e qualitativos através de técnica 
de análise de conteúdo. O conjunto dos dados foi triangulado 
e analisado à luz da matriz avaliativa. Resultados e Discussão 
Os indicadores foram agrupados em três dimensões: acessibi-
lidade, disponibilidade e abordagem integral de indivíduos e 
famílias. Os destaques foram o acesso 100% regulado via SIS-
REG, com protocolos clínicos, de acesso e prontuário eletrô-
nico; e o matriciamento das especialidades de estomatologia 
e pacientes especiais para a Atenção Básica. As maiores fragi-
lidades foram relacionadas à estrutura física, com problemas 
que levaram à paralisação de serviços; tempo de espera para 
a especialidade de endodontia, com até oito meses de espera 
para início do tratamento e 1500 pessoas na fila; a produtivi-
dade do serviço, em que apenas uma especialidade ficou com 
produção dentro da meta preconizada. Conclusões/Conside-
rações Finais O EA permitiu identificação de áreas prioritárias 
para avaliação da atenção à saúde bucal. Processos avaliativos 
são relevantes para identificação de problemas que subsidiem 
tomada de decisões na busca da qualificação dos serviços. Da 
mesma forma, incentivam melhorias com base no comparti-
lhamento de experiências exitosas.

Manoela de Leon Nobrega Reses; Maria Cristina Marino Calvo;

14001 ACESSO DAS MULHERES AOS EXAMES PARA 
DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA A SAÚDE

Introdução O câncer de mama, devido sua alta incidência, 
morbidade, mortalidade, e seu elevado custo no tratamento, 
tornou-se um problema de saúde pública. É o segundo tipo 
de câncer mais frequente no mundo, tendo maior incidên-
cia na América do Norte e no Norte da Europa (AZEVEDO; 
GERÓTICA; SANCHES, 2016). No Brasil, é o mais incidente com 
exceção da Região Norte. As taxas de mortalidade por essa 
neoplasia continuam elevadas no Brasil provavelmente por 
ser diagnosticado em estádios avançados, contudo quando 
identificado e tratado precocemente considera-se de bom 
prognóstico (SANTOS et al., 2016). As barreiras socioculturais 
podem influenciar as mulheres no que diz respeito a busca 
pela atenção básica à saúde e no acesso a consulta. Outros 
fatores que podem interferir como barreiras socioculturais 

estão relacionados a falta de informação sobre a patologia. 
Os serviços de saúde, podem ser responsáveis por barreiras 
para o acesso inicial, advindo da dificuldade no acesso à con-
sulta com especialista e a exames de rastreamento precoce 
do câncer de mama, oriundo da grande demanda de usuários 
que buscam os serviços (JÁCOME et al., 2011). Objetivos O es-
tudo procurou identificar como as mulheres têm acesso aos 
exames para detecção precoce na atenção primária de saúde. 
Metodologia Trata-se de um estudo descritivo, numa aborda-
gem qualitativa (MINAYO, 2012). Participaram oito mulheres 
mastectomizadas integrantes do Programa de Atenção à Mu-
lher Mastectomizada (PROAMMA). A coleta de dados ocorreu 
de maio a julho do ano de 2016, por meio de um grupo focal 
com perguntas disparadoras sobre o acesso aos exames para 
diagnóstico inicial do câncer de mama (MINAYO, 2012). Como 
critério de inclusão para participação no estudo, considerou-
se mulheres que realizaram intervenção cirúrgica radical por 
carcinoma mamário, independente de idade, religião, con-
dições socioeconômicas, atendidas pelo serviço público. Ex-
cluiu-se mulheres atendidas no serviço privado, estivesse no 
processo de diagnóstico e sem condições de interação para 
participar da pesquisa. A organização dos depoimentos deu-
se pela análise de conteúdo e a análise a luz do Interacionis-
mo Simbólico. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade de Fortaleza, parecer de n°618.818 
(BRASIL, 2012). Resultados e Discussão O acesso das mulhe-
res aos exames para detecção precoce do câncer de mama 
na atenção primária a saúde são preocupantes “...o acesso foi 
complicado, primeiro pra detecção, tem um dia certo de mar-
car o exame...”. As ações de prevenção do câncer de mama 
frente o acesso gera incertezas na óptica das mulheres que 
buscam os serviços de saúde, oriundo de muitas vezes não 
possuir condições que atendam à reais demandas, postergan-
do os exames “A mamografia foi pra fila de espera, ai depois 
da mamografia foi a ultrassom, ai a ultrassom vai pra fila de 
espera também... Eu sei que em tudo isso foi muito difícil.”. A 
relação profissional e usuária frente a informação muitas ve-
zes é desrespeitosa “Lá no posto eles colocam lá, cadastram 
lá né? Ai a gente vai ver, ai eles falam que não tem vaga.... 
Custa olhar... informar porque não tem vaga?. A insatisfação é 
notória pelas usuárias, oriundo da demora para o acesso aos 
exames “.... Porque que demorou tanto? Eu não sei porque... 
vai fazer um exame, aí não é esse exame, aqui não deu certo... 
vai fazer em outro lugar... achei muito complicado, eu achei 
que não deveria ser assim porque é uma doença que não pode 
tá esperando né?”. Conclusões/Considerações Finais O estudo 
revela que o acesso a rede de atenção primária a saúde para 
detecção precoce do câncer de mama sofre grandes dispari-
dades. A organização e a resolubilidade dos serviços de saúde 
acarretam a usuária uma peregrinação frente ao acesso e a 
busca para os exames de diagnóstico. O modelo biomédico 
implica diretamente no cenário da resolubilidade dos serviços 
de saúde, oriundo da prática existente. O estudo revela carên-
cias e as disparidades de acesso ao Sistema Único de Saúde, e 
a falta de oferta dos exames de acordo com as demandas. Re-
comenda-se intensificar políticas públicas, visto que são for-
tes pontecializadoras e mediadoras para o fortalecimento da 
saúde mamaria no cenário da saúde pública brasileira. Refe-
rências AZEVEDO, R. L.; GERÓTICA, R. M. G.; SANCHES, T. P. A 
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todo busca coletar apenas os dados pertinentes e necessários 
e envolver a comunidade no exercício de elaboração do mé-
todo da estimativa rápida. Construiu-se uma matriz com três 
blocos principais de fonte de coleta de dados: observação, 
entrevistas com informantes-chave e dados de registros. O 
primeiro destinou-se a observar o campo, o ambiente físico, o 
perfil dos moradores, os tipos de serviços públicos e privados 
oferecidos e escolher os informantes-chaves para entrevista. 
O segundo destinou-se à elaboração do roteiro de entrevista 
e aplicação de questionário. O terceiro foi reservado para a 
captação de registros dessa comunidade na Clínica da Família 
e outras fontes. Esse processo foi realizado entre os meses 
de setembro e outubro de 2016. Resultados e Discussão A 
comunidade estudada é predominante composta por pardos 
e negros, naturais do RJ, em idade economicamente ativa, 
sendo as ocupações mais frequentes de pescadores e aero-
viários. O bairro dispõe de lideranças sociais e projetos sociais, 
contando com 1 escola de 1º segmento e 1 creche. Há grande 
quantidade de bares e igrejas. Possui ecossistema costeiro 
(manguezal), com vegetação rasteira e arborização periférica. 
O bairro é coberto por uma Clínica de Saúde da Família, com 4 
ACS. Analisando os registros obtidos na Clínica, foi identifica-
da a suspeita do número elevado de pessoas com transtornos 
psiquiátricos, devido à alta dispensação de medicamentos de 
uso controlado e, para uma comunidade de porte pequeno, 
os números encontrados de internação por essa causa são 
elevados. O saneamento básico é regular e há coleta de lixo 3 
vezes por semana. Contudo, nota-se a presença de lixo e entu-
lho nos arredores e torna-se evidente o descarte inadequado, 
que pode ser devido à percepção limitada sobre o meio am-
biente e aos agravos, além da naturalização da situação, o que 
pode gerar a falta de informação da população, ocasionando 
problemas futuros na saúde e no meio ambiente da comuni-
dade. Conclusões/Considerações Finais Conclui-se que o local 
de estudo é uma área de contexto socioeconômico e ambien-
tal difícil, por estar situado às margens da Baía da Guanabara. 
Através da análise dos dados, identificou-se como problemas 
no território: animais abandonados, acúmulo de lixo nos arre-
dores, uso de drogas e suspeita de número elevado de pes-
soas com transtornos psiquiátricos, pois foram os dados que 
tiveram maior notoriedade. Com o diagnóstico atualizado de 
saúde dessa área tem-se subsídios para a construção de um 
plano de ação para intervir sobre os diversos problemas iden-
tificados. Para isso se utiliza o Método Altadir de Planificação 
Popular (MAPP). Referências TANCREDI, Francisco Bernardi-
ni. Planejamento em Saúde. São Paulo: Faculdade de Saúde 
Pública da Faculdade de São Paulo, v 2., 1998 Brasil. Secretaria 
de Vigilância Sanitária. Aprova o Regulamento Técnico sobre 
Substâncias e Medicamentos Sujeitos a Controle Especial. 
Portaria n. 344, de 12 de maio de 1998. Lex. Disponível em: 
http://www.anvisa.gov.br/scriptsweb/anvisalegis/VisualizaDo-
cumento.asp?ID=939&Versao=2 Acesso10 dezembro 2016. Or-
ganização Mundial de Saúde – OMS. Notas sobre a Metodolo-
gia da Estimativa Rápida. Extraído do documento: WHO/SHD/
NHP/88.4. Genebra, 1998 Campos, F.C.C., Faria, H.P. e Santos, 
M.A.. Planejamento e avaliação das ações em saúde. 2ª edição. 
Belo Horizonte: Nescon-UFMG, COOPEMD, 2010
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14114 CORRESPONSABILIZAÇÃO E COGESTÃO NA 
IMPLEMENTAÇÃO DE PESQUISA DE CAMPO EM SERVIÇOS 
DE SAÚDE: O FAZER COMPARTILHADO NA PESQUISA EM 
CAPS DE PORTO ALEGRE

Introdução Este trabalho decorre da implementação da pes-
quisa “Inquérito sobre o Funcionamento da Atenção Básica 
à Saúde e do Acesso à Atenção Especializada em Regiões 
Metropolitanas Brasileiras”, que buscou analisar o funciona-
mento, utilização e qualidade da atenção básica e o acesso à 
atenção especializada, em municípios brasileiros, como Porto 
Alegre/RS. A saúde mental foi um dos campos de investigação, 
onde se entrevistou usuários dos CAPS Adulto. Pesquisas em 
serviços de saúde são complexas e trazem dificuldades para 
a sua viabilização, pois sua dinâmica de organização e funcio-
namento são sensíveis e facilmente alterados por processos 
políticos, gestão dos processos de trabalho, padrões de rela-
cionamento estabelecidos entre serviços e usuários, entre ou-
tros. Assim, nem sempre as informações disponíveis retratam 
a realidade dos serviços, fazendo-se necessário, além de se 
desenhar adequadamente as pesquisas com informações dis-
poníveis, se utilizar de arranjos e dispositivos de gestão para 
acompanhar em tempo real a sua implementação e introduzir 
recursos para a sua dinamização. A criação de dispositivos de 
cogestão foi fundamental para a viabilização da pesquisa em 
CAPS de Porto Alegre. Objetivos Apresentar o processo de co-
gestão da pesquisa em CAPS de Porto Alegre/RS, da pesquisa 
“Inquérito sobre o Funcionamento da Atenção Básica à Saúde 
e do Acesso à Atenção Especializada em Regiões Metropolita-
nas Brasileiras”. Relatar efeitos práticos da readequação das 
estratégias de operacionalização da pesquisa em serviços de 
saúde, tomando por referência a cogestão e a corresponsabi-
lização; Apontar caminhos para a superação de dificuldades 
operacionais na realização de pesquisa em serviços de saúde. 
Metodologia Para implementar a pesquisa em CAPS de Porto 
Alegre foi constituído uma Unidade de Produção/UP (Campos, 
2000), reunindo pesquisadores de campo, Coordenações da 
Fase de Campo e Geral da Pesquisa. A introdução desse espa-
ço coletivo na implementação da pesquisa teve por propósito 
construir uma apropriação coletiva da investigação, fazendo 
compreender a interdependência entre suas várias atividades. 
A organização das agendas, com a definição das idas diárias 
aos CAPS, e o apoio in loco da coordenação, entre outros, 
foram pactuados em reuniões semanais da UP, principal dis-
positivo de cogestão utilizado durante o percurso da pesqui-
sa de campo que ocorreu durante seis meses. Nesse espaço 
coletivo se discutia tanto as impressões e repercussões nos 
pesquisadores a partir da interação com os usuários e equipes 
dos CAPS, como sobre o andamento da pesquisa e suas não 
raras dificuldades, propiciando tomada de decisão em tempo 
real para o contorno de dificuldades na operacionalização da 
pesquisa. Resultados e Discussão A fase de campo da pesqui-
sa ocorreu com idas diárias aos CAPS, onde os pesquisadores 
recebiam apoio in loco. Todos os acontecidos, avaliados como 
importantes, foram analisados nas reuniões semanais da UP. 
Foi previsto, inicialmente, seis semanas para a conclusão das 

Nesse sentido, o planejamento estratégico é uma ferramenta 
para a gestão com potencial para auxiliar nos processos de 
co-gestão, que exigem integração e reflexão compartilhada 
entre os profissionais e instâncias de deliberação. Objetivos 
Descrever o processo de planejamento estratégico utilizado 
para a gestão compartilhada proposta pelo programa da resi-
dência multiprofissional em Saúde da Família da Universidade 
Federal de Pernambuco. Metodologia O processo de plane-
jamento do programa é embasado nos momentos do plane-
jamento estratégico, propostos por Carlos Matus, a saber: 
explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional. O 
momento explicativo é trabalhado a partir dos indicadores do 
programa, disparadores de discussão na oficina anual de ava-
liação e planejamento, realizada com participação de residen-
tes, tutores, preceptores e gestão. Na oficina são operacio-
nalizados os momentos explicativo, normativo e estratégico. 
No momento tático-operacional é definido o cronograma de 
ações e seu monitoramento. A avaliação do programa acon-
tece em oficina de avaliação semestral e anual. Resultados e 
Discussão As oficinas de planejamento têm obtido avaliação 
positiva entre os integrantes do programa, sendo considera-
das como espaços de avaliação e deliberação participativos. O 
processo também é considerado estratégico para a co-gestão 
do programa, uma vez que direciona as ações da coordenação 
e das comissões de integração ensino-serviço, pedagógica e 
científica, instâncias colegiadas de ação, com participação de 
tutores, preceptores e residentes. Como limites identifica-
se a necessidade de ampliação dos espaços e processos de 
avaliação do programa. Conclusões/Considerações Finais O 
planejamento estratégico é um importante dispositivo para a 
co-gestão de um programa de residência multiprofissional em 
saúde da família, que exige a articulação de diferentes núcleos 
de conhecimento e ação, da universidade e serviços de saúde 
e ocorrendo na complexidade e dinamicidade dos territórios 
cobertos pela estratégia de saúde da família.

Vanessa de Lima Silva; Marcia Maria Dantas Cabral de Melo;

14072 RECONHECIMENTO DAS AÇÕES DE 
ENFRENTAMENTO À DIABETES PARA FORMULAÇÃO 
DE INTERVENÇÕES A PARTIR DE UMA SÍNTESE DE 
EVIDÊNCIAS, FRANCO DA ROCHA – SP

Introdução Em resposta à demanda dos gestores de Franco 
da Rocha e com base em diagnóstico situacional de saúde, 
uma equipe do Instituto de Saúde - SES/SP elaborou uma sín-
tese de evidências para políticas de saúde contendo 5 opções 
para o controle da diabetes mellitus tipo 2. As opções escolhi-
das pelos gestores foram o fortalecimento da autogestão do 
paciente e a modificação do modelo de assistência à saúde. 
Objetivos Para subsidiar o delineamento de futuras interven-
ções adequadas à realidade municipal, com base nas opções 
priorizadas pela gestão, realizou-se o reconhecimento da 
condição dos serviços locais quanto ao controle da diabetes. 
Metodologia Optou-se pela realização de entrevistas semies-
truturadas com trabalhadores dos equipamentos municipais 
e observação dos grupos de educação em saúde para o re-
conhecimento das barreiras e possibilidades locais. Em segui-
da, fez-se a sistematização e análise das informações obtidas, 
cujo resultado permitiu a elaboração de indicativos de inter-
venção. A síntese desta etapa foi então apresentada aos ges-

tores com a finalidade de iniciar um diálogo para a construção 
de um plano de ação estruturado. Para qualificar a adequação 
das oficinas à proposta inicial, está sendo realizada uma ava-
liação de seus efeitos por meio da percepção dos trabalhado-
res. Resultados e Discussão A análise dos dados levantados 
apontou na direção de dois nós fundamentais no cuidado à 
pessoa com diabetes. De um lado, a adoção de um modelo 
de palestra nos grupos de educação em saúde, que inibia a 
participação e autonomia dos usuários; de outro, o desconhe-
cimento parcial ou total de estratégias importantes referen-
tes à linha de cuidado à pessoa com diabetes (por exemplo, 
rastreamento, estratificação de risco e gestão de caso), bem 
como dificuldades na promoção do autocuidado apoiado. A 
partir dessas informações, foram formulados indicativos de 
intervenção, que, no diálogo com os gestores, resultaram 
na proposta de educação profissional em saúde por meio de 
oficinas com trabalhadores. Conclusões/Considerações Finais 
As oficinas tiveram o intuito de proporcionar a aquisição de 
conteúdo relativo a ações de cuidado e o aprendizado pela vi-
vência num formato alternativo de trabalho em grupo, que se 
possa reproduzir com os usuários. Embora a avaliação ainda 
esteja sendo realizada, a aproximação entre pesquisadores e 
gestores mostrou-se viável e produtiva.

Cecilia Setti; Cézar Donizetti Luquine Júnior; Flávia Ricetti 
Sartori; Francisco Jonas de Souza Lima; Gianlucca Vergian 
Dalenogare; Maritsa Carla de Bortoli; Tereza Setsuko Toma;

14110 APLICAÇÃO DO MÉTODO DA ESTIMATIVA RÁPIDA 
PARTICIPATIVA EM UM BAIRRO DA AP 3.1 NA CIDADE DO 
RIO DE JANEIRO - 2016

Introdução A graduação em Saúde Coletiva da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro visa à formação de sanitaristas em 
âmbito de bacharelado, formação que outrora só se dava 
na pós-graduação. O curso tem em sua grade curricular uma 
disciplina que visa prover o contato dos alunos com diversos 
campos de atuação de um sanitarista, articulando conteúdos 
teóricos e práticos, as Atividades Integradas em Saúde Coleti-
va (AISC), ao longo de todos os períodos de formação dos dis-
centes. A AISC 6, ministrada para os discentes do 6º período, 
tem como tema conteúdos da área de gestão e planejamento, 
através da familiarização e exercício do Método de Estimati-
va Rápida Participativa (ERP) para diagnóstico da situação de 
saúde de determinada população e o uso do Método Altadir 
de Planificação Popular (MAPP) como ferramenta para plane-
jamento da intervenção a ser executada no local mediante os 
resultados obtidos através da ERP. O campo de prática desta 
disciplina é em uma pequena localidade em um bairro próxi-
mo à Universidade, através da articulação da mesma junto à 
Coordenadoria de Saúde da Área de Planejamento 3.1 (CAP 
3.1) da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e com 
atores locais. Objetivos O trabalho propõe-se a narrar a ex-
periência dos discentes da referida disciplina, apresentando 
alguns resultados provenientes da aplicação da Estimativa 
Rápida Participativa (ERP), conhecendo a situação de saúde 
de uma comunidade adscrita na Área Programática 3.1, do mu-
nicípio do Rio de Janeiro. Metodologia A ERP é um modo de 
se obter informações sobre um conjunto de problemas num 
curto período e sem grandes gastos financeiros e de tempo e 
com participação dos moradores da área estudada. Este mé-
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cebido no plano central e as diversas realidades político-insti-
tucionais geram descompassos de distintas naturezas. Parte 
das questões oriundas da implementação da proposta parece 
colocar em questão concepções presentes no arcabouço teó-
rico que a sustenta. Há um conjunto de questões que se refere 
às atividades e produtos desse núcleo, o que parece reforçar 
que as questões que se colocam para a avaliação situam-se 
nos aspectos ligados à concepção e ao funcionamento da 
proposta, sendo ainda precoce indagações sobre resultados e 
impactos. Este estudo permitiu uma visão de conjunto da ini-
ciativa e definição das principais questões que a atravessam. 
A proposta NASF se mostra avaliável, sendo a análise de suas 
concepções, hipóteses teóricas e implementação as mais per-
tinentes para o atual estágio em que a inciativa se encontra. 
Referências 1. BRASIL. MS. Portaria MS/GM Nº 154, de 24 de 
janeiro de 2008. Diário Oficial da República Federativa do Bra-
sil. Brasília-DF, 2008. 2. __. MS. Portaria MS/GM No 3124, de 28 
de dezembro de 2012. Diário Oficial da República Federativa 
do Brasil. Brasília-DF, 2012. 3. SAMPAIO, J. et al. O Nasf como 
dispositivo de gestão: limites e possibilidades. Rev Bras Ciên 
Saúde, v. 16, n. 3, p. 317-324, 2012. 4. WHOLEY, JS. Evaluability 
assessment: developing program theory. New Directions for 
Program Evaluation, v.33, p. 77-92, 1987. 5. ANDRADE, AF et 
al. Avaliação das ações da Fonoaudiologia no NASF da cida-
de do Recife. Audiol. Commun. Res., São Paulo, v. 19, n. 1, p. 
52-60, mar.  2014. 6. AGUIAR, CB; COSTA, NMSC. Formação e 
atuação de nutricionistas dos Núcleos de Apoio à Saúde da Fa-
mília. Rev. Nutr.,  Campinas,  v. 28, n. 2, p. 207-216,  abr.  2015.   
7. CHAMPAGNE, F et al. A análise lógica. Rio de Janeiro: Fio-
cruz, 2011.

Patrícia Caroline Iacabo Correia; Patricia Martins Goulart; 
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14123 AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA: 
INSTRUMENTOS DE MEDIDA E FATORES ASSOCIADOS À 
QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA

Introdução O ato de avaliar em saúde torna-se importante no 
processo de tomada de decisões, além de contribuir para o 
uso racional de recursos públicos. Os serviços de saúde po-
dem ser avaliados desde o processo de cuidado à organização 
dos mesmos. Apesar do aumento de estudos que avaliam a 
qualidade desses serviços no Brasil, não há instrumentos de 
medida específicos para a área de Fisioterapia. Objetivos (i) 
Identificar instrumentos de medida utilizados para avaliar a 
qualidade dos serviços de Fisioterapia e (ii) identificar fatores 
associados à qualidade da assistência em Fisioterapia. Meto-
dologia Trata-se de uma revisão sistemática, em que a estra-
tégia de busca consistiu na combinação entre os Descritores 
em Ciências da Saúde: “Qualidade da assistência à saúde”, 
“Avaliação dos serviços” e “Fisioterapia”. As bases de dados 
eletrônicas Pubmed, Scielo e Lilacs foram utilizadas. A seleção 
dos achados ocorreu segundo os seguintes critérios de ele-
gibilidade: ter formato de artigo e disponibilidade na íntegra 
para download, não haver duplicidade de publicação, o títu-
lo deveria conter algum descritor ou termo equivalente e os 
resumos deveriam englobar aspectos do objetivo do estudo. 
Foi utilizada a análise descritiva dos dados. Resultados e Dis-
cussão Foram selecionados 13 artigos dos 139 encontrados. 

Identificou-se a prevalência de estudos transversais (84,62%), 
de abordagem quantitativa (69,23%) e com foco de avaliação 
na satisfação dos usuários (61.54%). Dois estudos consistiram 
na elaboração de algum instrumento de medida e, dentre os 
demais, apenas 4 (30,76%) evidenciaram o uso de questioná-
rios já validados na literatura, porém, que não são específicos 
para os serviços de Fisioterapia. A relação terapeuta-paciente, 
a organização do ambiente de reabilitação e o tempo de espe-
ra para ser atendido se destacaram dentre os fatores relacio-
nados à qualidade da assistência fisioterapêutica. Conclusões/
Considerações Finais A satisfação dos usuários foi o critério de 
avaliação mais utilizado nos serviços. Não foram identificados 
instrumentos específicos para avaliar serviços de fisioterapia, 
todavia, esta revisão fornece embasamento científico para a 
elaboração de instrumentos com este fim, por meio da identi-
ficação dos fatores associados à qualidade da assistência.

Emanuelle Silva de Mélo; Danyelle Nóbrega de Farias; Kátia 
Suely Queiroz Silva Ribeiro; Geraldo Eduardo Guedes de Brito;

14133 “AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM 
SAÚDE EM PROGRAMAS INTERMINISTERIAIS”

Introdução O contexto das novas configurações do mundo 
do trabalho e as inovações tecnológicas e educacionais ab-
sorvidas pela Política Nacional de Saúde do Brasil no final do 
século XX normatizadas em programas e ações do Ministé-
rio da Saúde (MS), especificamente a partir de 2003 com a 
criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
em Saúde (SGTES) são elementos de referência para con-
textualizar a análise deste estudo. Os modelos de formação 
orientados pela Portaria/MS nº 1996 de 2007 - Política Nacio-
nal de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) considera 
alterações do mundo do trabalho e suas inovações tecnoló-
gicas, e traz o SUS como referência da formação profissional. 
Pressupõem mudanças no âmbito dos serviços e da forma-
ção em saúde envolvendo ambos profissionais de saúde no 
processo formativo dos alunos. Somados a articulação dos 
propósitos dos programas de formação de recursos huma-
nos em saúde com as condições efetivas de organização, 
estrutura e funcionamento destes quando colocados para 
implantação por editais, orientados para instituições de for-
mação profissional em saúde, reforçam um cenário que evi-
dencia necessidades e interesses divergentes convivendo no 
mesmo espaço. Objetivos Este estudo tem por objetivo geral 
avaliar a formação profissional em saúde proposta em Pro-
gramas de Formação de Recursos Humanos desenhados e/ou 
executados pela ação conjunta interministerial Ministério da 
Saúde (MS) e Ministério da Educação (MEC), orientados pelo 
Sistema de Saúde Brasileiro através da Secretaria de Gestão 
do Trabalho e Educação em Saúde (SGTES) considerando as 
prioridades de saúde da população e crise da força de traba-
lho em saúde. Metodologia Pesquisa avaliativa por entender 
que avaliar é fazer “julgamento de valor sobre uma prática de 
saúde” (CHAMPAGNE, CONTANDRIOPOULOS, BROUSSELLE, 
HARTZEDENIS, 2011). Baseia-se em estudo do tipo Revisão 
Bibliográfica Sistemática Integrativa para referenciar evidên-
cias, informações que possam contribuir com processos de 
tomada de decisão nas ciências da Saúde (BOTELHO, CUNHA 
e MACEDO, 2011). No mundo acadêmico a evidência científica 

entrevistas, considerando o número de usuários ativos e o 
universo de ofertas terapêuticas, frequentado pela maioria 
dos usuários mais de duas vezes por semana. Decorrido seis 
semanas se atingiu 50% da meta e os pesquisadores relatavam 
“não existir mais usuários elegíveis”. A vivência com os CAPS 
permitiu compreender que as informações repassadas eram 
destoantes com a realidade: o número de usuários e os que 
frequentavam mais de duas atividades/semana era menor. 
Além disso, a pesquisa aconteceu durante rigoroso inverno, 
elevando o absenteísmo. Decidiu-se, então, construir alterna-
tivas para viabilizar a pesquisa: busca ativa de usuários inscri-
tos, mas ausentes do CAPS; buscar usuários elegíveis no “ar-
quivo morto” e, no âmbito geral da pesquisa, incluir usuários 
inscritos a partir de 2013. Essas definições permitiram finalizar 
em mais seis semanas a pesquisa, respondendo fielmente às 
suas definições metodológicas. Conclusões/Considerações Fi-
nais Serviços de saúde, pelas interferências que recebem, têm 
dinâmicas de funcionamento relativamente instáveis, reper-
cutindo na composição de suas equipes e em sua capacidade 
de trabalho, características que torna planejar pesquisas uma 
tarefa que porta algum grau de imprecisão, situação que deve 
ser corrigida em sua implementação. Comumente, pesquisas 
segmentam suas diversas atividades e operadores, o que difi-
culta a apreensão de seu todo. A descentralização da gestão 
e a construção de espaços coletivos para a produção de en-
tendimentos comuns, propicia maior implicação e correspon-
sabilização, o que traz benefícios para a sua realização, além 
de transformá-la em um importante dispositivo de formação 
de pesquisadores. Na pesquisa nos CAPS II de Porto Alegre, 
a observação dos pesquisadores de campo sobre o entorno 
da pesquisa, processadas nas reuniões semanais da UP, per-
mitiu compreender a realidade dos serviços e construir alter-
nativas, sem as quais não seria possível finalizar a pesquisa. 
Referências CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa. Um método 
para análise e cogestão de coletivos – a construção do sujeito, 
a produção de valor de uso e a democracia em instituições: 
o Método da Roda. São Paulo: Hucitec, 2000. FURTADO, Jua-
rez Pereira. Avaliação de programas e serviços. In: CAMPOS, 
Gastão Wagner de Sousa; MINAYO, Maria Cecília de Souza; 
AKERMAN, Marco; DRUMOND Júnior, Marcos; CARVALHO, 
Yara Maria de. Tratado de saúde coletiva. Rio de Janeiro, Huci-
tec;Fiocruz, 2006. p.715-739
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14119 A AVALIABILIDADE DOS NÚCLEOS DE APOIO À 
SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)

Introdução O NASF, política instituída pelo Ministério da Saú-
de (MS), é constituído de equipes de profissionais de distin-
tas áreas do conhecimento que atuam em articulação com 
as Equipes de Saúde da Família (EqSF) e equipes da Atenção 
Básica (AB) para populações específicas, e tem por objetivo 
ampliar a resolutividade da AB 1,2. Indagações sobre parâ-
metros e atribuições essenciais dos NASFs são encontrados 
na prática cotidiana desses núcleos e em textos científicos 3. 
O surgimento dessas questões é sincrônico à ampliação nu-

mérica desses núcleos, cujo total mais do que duplicou nos 
últimos três anos, ilustrando a potência indutora do MS 1,2. 
No entanto, a sua capacidade de orientar e esclarecer as 
equipes sobre as estratégias de implantação e condução dos 
NASFs parece não subsidiar efetiva condução dos núcleos nos 
municípios brasileiros. Como resultado, a proposta de NASF 
frequentemente é objeto de dúvidas, questões, dissensos 
e interpretações diversas ao alcançar o plano municipal, to-
mando distintas configurações. Pesquisas avaliativas sobre os 
NASFs se beneficiariam em sistematizar as proposições gover-
namentais e confrontá-las com as questões surgidas da sua 
implementação. Objetivos A avaliabilidade permite mapear 
desacordos entre os grupos de interesse ou destes com os 
propósitos de um programa ou serviço, sendo especialmente 
útil na definição de quais aspectos do programa necessitam 
ser avaliados, subsidiando futuras avaliações 4. Por meio de 
estudo de avaliabilidade, buscamos evidenciar possíveis insu-
ficiências e inconsistências presentes na concepção e orienta-
ção dos NASFs, do ponto de vista de seus implementadores e 
pesquisadores. Metodologia Os grupos de interesse desse es-
tudo foram constituídos por trabalhadores e pesquisadores, 
a partir do seu material publicado na literatura científica inde-
xada e abordados por meio de revisão sistemática, fontes que 
foram usadas para analisar a proposta e identificar questões 
avaliativas. Sistematizamos a proposta de NASF com base no 
discurso oficial expresso em documentos do MS, elaborando 
o seu modelo lógico. Esse percurso permitiu analisar conver-
gências e divergências entre o campo burocrático e o campo 
científico no que tange a esses núcleos, determinando sua 
avaliabilidade e possíveis questões para eventuais avaliações 
4. A busca na literatura nas bases SciELO, LILACS, PubMed, 
Scopus e Web os Science abrangeu o período entre 2008 e 
2016 e seguiu as orientações da Cochrane Collaboration. Fo-
ram incluídos 36 artigos neste estudo. Observou-se saturação 
dos dados nos artigos selecionados, indício de que a revisão 
evidenciou o estado da arte desta problemática. Resultados e 
Discussão Com base nos documentos oficiais , elaboramos o 
modelo lógico dos NASFs, com os recursos, atividades, resul-
tados e impacto pretendidos com a iniciativa. A busca acerca 
das funções de cada profissional nos NASFs evidencia limita-
ções da proposta oficial e produz um paradoxo, pois são bus-
cadas respostas no espaço ‘intra-área’ para uma iniciativa que 
se baseia na articulação interdisciplinar. Articulado a este fato, 
identifica-se a transposição, para o interior do NASF, do exer-
cício de atividades típicas das áreas profissionais que o com-
põe, como o atendimento clínico individual. Tal situação ocor-
re como forma de responder às expectativas iniciais da EqSF, 
à demanda reprimida ou à solicitação direta dos próprios 
usuários 5, 6. Há dissensos tanto sobre a concepção quanto 
em relação às maneiras mais adequadas de operacionalizar 
a proposta. Suas estratégias essenciais são consideradas es-
pecialmente difíceis. Assim, identificamos que processos ava-
liativos poderão privilegiar as análises estratégica e lógica 7. 
Pode-se compreender a pergunta de cada categoria sobre 
seu respectivo papel no NASF como uma indagação sobre a 
própria estratégia e lógica da proposta que sustenta esses nú-
cleos. Conclusões/Considerações Finais Os NASFs sustentam-
se sobre um conjunto de direcionamentos do MS suficientes 
para sua modelização. No entanto, o encontro do que foi con-



AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde418 419Seção II - PÔSTeReS eM RoDAS De CoNVeRSA

Nova (445 NO, CGM 7,2%), Jaguaruana (234 NO, 7,0% CGM) e 
Jaguaretama (129 NO, 7,2% CGM), e superior a Palhano (56 
NO, 6,1% CGM). Em 2015, Russas continuou com números su-
periores as demais cidades. Conclusões/Considerações Finais 
A pesquisa evidenciou que entre as variáveis estudadas na 
Região de Saúde de Russas, esta cidade apresentou o maior 
número de nascidos vivos e taxa de natalidade entre os anos 
de 2014 e 2015, seguido por Morada Nova. Assim como para o 
indicador número de óbitos, nos respectivos anos. Desta for-
ma, elencam-se a importância e necessidade de estudos que 
avaliem os sistemas de saúde no Estado do Ceará, por meio 
dos diversos indicadores de saúde, uma vez que, são escassos 
os estudos nesta região, que abordem tais variáveis, principal-
mente, pesquisas que investiguem a 9ª Região de Saúde de 
Russas, Ceará. Referências CEARÁ. Plano Estadual de Saúde 
2012 – 2015. Disponível em: <http://www.saude.ce.gov.br/in-
dex.php/downloads>. Acesso em 26 jan 2017. CEARÁ. Revisão 
do Plano Diretor de Regionalização das Ações e Serviços de 
Saúde – PDR do Estado do Ceará 2014. Disponível em: < http://
www.esp.ce.gov.br/index.php?option=com_phocadownloa-
d&view=sections&Itemid=15>. Acesso em 26 jan 2017. CEARÁ. 
Cadernos de informação em saúde: região de saúde de Rus-
sas. 2016. Disponível em: < http://www.saude.ce.gov.br/index.
php/downloads>. Acesso em 26 jan 2017. SANTANA, et al. In-
dicadores de saúde dos trabalhadores da área hospitalar. Rev 
Bras Enferm., v. 69, n. 1, p. 30-39, 2016. SILVEIRA, et al. Opinião 
dos enfermeiros sobre a utilização dos indicadores de qualida-
de na assistência de enfermagem. Rev Gaúcha Enferm., v. 36, 
n. 2, p. 82-88, 2015.
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14149 TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO NOS 
CASOS DE TUBERCULOSE, 2010 A 2015.

Introdução O Tratamento Diretamente Observado (TDO) é 
preconizado para todos os casos de tuberculose (TB), pois 
fortalece o vínculo Profissional-Paciente, aumenta a adesão, 
como também diminui os casos de TB multirresistente e o 
abandono ao tratamento. Objetivos O estudo tem por ob-
jetivo analisar o percentual de realização do TDO nos casos 
de tuberculose no Brasil durante os anos de 2010 a 2015. Me-
todologia Trata-se de um estudo descritivo com abordagem 
quantitativa. Os dados foram coletados na base do Sistema de 
Informação de Agravos Notificáveis (SINAN) considerando- o 
tipo de entrada dos casos registrados no sistema Resultados 
e Discussão Em 2010 houve um total de casos novos de TB 
de 71.255 e em 42,6% (30.377) dos casos o TDO foi realizado; 
no ano de 2011 registrou-se 72.903 novos casos de TB sendo 
44,5% (32.461) realizado TDO; em 2012 foram 69.460 casos 
novos com TDO realizado em 46,8% (32.561); no ano de 2013 
foram 70.825 casos notificados e em 46,7% (33.102) deles foi 
realizado o TDO; em 2014 registrou-se 69.246 casos e o per-
centual de realização do TDO foi de 43,2% (29.923); em 2015 o 
número de casos novos registrados foi de 66.339 e a realiza-
ção do TDO o correu em 27,1% (17.999) sendo este o ano em 
que houve um menor índice de realização do TDO e com 42,6% 

dos casos não registrados ou que não realizaram o TDO. Con-
clusões/Considerações Finais Constatou-se que o percentual 
de casos de TB em que foi realizado TDO variou pouco entre 
os anos de 2010 a 2014, mas houve uma grande discrepância 
desse percentual no ano de 2015 que ficou aquém dos anos 
anteriores, embora a analise desse ano seja comprometida 
pelo alto índice de casos não registrados.

Cinthia Joizy de Oliveira Vieira; Érika Simone Galvão Pinto; 
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14185 PROJETO DE INTERVENÇÃO: ELABORAÇÃO DE 
POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – PARA 
FLUXOS ADMINISTRATIVOS NA MATERNIDADE ESCOLA 
JANUÁRIO CICCO – MEJC

Introdução A qualidade da gestão hospitalar é um fator im-
prescindível para a melhoria, de maneira continuada, de to-
dos os processos que findarão em uma assistência à saúde 
de forma digna, eficaz e resolutiva. Segundo Ambrozewicz 
(2015), o poder público deve cada vez mais buscar um mo-
delo de gestão de sucesso, que otimiza o recurso público, 
e que tende a assegurar maior produtividade nos serviços 
prestados aos cidadãos. O POP (Procedimento Operacional 
Padrão) é um roteiro de padronização de fluxos e rotinas 
de serviços com grande importância no processo funcional 
de cada tarefa, permitindo mediante essa padronização, se 
alcançar os resultados esperados por cada procedimento. 
A padronização de fluxos administrativos com constantes 
avaliações permitirá melhorias no controle e gerenciamento, 
de forma a minimizar erros, desvios e variações, facilitando 
uma gestão sistêmica, integrada e de qualidade, refletindo 
no usuário final. Este projeto de Intervenção se justifica pela 
possibilidade de propiciar à Maternidade Escola Januário Cic-
co – MEJC, a partir de uma análise situacional, mapeamento 
prévio e modelagem de processos a Elaboração de Proce-
dimentos Operacionais Padrão – POPs. Objetivos Elaborar 
protocolos padrões para fluxos administrativos na MEJC, 
propondo assim, um instrumento de controle nos proces-
sos de trabalho e constantes análises de seus respectivos 
resultados, avaliando seus processos sistêmicos bem como 
suas debilidades. Possibilitar um instrumento de controle e 
revisão para as melhores formas de realização dos procedi-
mentos. Viabilizar ferramentas para o aumento da qualidade 
da gestão e dos serviços oferecidos na Maternidade. Meto-
dologia Com a análise das tarefas administrativas existentes, 
escolheu-se dois processos: Solicitação de bem permanente 
e Destinação de bem permanente. Essa escolha se deu devi-
do à demanda constante e muitas inconsistências na execu-
ção. Com entrevistas e aplicação de questionários foi possível 
realizar uma análise situacional aonde foram elencadas cada 
atividade para elaboração dos POPs, logo após foi criado um 
cronograma com cada ação e sua estimativa de duração. Foi 
feita uma modelagem dos processos, utilizando o programa 
Bizagi Modeler, para a padronização do sequenciamento das 
atividades da rotina de trabalho. Com as descrições feitas e 
as modelagens dos processos prontas, foi elaborado um mo-
delo de documento normativo do POP referente à cada fluxo. 
Para o processo de avaliação, se utilizará ferramentas e meca-

se forma pelo conjunto de informações utilizadas para confir-
mar ou negar uma teoria ou hipótese científica. Neste senti-
do, a escolha se justifica por seu rigor metodológico ratificado 
por autores como CASTRO (2001, 2006) e ROTHER (2007), no 
qual a coleta de dados parte de fontes secundárias, por meio 
de um levantamento bibliográfico e documental, sobre a cri-
se da Força de Trabalho em Saúde (FTS), as novas configura-
ções discutidas sobre a formação profissional em saúde – mu-
dança de paradigma para a formação de recursos humanos 
em saúde no Brasil e seus programas. Resultados e Discussão 
Os resultados parciais apresentam subsídios para ampliação 
das análises críticas sobre a crise da força de trabalho em saú-
de e a necessidade de um olhar melhor direcionado para a 
realidade de formação profissional e seus desdobramentos 
nos serviços de saúde. A melhoria nos programas propostos 
de formação profissional em saúde deve considerar o parâ-
metro das mudanças evidenciadas cientificamente, o perfil 
epidemiológico da saúde da população atendida e as condi-
ções de trabalho e vida de seus trabalhadores. Evidencia-se 
o proposto pela SGTES quanto às ações e implementação de 
programas institucionais em todo Brasil, tanto nas escolas de 
saúde em diferentes níveis de formação, quanto nos espaços 
de atuação profissional com vistas à mudança do modelo tra-
dicional. E, como objeto da prática em saúde é notório ob-
servar haver nas escolas formativas uma formação biológica 
distante das necessidades de saúde das pessoas com abor-
dagens que necessitam de uma compreensão melhor traba-
lhada para a dimensão psíquica, social e biológica de forma a 
estender a complexidade do cuidado em saúde, às desigual-
dades sociais e aos modelos curriculares de formação. Con-
clusões/Considerações Finais A Força de Trabalho em Saúde 
se caracteriza em dados estatísticos que registram haver me-
nos da metade dos profissionais de que necessitam os países 
para atender adequadamente às necessidades de saúde de 
suas populações. Evidências científicas apontam necessidade 
de mudanças no processo formativo e na gestão dos servi-
ços de saúde. No Brasil, não se considera as mudanças pelo 
viés das condições de trabalho e vida de seus profissionais e, 
em grande parte, recebem baixos salários e convivem com 
inadequadas condições para o exercício profissional. Quan-
to à formação profissional vários problemas se somam. Há 
uma geração de profissionais formados e em formação que 
não conseguem ter clareza das mudanças e as fazem sob o 
limiar de conflitos e confrontos. Observam-se equipamentos 
e materiais de trabalho deficientes, isolamento profissional, 
falta de oportunidades para desenvolvimento e falta de se-
gurança aquecido pelo não provimento de políticas de saúde 
que respondam a estas demandas da formação e do serviço. 
Referências A pesquisa se baseia em Estudos que evidenciam 
a crise da força de trabalho em saúde configurada pelo pro-
cesso da revolução tecnológica e educacional no final do sé-
culo XX com registros no Relatório Mundial de Saúde (OMS, 
2006), no estudo sobre a Educação dos Profissionais de Saú-
de para o Século XXI (Frenk e Chen, 2010) e outros. No Brasil, 
destaque para a Política Nacional de Educação Permanente 
em Saúde (PNEPS) - Portaria/MS nº 198/2004 e suas atualiza-
ções (Portaria/MS nº 1996/2007 e documento que considera 
as referências sobre a educação na saúde e sobre a Política 
Nacional de Educação em Saúde/ 2009), as Novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) de todos os cursos de formação 
em saúde reconhecidos pelo CNS (Portaria nº 287/1998), bem 
como documentos e registros legais que orientam o uso de 
programas de formação de recursos humanos em saúde para 
o SUS consolidados a partir de 2003 com a criação da SGTES.

Liliádia da Silva Oliveira Barreto;

14144 SITUAÇÃO DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS 
INSERIDOS NA 9ª REGIÃO DE SAÚDE DO ESTADO DO 
CEARÁ: UMA ANÁLISE DE INDICADORES

Introdução A 9ª Região de Saúde de Russas possui uma po-
pulação de 196.063 habitantes (hab), englobando os municí-
pios de: Russas, com 73.436 mil (hab.), Morada Nova (62.287 
hab.), Jaguaruana (33.174 hab.), Jaguaretama (18.040 hab.) e 
Palhano (9.126 hab.). O município de Morada Nova tem como 
função nesta rede, dar apoio ao Sistema de Referencia Regio-
nal na Microregião. Russas, além de ser o município sede na 
9ª região, também é referência para a região de Fortaleza, a 
qual todas as demais regiões são interligadas (CEARÁ, 2014). 
Neste contexto, os indicadores fornecem informações rele-
vantes sobre as características, as condições e o desempenho 
dos serviços prestados. Na área da saúde, eles constituem um 
importante instrumento para a construção de parâmetros 
que permitem a análise e o acompanhamento das condições 
de saúde de determinada população e podem servir de base 
para ações de vigilância em Saúde. Além disso, são atributos 
importantes dos indicadores: validade, sensibilidade, especifi-
cidade, simplicidade, objetividade e baixo custo (SILVEIRA et 
al., 2016). Objetivos Objetivou-se analisar a situação de saúde 
dos municípios inseridos na 9ª Região de Saúde no Estado do 
Ceará, por meio dos indicadores de saúde. Metodologia Tra-
ta-se de uma pesquisa do tipo documental, realizada com os 
dados da 9ª Região de Saúde de Russas (CE), nos anos de 2014 
e 2015. Foram utilizados como fontes de informação: O cader-
no de informação em saúde (CEARÁ, 2016); O plano diretor 
de regionalização (CEARÁ, 2014) e o plano estadual de saú-
de 2012 - 2015 (CEARÁ, 2012). As variáveis pesquisadas foram 
o número de nascidos vivos, taxa de natalidade, número de 
óbitos e coeficiente geral de mortalidade. Os dados foram ar-
mazenados no programa Microsoft Excel®, 2010, e analisados 
por meio das frequências absolutas e percentuais. Resultados 
e Discussão Em relação ao número de nascidos vivos e taxa 
de natalidade no ano de 2014, o município de Russas apresen-
tou 983 nascidos vivos (NV) e taxa de natalidade (TN) 13,2%; 
Morada Nova, 716 NV, TN 11,5%; Jaguaruana, 389 NV, TN 11,7%; 
Jaguaretama, 174 NV, TN 9,7% e Palhano 111 NV, TN 12,21%. 
No ano de 2015, Russas continuou tendo o maior número de 
nascidos vivos, com 1.075, TN 14,3%; Morada Nova 761 NV, TN 
12,3%; Jaguaruana 412 NV, TN 12,3%; Jaguaretama 197 NV, TN 
10,9% e Palhano 116 NV, TN 12,6%. De acordo com Silveira et 
al., (2015), o uso constante de indicadores permite melhorar 
a qualidade da assistência, fortalecer a confiança da clientela, 
atender às exigências de órgãos financiadores, reduzir custos, 
além de estimular o envolvimento dos profissionais em ava-
liações. Em relação ao número de óbitos (NO) e o coeficiente 
geral de mortalidade (CGM) no ano de 2014, Russas apresen-
tou um número mais elevado em comparação com as demais 
cidades, com 467, porém com CGM menor, 6,3% que Morada 



AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde420 421Seção II - PÔSTeReS eM RoDAS De CoNVeRSA

fissionais e usuários no planejamento, organização no SUS, 
pois, constata-se que a consolidação da cultura de uso de pla-
nejamento é um grande desafio (SILVA et al, 2015; CRUZ et al, 
2014). Conclusões/Considerações Finais A análise dos artigos 
evidenciou escassez de pesquisas e relatos relacionados ao 
planejamento em saúde no Brasil, o que demonstra, mais uma 
vez, que precisamos empenhar esforços para avançarmos 
ainda mais na direção de uma cultura institucional de plane-
jamento em saúde, com estímulos aos gestores, profissionais, 
usuários de saúde e pesquisadores. A análise dos artigos evi-
denciou que apesar do planejamento ser reconhecido como 
uma das ações mais importantes da gestão, cotidianamente 
não é praticado, tendo em vista a valorização das ações para 
solucionar problemas emergenciais. Vale ressaltar que há 
pouca associação existente entre as ações planejadas e exe-
cutadas com o diagnóstico da realidade É necessário estimu-
lar a participação popular no processo de planejamento local 
em saúde, pois a cidadania ativa pode provocar mudanças 
concretas e permanentes no contexto do desenvolvimen-
to do Sistema Único de Saúde, sendo a ESF um instrumento 
para que a cidadania se efetive no âmbito local. Referências 
CRUZ, M. M. da et. al. Usos do planejamento e autoavaliação 
nos processos de trabalho das equipes de Saúde da Família 
na Atenção Básica. Saúde em debate, Rio de Janeiro, v. 38, n. 
especial, p. 124-139, out. 2014. SILVA, B.S.F. et al. A importância 
do planejamento como prática de gestão na microrregião de 
saúde de São Mateus (ES). Saúde Debate. Rio de Janeiro, v. 
39, n. 104, p. 183-196, Jan-Mar, 2015.

Amanda Maria Villas Bôas Ribeiro; Maria Lúcia Silva Servo; Milla 
Pauline da Silva Ferreira;

14221 A DISCIPLINA ‘INTRODUÇÃO À AVALIAÇÃO 
EM SAÚDE: A EXPERIÊNCIA DE (IN)FORMAÇÃO NA 
GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA

Introdução Trata-se de relato de experiência sobre a disciplina 
Introdução à Avaliação em Saúde para graduandos de Saúde 
Coletiva sob as perspectivas docente e discente. A produção 
de conhecimento sobre as práticas da avaliação não são ob-
jeto desta análise, entretanto, a sua conformação no campo 
da saúde carreia desafios para a formação acadêmica em dife-
rentes níveis, como, por exemplo, a oferta de disciplinas para 
alunos de graduação. A configuração deste projeto pedagó-
gico, desde sua primeira proposição, previu o uso de exposi-
ções dialogadas, leitura de textos em sala de aula, exercícios 
teórico-práticos, seminários e mesa redonda que abordam 
elementos da evolução do campo da avaliação e problemati-
zam programas e serviços de saúde em diferentes contextos. 
Os seminários objetivam a estruturação de uma intervenção a 
ser construída pelos grupos no decorrer da disciplina, a partir 
da problematização de uma determinada situação de saúde. A 
concepção que se pretende é a da aproximação sucessiva para 
a apreensão do conhecimento, e, nessa medida, o conteúdo 
vem sendo ministrado de acordo com a evolução interdisci-
plinar, conceitual e metodológica da avaliação e da avaliação 
em saúde. Objetivos Apresentar uma reflexão sobre a expe-
riência de condução da disciplina `Introdução à Avaliação em 
Saúde` e apreciação do seu conteúdo programático a partir 
da percepção dos docentes e discentes, considerando tanto 

a consecução de exercício didático sobre a avaliação de uma 
intervenção à luz de um problema de saúde como a condução 
teórica e pedagógica da disciplina e sua organização. Meto-
dologia Estudo descritivo que teve como substratos o exercí-
cio pedagógico elaborado por um grupo de alunos (T.2014) e 
as respostas ao instrumento de avaliação da disciplina junto 
aos discentes das turmas 2012, 2013 e 2014. O estudo ocorreu 
em duas perspectivas. A primeira, na percepção dos docen-
tes da disciplina, ao balizar o exercício pedagógico realizado 
pelos discentes com o conteúdo programático adotado, por 
meio de uma apreciação normativa baseada em categorias 
de análise agregado a critérios e parâmetros desenvolvidos 
pelos professores. A segunda, relacionada aos discentes, ao 
tomar para tal o instrumento de avaliação aplicado no final 
do semestre letivo dos distintos anos, que, em suma, subsi-
dia os docentes às possíveis mudanças decorrentes de sua 
análise. A abordagem quantitativa foi empregada a partir das 
respostas fechadas do instrumento, quando se utilizou como 
medida de frequência a proporção. Para as respostas abertas 
o enfoque escolhido foi a análise de conteúdo. Resultados e 
Discussão A partir da análise do exercício pedagógico, obser-
vou-se que o grupo de alunos superou as expectativas dos 
docentes, contemplando a sequência lógica entre contexto, 
identificação do problema, intervenção, pergunta avaliativa, 
metas e indicadores. A modelização da intervenção, ainda 
compreendida no âmbito do exercício pedagógico analisado 
pela categoria ‘estruturação da teoria do programa’, se deu 
de maneira interativa e compartilhada pelos alunos. Temati-
zou-se, para estruturação do modelo lógico, uma intervenção 
- programa de educação em saúde sobre HIV/AIDS, associado 
à oferta de testagem rápida. A proposta de avaliação apresen-
tada contemplou o sequenciamento lógico ou cadeia lógica 
entre intervenção e efeitos, capturado pelo exemplo cons-
truído pelos alunos. A hierarquização de efeitos, resultados, 
e qualidade, retomando o pressuposto que liga a inferência 
de alcance de resultados à qualidade técnica satisfatória, tam-
bém foi contemplada. No que se refere à avaliação geral, a 
disciplina obteve 78,38% de aprovação e no conteúdo progra-
mático 83,78%. Conclusões/Considerações Finais A condução 
da disciplina Introdução à Avaliação em Saúde, nos três anos 
avaliados, objetivou, por meio de aproximações sucessivas, 
mobilizar os conhecimentos prévios dos discentes, suas vivên-
cias e habilidades, com o emprego do exercício pedagógico 
proposto, voltado à problematização de situações de saúde 
que requerem a proposição de ações, ou seja, do saber fazer. 
Da mesma forma, os conteúdos específicos do campo da ava-
liação e da avaliação em saúde foram apresentados de forma 
dialogada e transversal ao exercício proposto. A experiência 
de trabalhar isoladamente o currículo integrado e a metodo-
logia da problematização tem criado algumas questões para 
discussão A utilização de recursos didáticos e duração da dis-
ciplina, dentre outras sugestões, tem constituído um material 
rico e fomentador de rodadas de discussão em torno de adap-
tações que ajustem melhor os conteúdos e contribuam para 
a sua apropriação. Referências ABRASCO. Diretrizes Curricu-
lares Nacionais para os Cursos de Graduação em Saúde Coleti-
va, 2015. FURTADO, J.P.; VIEIRA DA SILVA, L. Entre os campos 
científico e burocrático - a trajetória da avaliação em saúde no 
Brasil. In: AKERMAN, M.; FURTADO, J.P. (Orgs.). Práticas de 

nismos que analisem e corrijam possíveis erros durante a exe-
cução do POPs, focando na qualidade dos procedimentos e 
nos resultados, facilitando a correção e controle das tarefas. 
Resultados e Discussão A partir do diagnóstico situacional e 
mapeamento prévio, foram identificadas inconsistências nos 
processos e a existência da necessidade de haver procedi-
mentos padronizados para os fluxos administrativos na MEJC 
pois os mesmos vêm sendo executados informalmente e to-
talmente desprovidos de um controle padrão de avaliação. 
O projeto não entrou na fase de implementação, entretanto 
pretende-se implementar utilizando este modelo proposto. 
Com o mapeamento dos processos e padronização de fluxos 
administrativos se terá um melhor entendimento da tarefa, 
melhor análise dos processos, fluxos mais claros, otimização 
do tempo de execução, aumento da qualidade através do 
controle e análise contínuos. Através da padronização das 
atividades administrativas, os funcionários envolvidos em 
cada tarefa participarão com mais eficácia, auxiliando à ges-
tão melhorias na qualidade do gerenciamento, com o aumen-
tando do controle, da avaliação e da correção dos desvios. O 
ganho mais significativo com a proposta de elaboração dos 
POPs para fluxos administrativos da MEJC será na melhoria 
da qualidade da gestão com um controle maior dos proces-
sos e suas possíveis correções. Conclusões/Considerações Fi-
nais Podemos concluir que com a padronização dos fluxos e 
processos administrativos, através da elaboração dos POPs, 
a MEJC terá um maior controle sobre as rotinas de trabalho 
podendo assim melhor qualificar os resultados esperados de 
cada tarefa e fornecer de forma positiva os serviços presta-
dos, tanto na parte administrativa como na parte assistencial. 
Através da elaboração dos POPs dos fluxos administrativos 
da MEJC poderemos propiciar aos funcionários informações 
mais precisas e claras dos processos de trabalho na sua for-
ma correta de execução assim como a melhor sequência para 
realização das atividades que envolvem o processo. Espera-se 
que com essa padronização os processos sejam gerenciados, 
testados e corrigidos de forma sistêmica e contínua, aumen-
tando a qualidade em todo o processo e facilitando a tomada 
de decisões por parte do gestor, trazendo vários benefícios 
para a instituição desde a melhoria na parte gerencial esten-
dendo-se até aos serviços de saúde fornecidos à população. 
Referências AMBROZEWICZ, Paulo Henrique Laporte. Gestão 
da Qualidade na Administração Pública. Editora Atlas, 2015. 
COLENGHI, Vitor Mature. O&M e Qualidade Total: uma inte-
gração perfeita. 3 ed. 2007. DAYCHOUM, Merhi. 40 + 16 ferra-
mentas e técnicas de gerenciamento. Rio de Janeiro. Editora 
Brasport. 6 ed. 2016. GUERRERO, Gisele Patricia; BECCARIA, 
Lúcia Marinilza; TREVIZAN, Maria Auxiliadora. Procedimento 
operacional padrão: utilização na assistência de enfermagem 
em serviços hospitalares. Revista Latino Americana Enferma-
gem, vol. 16, n.6,nov./dez., 2008. PAIM, Rafael; CARDOSO, 
Vinicius; CAULLIRAUX, Heitor; CLEMENTE, Rafael. Gestão de 
Processos, Pensar, Agir e Aprender. Porto Alegre:Bookman, 
2009. VIEIRA, Marcelo Milano Falcão e GURGEL JÚNIOR, Ga-
ribaldi Dantas. Qualidade total e administração hospitalar: 
explorando disjunções conceituais. Ciência e Saúde Coletiva, 
São Paulo, vol. 7, n.2, p.325-334, 2002.

Pérsida Gomes de Souza Rocha; Fernanda Julyanna Silva dos 
Santos;

14215 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA EM SAÚDE

Introdução O planejamento é inerente à condição humana, 
perpassando as diversas esferas da vida pública ou privada, 
o ambiente de trabalho, economia, administração e a política. 
O planejamento, como analisa Paim (2014), pode ser reconhe-
cido como método, instrumento ou técnica para gestão, ge-
rência ou administração, e ainda como processo de transfor-
mação de uma dada situação em outra, tendo uma finalidade 
e recorrendo a instrumentos e atividades, sob determinadas 
relações sociais. Assim, pode-se compreender o planejamen-
to como um processo de racionalização das ações com vista 
à definição de proposições e viabilidade a fim de solucionar 
problemas e atender necessidades individuais e coletivas (TEI-
XEIRA, 2010). Atrelado a isso, as discussões, reflexões e ques-
tionamentos levantados durante a disciplina Planejamento e 
Programação em Saúde, do Programa de Pós-Graduação em 
Saúde Coletiva (PPGSC) da Universidade Estadual de Feira de 
Santana (UEFS), me fez questionar: Quais aspectos revelados 
pela produção científica brasileira relacionada ao planejamen-
to estratégico na atenção primária em saúde Objetivos Desta 
forma, este estudo tem como objetivo analisar a produção 
científica relacionada ao planejamento estratégico na Aten-
ção Primária em saúde. Metodologia Trata-se de um estudo 
de revisão bibliográfica, que tem por objetivo analisar a pro-
dução científica relacionada ao planejamento estratégico na 
Atenção Primária em saúde. Foi feita uma busca na base de 
dados Scielo e BVS, a partir da associação dos descritores em 
saúde (DeCS) “planejamento em saúde”, “atenção primária à 
saúde”, a partir do operador boleano “AND”, sendo selecio-
nados sete (7) artigos para construção da reflexão proposta. 
Após investigar nos bancos de dados citados anteriormente 
foram encontrados 89 trabalhos, sendo excluídos artigos em 
que o trabalho completo não estava disponível, artigos repe-
tidos nas bases de dados investigadas, os que não se adequa-
vam ao objetivo do estudo, e as teses de doutorado, disserta-
ções, trabalhos de conclusão de curso e revisões de literatura. 
Posteriormente, foi realizada leitura do título, resumo e obje-
tivos, selecionando aqueles que respondem ao objetivo deste 
trabalho, totalizando, sete (7) artigos para construção da re-
flexão proposta. Resultados e Discussão O planejamento tem 
se tornado cada vez mais frequente na vida do homem con-
temporâneo, tendo em vista a complexidade dos processos 
de trabalho ocorridos nas organizações, sobretudo no campo 
da saúde (MERHY, 1994). O planejamento é identificado como 
uma das ações mais importantes da gestão, todavia, no en-
tendimento dos gestores essa ação não é garantida devido a 
alguns fatores, como a correria do cotidiano, a falta de orga-
nização e o excesso de empenho nos resultados da execução 
e nas demandas que surgem (SILVA et al., 2015). O planeja-
mento deve ser um “instrumento vivo”, presente na realidade 
da produção do cuidado em saúde, para que, como assinala 
Silva e outros (2015), as exigências impostas pela sociedade, 
identificadas no discurso dos gestores como “incêndios”, não 
se sobreponham aos compromissos assumidos com a saúde 
coletiva. Compreendemos que se devem empenhar esforços 
para que o planejamento não seja tratado somente como fer-
ramentas burocráticas, é necessário envolver gestores, pro-
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levância de verificar se o mesmo atende as necessidades em 
saúde de segmentos tradicionalmente marginalizados, como 
é o caso da população negra e quilombola (Batista et al, 2012). 
Destaca-se também que avaliar ações relacionadas à atenção 
primária à saúde, é fundamental para reforçar o modelo de 
atenção preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O 
reconhecimento da importância da avaliação das ações go-
vernamentais para verificar em que medida as políticas sociais 
contribuem para a consolidação da cidadania tem se expandi-
do nos últimos anos. Objetivos A pesquisa teve como objetivo 
mapear a percepção dos atores sociais sobre o processo de 
implantação do PMM em comunidades quilombolas, sua re-
percussão na atenção básica à saúde nas comunidades estu-
dadas e sua contribuição na redução da escassez de médicos 
e inequidades em saúde. Verificou em que medida o programa 
contribuiu na redução do problema da escassez de médicos 
e das inequidades em saúde, fortalecendo a rede de atenção 
primária à saúde. Metodologia A pesquisa é fruto do projeto 
de doutorado e como procedimento metodológico empregou 
a abordagem qualitativa composta por duas etapas realizadas 
em duas comunidades quilombolas do Rio Grande do Norte 
e uma comunidade quilombola do Pará. Foram realizados 3 
grupos focais e 16 entrevistas semiestruturadas com: usuá-
rios e lideranças das áreas rurais e comunidades quilombolas, 
gestores, médicos do PMM, profissionais de saúde, que com-
põem as equipes das Estratégias Saúde da Família (ESF) e re-
presentantes do Conselho Municipal da Saúde. Na análise dos 
dados, adotou-se a técnica de análise de conteúdo, com foco 
nas etapas, empregada por Bardin (2010): pré-análise, explo-
ração do material, tratamento e interpretação dos resultados. 
Na execução das etapas, procedeu-se a sistematização e cate-
gorização das informações e a análise à luz da literatura, com 
foco nas questões pertinentes ao estudo. Resultados e Dis-
cussão As condições ambientais e socioeconômicas associada 
ao acesso limitado aos serviços de saúde, à ações de educação 
em saúde e a medicamentos contribuem para que as comu-
nidades quilombolas estudadas vivenciem situações de vul-
nerabilidade e inequidades em saúde. Em relação à atenção 
à saúde, os resultados mostraram a insuficiência dos serviços 
de saúde para garantir um atendimento integral à saúde dos 
usuários quilombolas, devido a ausência de alguns profissio-
nais nas equipes de saúde, a UBS de referência é distante e 
as ações de saúde realizadas nas comunidades são insuficien-
tes. Após o programa, os entrevistados destacam mudanças 
na frequência semanal dos médicos nas UBS, a maior facilida-
de no agendamento das consultas, o aumento de visitas do-
miciliares e as características diferenciadas da prática clínica 
dos médicos contratados. O PMM possibilitou a realização 
de ações de prevenção e promoção da saúde e o estabeleci-
mento de vínculo com os usuários, melhorando, desta forma, 
o acesso das comunidades quilombolas à atenção à saúde. 
Conclusões/Considerações Finais Percebeu- se que a presença 
de médicos na atenção primária é essencial na prestação de 
cuidados de forma continuada aos usuários e suas famílias, e 
que tem importante impacto na sua saúde e no funcionamen-
to dos serviços. Os resultados apontam melhorias na atenção 
primária à saúde, como aumento de consultas e ampliação do 
acesso aos serviços de atenção básica ofertados, atribuídas 
à presença do médico e às estratégias mais equitativas ado-

tadas. Os participantes da pesquisa chamam atenção para a 
necessidade de resolver a médio e longo prazo, de forma per-
manente, o problema da ausência de profissionais na atenção 
básica à saúde em áreas remotas e de grande vulnerabilidade 
social, bem como solucionar as inequidades raciais em saúde, 
garantindo o acesso das populações negras e quilombolas à 
ações de promoção, prevenção, recuperação e tratamento, 
conforme previsto na Constituição Federal. Referências BRA-
SIL. Presidência da República. Medida Provisória no 621, de 8 
de julho de 2013c. Institui o “Programa Mais Médicos” e dá ou-
tras providências. BATISTA, LE; WERNECK, J; LOPES, F. (Orgs). 
Saúde da população negra. Brasília, DF: ABPN - Associação 
Brasileira de Pesquisadores Negros; 2012. BARDIN, L. Análise 
de conteúdo. Lisboa/Portugal: Edições 70, 2010.
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14258 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM SAÚDE: A 
GESTÃO COMO EIXO IMPULSIONADOR DE MUDANÇAS

Introdução Os gestores são pessoas capazes de transformar 
ideias e metas em resultados. O envolvimento do gestor no 
processo do trabalho em saúde é um impulsionador no pro-
cesso do cuidado em saúde acerca da melhoria da vigilância 
em saúde, bem como no fortalecimento da autonomia pro-
fissional, além de possuir uma dimensão administrativa, téc-
nica e política dentro da instituição. Merhy (2002) aponta 
uma importante característica do trabalho em saúde que é 
o autogoverno, a autonomia dos trabalhadores nas relações 
que se estabelecem entre os sujeitos envolvidos no processo 
de trabalho. Na enfermagem, e mais especificadamente na 
“administração da assistência de enfermagem”, a experiên-
cia mostra que um planejamento bem feito resulta uma sé-
rie de vantagens que recompensam o tempo e energia nele 
despendidos. Os resultados desse esforço talvez não sejam 
percebidos sempre de forma imediata, mas a prática tem 
comprovado que são de longo e largo alcance. Torna-se evi-
dente que nenhuma atuação do enfermeiro pode ter condi-
ções de eficiência e eficácia, se dirigida pela improvisação e 
pela falta de sistematização. (GRECO, 2010) Objetivos Diante 
do exposto, o objetivo deste relato é descrever a experiên-
cia vivenciada pela profissional responsável pela gestão de 
uma Clínica de Saúde da Família no Município do Rio de Ja-
neiro. , utilizando a gestão estratégica como ferramenta de 
qualidade nos serviços de saúde. Metodologia Trata-se de um 
relato de experiência vivenciado na prática da gestão sendo 
utilizando como ferramentas do processo:Gestão pautada 
nos protocolos ministeriais e contrato de gestão, monitora-
mento e avaliação semanal dos indicadores, inserção e qualifi-
cação de informações no prontuário eletrônico, relatório das 
equipes com a justificativa da falta de acompanhamento das 
linhas prioritárias, emissão de qualquer documento via PEP,-
feedback mensal da produção de cada profissional, impressão 
das listas de acompanhamento, metas definidas anualmente, 
conversas individualizadas quando identificado enfrentamen-
tos, discussão sistemáticas dos indicadores, educação perma-
nente dos instrumentos do SIAB e linhas de cuidado, Gestão 
compartilhada e comemoração de avanços. Foi utilizada uma 
abordagem qualitativa analisando os indicadores em saúde: 
acompanhamento de gestantes,crianças até 2 anos,produção 

avaliação em saúde no Brasil – diálogos: Editora Rede Unida, 
2016. P. 17-58. -406020150005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 
20 abr. 2016. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
(UFRJ). Curso de Graduação em Saúde Coletiva. 2016. Dispo-
nível em: <http://www.iesc.ufrj.br/graduacaosc/index.html>. 
Acesso em 27 abr. 2016. NUNES, S.C.; PATRUS-PENA, R. A pe-
dagogia das competências em um curso de administração: o 
desafio de passar do projeto pedagógico à prática docente. R. 
Bras. Gest. Neg., São Paulo, v. 13, n.40, p.281-99, jul./set. 2011. 
RAMOS, M.N. Pedagogia das competências: autonomia ou 
adaptação? São Paulo: Cortez, 2001.
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14227 VISÃO DA TUTORIA SOBRE O PROCESSO DE 
TERRITORIALIZAÇÃO DA REGIONAL V: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA

Introdução A Atenção Primaria a Saúde (APS) caracteriza-se 
por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 
coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabi-
litação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o 
objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na 
situação de saúde e autonomia das pessoas. A APS através 
das equipes de saúde da família (ESF) se organizam em micro 
áreas bem definidas dentro do território sanitário para facili-
tar o acesso dessa população ao serviço de saúde. Além disso, 
conta com o apoio externo do tutor, que dispara processos 
de trabalho fortalecendo a autonomia dos gestores das unida-
des de atenção primária. Dentre as várias atribuições desen-
volvidas pelos tutores destaca-se a territorialização por ser de 
grande relevância para a organização das unidades de aten-
ção primária à saúde (UAPS). Esse processo ocorre de forma 
contínua, estando sujeito a mudanças e composto não só pelo 
ambiente em si, mas por todos os fatores que o permeiam, 
tornando-se, portanto, uma importante ferramenta para o 
conhecimento da realidade comunitária Objetivos Relatar a 
experiência do tutor no apoio ao processo de territorialização 
das Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) da regio-
nal V. Metodologia Esse estudo é do tipo descritivo onde se 
faz o relato de experiência segundo a visão da tutoria no pro-
cesso de territorialização. As informações foram levantadas 
mediante diário de campo da tutora e relatório de análise de 
situação de saúde das unidades básicas envolvidas. O cenário 
da pesquisa aconteceu na Secretaria Regional V que abran-
ge uma área territorial de 6.334,70Km², com uma população 
em 2016 de 540.411 habitantes e densidade demográfica de 
87,17 hab./km2. O processo de territorialização do município 
de Fortaleza ocorreu através da realização de oficinas junto 
aos agentes comunitários de saúde (ACS), equipe saúde da 
família (ESF), tutoras, gestores de UAPS, conselho local de 
saúde e agentes de endemias. Foram realizadas rodas de 
conversa local e a identificação do quantitativo de famílias de 
cada ACS. O diagnóstico do processo compreendeu os seguin-
tes pontos: analise do mapa da área, caracterização da área 
de abrangência, e caracterização da unidade. Resultados e 
Discussão A realização do delineamento dos mapas ocorreu 
nos meses de janeiro a maio de 2015. Nesse momento, cada 
unidade elaborou sua nova área de adscrição do território. A 

partir deste momento, foi possível visualizar os números de 
famílias de cada ACS e assim propor novas mudanças que ob-
jetivaram uma divisão mais equitativa das micro áreas. Essa 
nova proposta de territorialização foi realizada nas 06 unida-
des básicas SR V (UAPS Luiza Távora, UAPS José Walter, UAPS 
Zélia Correia, UAPS Jurandir Picanço, UAPS Fernando Dióge-
nes e UAPS João Elísio de Holanda). Para as enfermeiras esse 
processo melhorou a cobertura de famílias por micro áreas, 
porém para os ACS as modificações no território causaram 
impacto muitas vezes negativos pois tiveram sua área amplia-
da. Além das rodas de conversas, foram realizadas visitas em 
loco para observarmos as fronteiras com algumas regionais 
e também com outros municípios. Ter território adstrito per-
mite o planejamento, a programação descentralizada e o de-
senvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impac-
to na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde 
da coletividade que constituem aquele território Conclusões/
Considerações Finais Conclui-se que a territorialização é ex-
tremamente importante para a atuação da Estratégia Saúde 
da Família, pois permite a organização do serviço, a detecção 
da real necessidade de agentes comunitários de saúde para 
a cobertura das famílias e a possível adequação dos territó-
rios para realização das ações de vigilância à saúde. Este é um 
processo contínuo que deve ser realizado periodicamente. A 
realidade do município de Fortaleza não é estática, ocorrem 
mudanças periódicas no território. Quando atingimos uma 
territorialização qualificada facilitamos a implementação dos 
processos de trabalho na atenção básica. Torna-se relevante 
qualificar a APS para o exercício de coordenação do cuidado e 
também organizar pontos de atenção especializados integra-
dos, intercomunicantes, capazes de assegurar que a linha de 
cuidado integral seja plenamente articulada com a APS e for-
neça aos usuários do SUS uma resposta adequada. Referên-
cias BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 2.488, de 21 de ou-
tubro de 2011. Disponívelem:<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_201 html Acesso> em 20 
de julho de 2016. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política 
Nacional de Atenção Básica /Ministério da Saúde. Secretaria 
de Atenção à Saúde, 2012. MENDES, E. V. As redes de atenção 
à saúde. / Eugênio Vilaça mendes. Brasília: organização pan-a-
mericana da saúde, 2011. FONSECA, A .F. (Org.) O território e 
o processo saúde-doença. / Organizado por Angélica Ferreira 
Fonseca e Ana Maria D’Andrea Corbo. – Rio de Janeiro: EPSJV/
Fiocruz,2007.
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14239 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 
EM COMUNIDADES RURAIS QUILOMBOLAS: AVALIAÇÃO 
DA REDUÇÃO DE INEQUIDADES NO ACESSO À ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE

Introdução O Programa Mais Médicos (PMM) foi criado em 
2013 e um de seus objetivos é o provimento imediato de mé-
dicos em regiões prioritárias para o SUS. O presente tema de 
avaliação justificou-se pela importância e dimensão do Pro-
grama Mais Médicos (PMM) (Brasil, 2013) bem como pela re-
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letivas e ambientais responsáveis pela atuação intersetorial 
sobre os determinantes sociais da saúde. Objetivos Este es-
tudo objetiva fazer uma análise documental dos produtos 
obtidos no processo de construção da Política definidos no 
âmbito da Política Estadual de Promoção da Saúde. Metodo-
logia Foram propostas 36 oficinas, organizadas pela Diretoria 
de Promoção à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde. Os 
temas foram priorizados pelos participantes, por meio do 
procedimento de priorização chamado Taking Stock, propos-
to por Fetterman4. Compareceram, gestores de saúde, repre-
sentantes do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de 
Minas Gerais (COSEMS-MG), da Escola de Saúde Pública do 
Estado de Minas Gerais (ESP-MG), da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), além de profissionais de outras Secre-
tarias do Estado e instituições que possuem interface com a 
temática. Outras 33 oficinas ocorreram nas 27 Unidades Re-
gionais de Saúde, com a participação de 508 municípios, cer-
ca de 800 pessoas, entre Coordenadores da Atenção Básica 
e Referências Técnicas de Promoção da Saúde das regionais, 
além dos movimentos sociais. A sistematização foi realizada 
utilizando a matriz desenvolvida na revisão da PNPS de 2014 
adaptada para a realidade estadual. Resultados e Discussão 
Na Política Estadual de Promoção da Saúde de Minas Gerais 
foram contemplados todos os valores, princípios, diretrizes, 
temas transversais, eixos operacionais e competências para 
os gestores dispostos na PNPS e foram acrescentados alguns 
novos, a fim de se aproximar da realidade estadual, como: 
a criatividade, o respeito, a perseverança, o pertencimento, 
a amorosidade, a horizontalidade, a justiça ambiental. Um 
aspecto inovador do lançamento da POEPS é a garantia or-
çamentária específica para a área promoção da saúde, que 
representa um grande avanço, uma vez que, tal fato ocorre 
pela primeira vez desde que o setor de promoção da saúde 
foi instituído na Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. 
Este incentivo financeiro foi repassado por meio de uma parte 
fixa e uma parte variável que corresponderá à 50% do valor 
total do incentivo financeiro para cada parte. A parte variá-
vel será contabilizada proporcionalmente ao cumprimento de 
5 indicadores selecionados que nortearão o monitoramento 
e avaliação das ações de promoção da saúde realizadas pe-
los municípios, bem como da implantação e implementação 
da Política Estadual de Promoção da Saúde no Estado. Con-
clusões/Considerações Finais O processo de construção da 
POEPS, tornou possível a inclusão das características e espe-
cificidades encontradas no estado de Minas Gerais e possi-
bilitou o planejamento de ações, indicadores dos municípios 
e utilização do incentivo financeiro, além disso, uma maior 
apropriação por todas as pessoas envolvidas que participarão 
dos movimentos de implantação e implementação da Política 
nos territórios. As ações que serão desenvolvidas baseadas 
nos Temas definidos na POEPS visam aumento do gradiente 
de saúde dos indivíduos, a melhoria dos modos de viver, o 
aumento do empoderamento de indivíduos e comunidades, 
na busca pela redução das desigualdades, vulnerabilidades e 
riscos à saúde por meio da atuação sobre os determinantes 
sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais. Garan-
tidos através da destinação orçamentária e financeira Esta-
dual da POEPS, o que representou um grande avanço para a 
temática, já que é a primeira vez na história que isto ocorre. 

Referências 1 - WORLD HEALTH ORGANIZATION - WHO. The 
Ottawa Charter for Health Promotion. Ottawa: World Health 
Organization, 1986. 2 - Buss PM, Carvalho AI. Desenvolvimen-
to da promoção da saúde no Brasil nos últimos vinte anos 
(1988-2008). Cien Saude Colet 2009; 14(6):2305-2316. 3 - Brasil. 
Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Vigilância em Saúde. 
Política Nacional de Promoção da Saúde. Brasília: MS; 2006. 
4 - Guerra VA, Rezende R, Rocha DG, Silva KR, Akerman M. 
Oficina como um exercício
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14359 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA 
QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA: PLANEJAMENTO DAS 
EQUIPES, GESTÃO DAS AÇÕES, CUIDADO E PROMOÇÃO 
DA SAÚDE DA MULHER

Introdução O planejamento das EAB e ações da gestão para 
o processo de trabalho da equipe é fundamental para o de-
senvolvimento de cuidados na APS, refletindo diretamente na 
atenção ao pré-natal, parto e puerpério, também na promo-
ção da saúde. O PMAQ-AB propõe um conjunto de estratégias 
de acompanhamento e avaliação do trabalho das equipes de 
saúde, sendo um importante instrumento para a gestão das 
EAB. Objetivos Descrever o planejamento e gestão das ações 
dos processos de trabalho, o cuidado e a promoção da saú-
de da mulher nos serviços de AB pelas equipes no contexto 
do PMAQ-AB, comparando as regiões, municípios do Brasil 
agrupados por população e IDHm. Metodologia Estudo de 
corte transversal e caráter descritivo. Os dados foram extraí-
dos do módulo II do ciclo II do PMAQ-AB, referente a entre-
vistas realizadas com as EAB que participaram do ciclo II do 
PMAQ, totalizando 7, 12 e 5 questões dos componentes Pla-
nejamento da Equipe, Atenção ao Pré-natal, Parto e Puerpé-
rio e Promoção da Saúde. Foram consideradas equipes com 
componentes completos as que os profissionais responderam 
positivamente a todas essas questões por agrupamento. Foi 
feito a razão de prevalência (RP) para efeito de comparação 
entre as variáveis. As entrevistas foram realizadas no perío-
do de janeiro a setembro de 2014. Resultados e Discussão De 
29778 entrevistados, 18395 (61,8%) realizam os processos de 
planejamento e gestão das ações das equipes, 7051 (23,7%) 
responderam fazer as atividades do componente de Atenção 
ao Pré-natal, Parto e Puerpério e 13941 (46,8%) responderam 
positivamente a ações de Promoção de saúde. Apenas 3631 
(12,2%) equipes relataram fazer as ações dos 3 componentes 
em seus cotidianos. O Nordeste apresentou RP de 2,19 em 
relação à Norte para os 3 componentes, as cidades maiores 
de 100000 habitantes, 1,28 em relação às cidades menores 
de 20000 habitantes, evidenciando uma estruturação melhor 
nos municípios maiores. Não foi muito diferente os quartis de 
IDHm dos municípios do quartil 2 em relação ao 1(1,17). Con-
clusões/Considerações Finais As ações de Promoção da Saú-
de apresentaram melhores resultados mas o planejamento e 
gestão das ações das EAB não é rotina nas equipes. A Atenção 
ao Pré-natal, Parto e Puerpério é uma preocupação das EAB. 

da unidade, vacinas em dia em crianças até 6 anos de idade, 
consultas médicas e de enfermagem realizadas. Resultados 
e Discussão No que se refere à produção da unidade foram 
realizados 2013(104.152),2014(179.860), 2015 (2015.419) e 2016 
(567.328) procedimentos, ressaltando a ampliação do acesso 
e oferta de serviços além da melhoria do registro. Em relação 
às consultas médicas realizadas: 2013 ( 11.581), 2014 (15.804), 
2015 (22.844) e 2016 (28.503) e em relação às consultas de en-
fermagem realizadas: 2013 (4.640), 2014 (10.715), 2015 (15.162) 
e 2016 (17.956), podemos observar que a oferta de consultas 
foram significativas contemplando um maior numero de pes-
soas , levando-se em conta o acompanhamento de acordo 
com os protocolos, organização das agendas e ampliação do 
acesso. Em relação à vigilância de gestantes foram acompa-
nhadas em 2013 20% e em 2016 98,7% e em relação ao acompa-
nhamento de crianças menores de 2 anos, em 2013 42% e 2016 
82% de gestantes acompanhadas, em relação ao percentual 
de crianças até 6 anos com vacinas em dia em 2013 havia 4,3% 
e em 2016 chegamos à 94,71% ressalta-se a importância des-
se cuidado na diminuição da mortalidade materno infantil e 
a minimização de agravos, a organização da visitas favoreceu 
construção de um maior vínculo e estabeleceu uma vigilância 
eficiente. Conclusões/Considerações Finais Pode-se concluir 
que o gestor impulsiona o processo, pode por momentos ser 
desafiador, mas fazer gestão com competência, utilizando 
as ferramentas necessárias e monitorando incansavelmente 
gera resultados.Os resultados e a construção do conhecimen-
to são fruto de um trabalho construído em equipe na qual 
devemos nos basear pelos protocolos assistenciais, compro-
meter-se a fazer o melhor e realizar com excelência. O gestor 
precisa estar disponível, atento e atuar como um líder, valori-
zar pequenos avanços e promover o reconhecimento profis-
sional estimulando a motivação contínua.A gestão pode ser 
entendida como um plano de produção de uma política que 
cuida da vida humana e pode ser vista como uma das estra-
tégias para a consolidação do SUS. Podemos criar condições 
para que seja possível direcionar o processo de trabalho para 
o desenvolvimento de serviços, na busca de qualidade e do 
impacto das suas ações sobre o processo saúde-doença em 
sua dimensão coletiva. Referências GRECO, R.M. As Funções 
Administrativas e o Planejamento em Enfermagem. Material 
Instrucional elaborado para a Disciplina Administração em 
Enfermagem I Curso de Graduação em Enfermagem. Faculda-
de de Enfermagem da Universidade Federal de Juiz de Fora, 
2010. MERHY, E. E.; ONOCKO, R. (Org.). Agir em saúde:um 
desafio para o público. São Paulo: Hucitec, 1997. p. 71 -113. 
______. Saúde: a cartografia do trabalho vivo. São Paulo: HU-
CITEC, 2002 PESSOA, L. R. ET AL. Manual do gerente: desafios 
da média gerência em saúde. Rio de Janeiro, ENSP, 2011.
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14282 ANÁLISE SITUACIONAL E AÇÕES EM SAÚDE 
REALIZADAS EM DUAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS NO 
INTERIOR DO AMAZONAS

Introdução Relato de experiência vivenciado durante ativida-
des de estágio da disciplina Enfermagem em Saúde Coletiva 
II, realizada em duas comunidades ribeirinhas no interior do 
Estado do Amazonas com os alunos do curso de Enfermagem. 
Percebe-se que as experiências vividas por futuros enfermei-

ros nas práticas de campo tornam-se essenciais para a sua 
formação. Objetivos Realizar a análise situacional e promover 
ações em saúde nas comunidades ribeirinhas: Bom Jesus do 
Japiim e São Francisco do Jacaré localizadas a 69,04km do 
município de Coari/AM. Metodologia Trata-se de um estudo 
descritivo, tipo relato de experiência elaborado no contex-
to da disciplina Enfermagem em Saúde Coletiva II, com os 
universitários do sétimo período do Curso de Enfermagem 
do Instituto de Saúde e Biotecnologia (ISB) da Universidade 
Federal do Amazonas (UFAM) do município de Coari/AM. As 
atividades foram realizadas entre 23 e 27 de Janeiro de 2017. 
Durante o período foram realizadas as seguintes atividades: 
levantamento situacional das comunidades, educação em 
saúde (higiene bucal, prevenção do Câncer do Cólon do Útero 
e Mama, higiene íntima, tratamento da água com hipoclorito 
e gravidez na adolescência). Resultados e Discussão Os alu-
nos dividiram-se por ações, as quais seguem: levantamento 
da análise situacional das comunidades utilizando o Cadastro 
Domiciliar e Territorial, Cadastro Individual (e-SUS); e a Esca-
la de Risco Familiar (Escala de Coelho). As atividades desen-
volvidas com alunos de uma universidade pública, é pioneira 
no interior do Estado do Amazonas. Em relação as ações em 
saúde, observa-se que a dificuldade de acesso aos serviços de 
saúde, as limitações de educação e informação, podem inter-
ferir negativamente na gestão da saúde e autocuidado dos 
ribeirinhos. Conclusões/Considerações Finais A vivência neste 
estágio possibilitou que os discentes obtivessem experiências 
em campo, conciliando a teoria com a prática, promovendo 
ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde dos 
ribeirinhos. Neste sentido, os estudantes poderão realizar ati-
vidades assistenciais direcionadas as especificidades das po-
pulações ribeirinhas do Amazonas.

LÍDIA DE ARAUJO SILVA; Daiane Nascimento de Castro; Carlos 
Eduardo Bezerra Monteiro; Amanda Araújo de Oliveira; Welton 
Renato Oliveira Silva; Abel Santiago Muri Gama; Firmina 
Hermelinda Saldanha Albuquerque;

14339 CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE 
PROMOÇÃO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS: PARTICIPAÇÃO 
COMO FOCO

Introdução O conceito de Promoção da Saúde, fundamenta-
do há 30 anos na I Conferência Internacional de Promoção da 
Saúde em Ottawa - 1986, é discutido no mundo inteiro1,2. No 
Brasil, também em 1986, na 8ª Conferência Nacional de Saú-
de foi assumido o conceito ampliado de saúde, priorizando 
políticas voltadas para o cuidado pela vida2. O conceito foi 
documentado em 2006, na Política Nacional de Promoção da 
Saúde (PNPS) fomentando iniciativas mais sólidas2-3. Em Mi-
nas Gerais, a temática da Promoção da Saúde foi desenvolvida 
e consolidada por meio de ações sequenciais desde de 2007, 
quando foi criada a Gerência de Promoção à Saúde pelo do 
Decreto Estadual nº 44.479. Em 2015, a área foi reconduzida à 
Superintendência de Atenção Primária à Saúde com proposta 
de elaborar e implementar a Política Estadual de Promoção 
à Saúde (POEPS). A POEPS foi construída a fim de acelerar o 
processo de descentralização e aumentar a oferta de ações 
de Promoção da Saúde nos municípios mineiros. Nesse mo-
vimento, a Promoção da Saúde foi definida como estratégia 
de articulação transversal com intervenções individuais, co-
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o PMCP busca fortalecer a atenção ao pré-natal, induzindo 
a melhoria da cobertura e da qualidade da assistência pres-
tada as gestantes, e consequentemente, contribuir para a 
redução de indicadores e estatísticas materno-infantis, ainda 
persistentes no Estado de Pernambuco. Diante da importân-
cia dessa intervenção, e reconhecendo que o campo de ava-
liação em saúde pode contribuir com conhecimentos para a 
melhoria das ações de saúde optou-se pela construção de um 
plano de avaliação para o PMCP. Objetivos Construir um pla-
no de avaliação para avaliar se as atividades de acolhimento, 
cadastramento e monitoramento do pré-natal das gestantes 
cadastradas no Programa Mãe Coruja estão sendo executa-
das conforme preconizado pelo Programa Mãe Coruja. Me-
todologia O plano de avaliação foi elaborado, ao longo do 
ano de 2016, de forma participativa, utilizando como base de 
informações diálogos com alguns atores envolvidos na inter-
venção, documentos técnicos do PMCP e a própria vivência e 
experiência da autora do plano na intervenção. Dessa forma, 
optou-se pela realização de um plano de avaliação com foco 
no processo – análise de implantação – que se caracterizará 
como uma pesquisa descritiva, de corte transversal e aborda-
gem predominantemente quantitativa com a incorporação de 
alguns elementos qualitativos. A avaliação será realizada nos 
103 municípios de Pernambuco que possuem o PMCP implan-
tado e serão utilizados, como fontes de informação, dados 
primários, coletados em entrevistas estruturadas com gestan-
tes cadastradas no Programa e com profissionais dos Cantos 
Mãe Coruja, e em observação direta no Canto Mãe Coruja, 
além de dados secundários, a serem coletados do Sistema de 
Informação (SIS_Mãe Coruja) e documentos do Programa. 
Resultados e Discussão Como resultado do processo de ela-
boração do plano, foi construído o Modelo Lógico da inter-
venção a ser avaliada, para a visualização do funcionamento 
dela e das relações causais entre seus elementos (insumos, 
atividades, produtos, resultados e impactos). Os stackehol-
ders da intervenção foram identificados, e seus interesses, 
atribuições e estratégias de envolvimento no processo avalia-
tivo. Foi definido que a avaliação será apreciada a partir das di-
mensões da qualidade (subdimensão de conformidade) e das 
relações interpessoais. Na Matriz de Informações foram elen-
cados 25 indicadores para o estudo. O valor das dimensões 
e dos indicadores para o julgamento da intervenção foi pon-
derado na Matriz de Relevância, onde 15 indicadores foram 
considerados “muito relevante” e 9 de “relevância média”. 
Na Matriz de Julgamento foram determinados os parâmetros 
de julgamento para cada indicador e para intervenção como 
um todo, podendo o grau de implantação desta última ser 
classificado como: satisfatório; parcial; incipiente e desfavorá-
vel. Os resultados da avaliação serão utilizados para a tomada 
de decisão e melhoria do Programa e serão divulgados atra-
vés de relatórios para os atores envolvidos. Conclusões/Con-
siderações Finais A construção deste plano de avaliação tem 
grande significado e importância para o Programa Mãe Coru-
ja Pernambucana, pois será a primeira iniciativa de avaliação 
de processo no Programa. A abordagem formativa do plano 
poderá trazer contribuições inestimáveis, não só no sentido 
de apontar acertos e/ou falhas, mas também de apresentar 
possíveis soluções, reorganizar atividades e serviços, possibi-
litando caminhos alternativos para maximizar a utilização de 

recursos disponíveis e uma melhor conscientização tanto dos 
profissionais como da própria comunidade sobre seus pro-
blemas e necessidades. Além disso, este plano de avaliação 
se constitui num ponto de partida para maior compreensão 
dos gestores sobre a importância da institucionalização da 
avaliação no processo de trabalho das organizações, e num 
estímulo ao desenvolvimento de novas avaliações no PMCP. 
Referências BROUSSELLE, A. et al. (Org.). Avaliação conceitos 
e métodos. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2011. _____.Go-
verno do Estado de Pernambuco. Manual do Programa Mãe 
Coruja Pernambucana. Pernambuco: Governo do Estado de 
Pernambuco, 2011. HARTZ, Z.M.A. (Org.). Avaliação em Saúde: 
dos modelos conceituais à prática na análise da implantação 
de programas. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1997. LIMA, 
A.E.A. et al. Programa Mãe Coruja Pernambucana: Induzindo e 
Fortalecendo Políticas Públicas. Pernambuco: Governo do Es-
tado de Pernambuco, 2015. LIMA, A.E.A. et al. The Mãe Coruja 
Pernambucana Programme: a comprehensive care network 
to reduce maternal and infant mortality in Pernambuco sta-
te,Brazil. Early Childhood Matters, Paises Baixos, v.120, jun., 
2013. SAMICO, I. et al. Avaliação emSaúde: bases conceituais e 
operacionais. Rio de Janeiro: MedBook, 2010.

Eveline D‘Andrada Cruz; Patrícia Pássaro da Silva Toledo; Marly 
Marques da Cruz;

14456 CONSTRUÇÃO DE UM PLANO DE AÇÃO PELO 
MÉTODO ALTADIR DE PLANIFICAÇÃO POPULAR EM UM 
BAIRRO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.

Introdução O presente trabalho é um exercício teórico-práti-
co da disciplina de Atividades Integradas em Saúde Coletiva 
VI (AISC - VI), oferecida pelo Curso de graduação em Saúde 
Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A partir do 
diagnóstico de saúde obtido através do Método de Estimati-
va Rápida Participativa (ERP), construiu-se um Plano de Ação, 
como ferramenta para planejamento de uma intervenção a 
ser executada em um bairro da Ilha do Governador no Rio de 
Janeiro, através do Método Altadir de Planificação Popular 
(MAPP). Durante a elaboração da Estimativa Rápida Participa-
tiva, identificaram-se diversos problemas de saúde na comu-
nidade, sendo selecionado entre os vários, a suspeita da exis-
tência de alta prevalência de pessoas portadoras de distúrbios 
mentais no bairro. Objetivos Elaborar um plano de ação para 
intervir no problema identificado através do método da Esti-
mativa Rápida Participativa (ERP), que foi suspeita de alta pre-
valência de distúrbios mentais na população local, utilizando o 
Método Altadir de Planificação Popular (MAPP). Metodologia 
Para o desenvolvimento do estudo foi aplicada a ERP para fa-
zer diagnóstico situacional, contando com a participação da 
comunidade. Após análise dos dados, um problema foi sele-
cionado e um plano de ação foi elaborado baseado no MAPP. 
As etapas do plano foram: seleção dos problemas do plano, 
descrição do problema, explicação do problema (criação da 
árvore de problemas), desenho da situação objetivo, seleção 
dos nós críticos, desenhos e demandas das operações, defi-
nição das responsabilidades pelas operações, definição de 
responsáveis pelas demandas de operação, avaliação e cál-
culo dos recursos necessários para desenvolver as operações 
(orçamento), identificação dos atores sociais, identificação de 
recursos críticos, identificação dos atores que controlam os 

Esses resultados apontam possibilidades de melhoria da AB, 
no cuidado à gestante, parto e ao lactante e também no pla-
nejamento e ações. Referências .

Tauani Zampieri Cardoso; Lúcia de Fátima da Silva Santos; 
Maria José Bistafa Pereira; Osmar de Oliveira Cardoso;

14362 IMPACTO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 
PERMANENTE DE UM HOSPITAL DE ENSINO DA ZONA 
NORTE DO ESTADO DO CEARÁ

Introdução A qualificação da atenção à saúde vincula-se a 
vários fatores, os quais incluem estruturação e organização 
dos serviços; aderência a novas tecnologias; disponibilidade 
de materiais/equipamentos e medicações; e, sobretudo, com-
prometimento com a otimização contínua e permanente de 
ações educativas quem permitam o desenvolvimento integral 
dos trabalhadores em saúde (SILVA et al, 2016). A formação de 
profissionais para o Sistema Único de Saúde (SUS) continua 
sendo uma preocupação recorrente de gestores/as e profis-
sionais de diversos campos de fazer-saber, sobretudo, os cam-
pos da Saúde Pública e da Educação (VASCONCELOS, 2016). A 
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), 
de acordo com o Ministério da Saúde, propõe que a transfor-
mação das práticas profissionais deve baseia-se no diálogo e 
na reflexão crítica sobre as práticas reais de profissionais em 
ação na rede de serviços (BRASIL, 2004). Sugere-se, portanto, 
que os processos de Educação Permanente (EP) dos trabalha-
dores da saúde sejam norteados a partir da problematização 
do seu processo de trabalho, incentivando principalmente a 
promoção e a prevenção por meio de intervenções educati-
vas (SARRETA, 2009). Objetivos Descrever o impacto das ati-
vidades de educação permanente de um hospital de ensino da 
zona norte do estado do Ceará. Metodologia Trata-se de uma 
investigação documental, retrospectiva e descritiva, realizada 
nos meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017, no hospital 
de ensino Santa Casa de Misericórdia Sobral/Ceará a partir de 
fontes documentais das atividades de EP realizadas de janeiro 
a julho de 2016 dispostos no Departamento de Ensino, Pesqui-
sa e Extensão do local de estudo. Os dados foram coletados a 
partir da aplicação de um instrumento contemplando a carac-
terização das ações de educação permanente realizadas, tais 
como: temática, indicadores relacionados ao processo de tra-
balho e atenção à saúde, e número de participantes. Os dados 
foram organizados e apresentados em seis áreas temáticas: 
tecnologias em saúde, processos gerenciais e de organização 
em serviços de saúde, nutrição e dietética, processo de cui-
dar em enfermagem, paciente crítico e controle de infecção 
hospitalar. Buscou respeitar os aspectos éticos e legais da 
pesquisa propostos na Resolução 466/12 do Conselho Nacio-
nal de Saúde. Resultados e Discussão Na área tecnologias em 
saúde, verificou-se maior número de treinamentos no semes-
tre (n=9), nos quais alcançou-se um total de 181 participações. 
Dos indicadores propostos relacionados ao processo de tra-
balho e atenção a saúde, verificou-se o alcance de 88,8%. No 
âmbito dos processos gerenciais, realizou-se três atividades, 
com 124 participações e alcance de 66,6% dos indicadores, a 
melhoria dos indicadores estaria relacionada à maior adesão 
dos participantes. Em nutrição e dietética, aconteceram dois 
treinamentos, com a participação de 50 profissionais. Devi-
do à fragilidade na integração da equipe multidisciplinar, os 

indicadores foram alcançados parcialmente. No processo de 
cuidar em enfermagem, houve apenas uma atividade, na qual 
verificou-se 91 participações e alcance de 100% dos indicado-
res. Na área paciente crítico, realizou-se quatro treinamentos, 
com 121 participações, e alcance de 50% dos indicadores. Sen-
do apontado desafios para a melhoria, como baixa adesão aos 
treinamentos e à estrutura de alguns setores. Em controle de 
infecção hospitalar, tiveram dois treinamentos, com a parti-
cipação de 50 profissionais e alcance de 50% dos indicadores. 
Conclusões/Considerações Finais Considerando a importância 
da EP na construção de uma práxis transformadora, a avalia-
ção dos processos educativos e de seu impacto nos proces-
sos de saúde e trabalho tem como principal objetivo a busca 
contínua de otimizar os processos educativos, de maneira a 
construir e apoiar novos projetos, reorientar programas e, 
sobretudo, considerar as mudanças evidenciadas no processo 
de trabalho. Desta forma, verificou-se que nas 21 atividades de 
EP realizadas nos meses de janeiro a julho de 2016 na unidade 
em estudo, foi alcançado um total de aproximadamente 655 
participantes, bem como foi perceptível o alcance de uma mé-
dia de 67,5% indicadores relacionados à atenção à saúde e aos 
processos de trabalho decorrentes dessas ações, demons-
trando a importância da EP nas mudanças e melhorias de saú-
de e institucionais. Referências SILVA, L.A.A; et al. Avaliação 
da educação permanente no processo de trabalho em saúde. 
Trab. Educ. Saúde, Rio de Janeiro, v. 14 n. 3, p. 765-781,set./
dez. 2016. VASCONCELOS, M.F.F; NICOLOTTI, C.A; SILVA, J; PE-
REIRA, S.M.L.R. Entre políticas (EPS - Educação Permanente 
em Saúde e PNH - Política Nacional de Humanização): por um 
modo de formar no/para o Sistema Único de Saúde (SUS). In-
terface (Botucatu). 2016; 20(59):981-91. BRASIL. Ministério da 
Saúde. Portaria GM/MS n. 198/04, de 13 de fevereiro de 2004: 
institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 
como estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação 
e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor e dá ou-
tras providências. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. SARRE-
TA, F.O. Educação permanente em saúde para trabalhadores 
do SUS. Franca: Unesp, 2009.

Maria Gabriela Miranda Fontenele; Carlos Romualdo de 
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14445 PLANO DE AVALIAÇÃO DO ACOLHIMENTO, 
CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DO PRÉ-NATAL 
DAS GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA MÃE 
CORUJA PERNAMBUCANA

Introdução O Programa Mãe Coruja Pernambucana (PMCP) 
foi implantado no Estado de Pernambuco em 2007, com o ob-
jetivo de reduzir a mortalidade materna e infantil no Estado 
que apresentava índices alarmantes e com desigualdades sig-
nificativas entre as regiões de saúde do Estado. O Programa 
tem como estratégia a indução e fortalecimento de Políticas 
Públicas articulando ações dos eixos de saúde, educação e de-
senvolvimento social. No eixo saúde, algumas das ações que 
os profissionais do Programa desenvolvem são o acolhimento 
e cadastramento das gestantes no Programa Mãe Coruja, e o 
monitoramento do pré-natal que é realizado por elas na rede 
de referência municipal e estadual. Com essas intervenções, 



AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde428 429Seção II - PÔSTeReS eM RoDAS De CoNVeRSA

para acompanhamento das informações físicas, financeiras e 
gerenciais do PPA foi o Sistema de Informações Gerenciais (SI-
GPlan). Ao longo dos anos, houve uma evolução dos sistemas 
de monitoramento dessas informações de gestão. Em 2011, o 
Ministério da Saúde (MS) iniciou a implantação do Sistema de 
Acompanhamento, Controle e Avaliação de Resultados (e-Car) 
em suas secretarias para acompanhamento de resultados de 
seu Planejamento Estratégico. Para conhecer a implantação 
desse sistema na Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) foi 
realizada uma pesquisa avaliativa. A expectativa foi a de quali-
ficar processos e instrumentos de gestão e monitoramento, a 
partir da compreensão de fortalezas e fragilidades da implan-
tação do e-Car dentro da SVS, com vistas ao aperfeiçoamento 
do uso dessa ferramenta. Objetivos Avaliar a implantação do 
sistema e-Car na SVS/MS, no período de 2012 a 2015, a partir da 
estimativa do grau de implantação da secretaria, bem como 
verificar a influência do contexto político organizacional na 
obtenção desse grau de implantação. Metodologia A amos-
tra foi por conveniência com participação de atores envolvi-
dos na implantação do e-Car na SVS, no âmbito federal, em 
Brasília. Foi um estudo de caso único e integrado, contando 
com 25 participantes de todos os níveis de gestão, sendo 20 
respondentes dos questionários que determinariam o grau 
de implantação e 5 participantes de entrevistas gravadas que 
mostrariam a influência do contexto político-organizacional. 
A avaliação do grau de implantação foi norteada pela matriz 
de análise e julgamento. O total dos pontos foi estabelecido 
em 160 pontos máximos, sendo 70 pontos para estrutura e 
90 pontos para processo. Os escores obtidos a partir da soma 
dos pontos dos indicadores de cada dimensão foram trans-
formados em percentuais, permitindo a classificação do grau 
de implantação em quartis, sendo < 25% não implantado; 25% 
a 49% incipiente; 50% a 75% parcialmente implantado e > 75% 
implantado. O tratamento de dados de contexto foi realizado 
a partir da análise de conteúdo temático. Resultados e Discus-
são O sistema e-Car está implantado na secretaria alcançan-
do o percentual de 75,78%, alcançando 72,5% em estrutura e 
78,33% em processo. As piores performances dessa dimensão 
estão relacionadas ao serviço de manutenção dos computa-
dores e do sistema relatados por apenas onze e baixo conhe-
cimento da existência de manual de instruções de utilização 
do e-Car relatado por oito pessoas. Na dimensão processo, 
oito dos vinte entrevistados afirmaram receber capacitação 
continuamente e seis revelaram ter conhecimento de capaci-
tações esporádicas. No contexto político-organizacional, os 
cinco diretores e informantes-chaves relataram que o sistema 
teve visibilidade no ministério entre 2012 e 2015, mas sinali-
zaram a dificuldade de sustentabilidade levando em conta a 
dependência de vontade política. Em termos de capacidade 
política, a estrutura de recursos humanos ainda é insuficiente. 
Enquanto há departamento com uma rede tecnológica pró-
pria, outros estão localizados em um prédio distante da sede 
do ministério e contam com uma estrutura bastante precária 
com queda de internet e sem telefonia. A existência de instân-
cias de gestão colegiada para monitoramento foi vista como 
benéfica. Conclusões/Considerações Finais Entre 2012 e 2015, 
o contexto político do período foi favorável a implantação do 
sistema e-Car e sistemática de monitoramento no MS e suas 
secretarias. Tal contexto pode ter influenciado positivamente 

para que esse sistema fosse classificado como implantado na 
SVS. Apesar de mudanças consistentes no contexto político 
no MS, a dinâmica de monitoramento ainda continuou sendo 
realizada na SVS até 2015. No entanto, a sustentabilidade do 
sistema ainda parece frágil dependendo da vontade política, 
o que mostra a necessidade de maior institucionalização das 
práticas de monitoramento e avaliação dentro do MS e o con-
tínuo investimento para a criação de cultura institucional que 
incorpore essas práticas à organização. Complementarmente, 
evidencia-se a necessidade de maiores investimentos em es-
trutura considerando recursos humanos, equipamentos, ins-
talações físicas, manutenção de computadores e do sistema, 
e normatização. Referências BARDIN, L. Análise de Conteúdo. 
São Paulo: Edições 70 LTDA, 2011. 279p. BRASIL. Ministério 
do Planejamento, Gestão e Orçamento. Secretaria de Plane-
jamento e Investimentos Estratégicos. Monitoramento em 
Números do Plano Plurianual 2004-2007: Exercício 2007 – Ano 
Base 2006. Brasília, 2007. ______. Planejamento Estratégico 
do Ministério da Saúde 2011 -2015: Resultados e Perspectivas. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2013. CALMON, KMN; GUSSO, 
DA. A Experiência de Avaliação do Plano Plurianual (PPA) do 
Governo Federal no Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA). Planejamento e Políticas Públicas nº 25. Bra-
sília dez. 2002. 37 p. SANTOS, AR. Monitoramento e Avalia-
ção de Programas no Setor Público A Experiência do PPA do 
Governo Federal no Período 2000–2011. 2012. F. monografia 
(Especialização em Orçamento Público) - Instituto Serzedello 
Corrêa (ISC), Brasilia.

Juliana Amorim Ubarana; Marly Marques da Cruz; Santuzza 
Arreguy Silva Vitorino;

14501 O PLANEJAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE 
DA FAMÍLIA: FRAGILIDADES E POTENCIALIDADES NA 
ARTICULAÇÃO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE EM 
FORTALEZA, CEARÁ.

Introdução A ESF, estruturante da atenção primária à saúde 
no Brasil, caracteriza-se pelo cuidado às pessoas, pautada na 
integralidade, promoção e vigilância à saúde. Assim, o proces-
so de planejamento da ESF pressupõe participação dos sujei-
tos que atuam no território adscrito, considerando a sua inser-
ção na configuração do Plano Municipal de Saúde, com vistas 
a atender as necessidades de saúde da população. Objetivos 
Analisar as potencialidades e/ou fragilidades do processo de 
planejamento na ESF, em sua (des)articulação com o plano 
municipal de saúde em Fortaleza, Ceará. Metodologia Trata-
se de um estudo de caso, com abordagem qualitativa, numa 
perspectiva histórico e social, realizado no município de For-
taleza-CE, durante o segundo semestre de 2016. Participaram 
da pesquisa gestores e trabalhadores da ESF, perfazendo 50 
participantes. Os dados foram apreendidos por meio de en-
trevistas semiestruturadas, grupos focais e análise documen-
tal. A análise do material empírico foi baseada na Análise de 
Conteúdo, modalidade temática. A pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará. 
Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. Resultados e Discussão As equipes da ESF 
não realizam planejamento local sistematicamente, tão pouco 
são inclusas na planificação municipal, reconhecendo-se como 

recursos, seleção de trajetórias e análise de vulnerabilidade 
do plano. Resultados e Discussão A elaboração do plano de 
ação seguiu as etapas previstas. Os descritores do problema 
selecionado foram a alta dispensação de medicamentos con-
trolados e o número elevado de internações por problemas 
psiquiátricos. Algumas explicações advindas da criação da 
árvore de problemas foram o uso de substância psicoativas 
e o alcoolismo. Foi percebido como nó crítico a falta de da-
dos mais precisos sobre os pacientes, tanto no que diz res-
peito a dispensação de medicamentos controlados, quanto 
a motivação da internação psiquiátrica. A operação proposta 
busca verificar as informações de medicamentos controlados 
liberados pela Clínica de Saúde da Família (CSF) e identificar 
o motivo das internações psiquiátricas, mediante análise dos 
prontuários. Cooperação de atores sociais como o gerente da 
CSF e o diretor do hospital de referência e suas motivações 
frente ao plano. Para a execução do plano de ação foram di-
mensionados recursos financeiros e recursos humanos e o 
recurso crítico indispensável para o desenvolvimento da ope-
ração é a autorização para coletar os dados da CSF e do hospi-
tal de referência. Foram selecionadas trajetórias e análise de 
vulnerabilidade do plano. Conclusões/Considerações Finais As 
informações sobre a alta dispensação de medicamentos psi-
cotrópicos pela farmácia da UBS, como também os motivos 
para a alta taxa de internações por problemas psiquiátricos 
(maiores que as do município e do estado do RJ) não foram 
esclarecedoras, necessitando para tanto, de uma investigação 
mais específica, que venha explicar com maior clareza quem 
são esses pacientes, quais são os diagnósticos e porque estão 
sendo internados. Conhecer as causas para esse problema 
implica possibilidade de trabalhar de forma mais eficiente e 
adequada na promoção da saúde mental, assim como tam-
bém na prevenção dos distúrbios psiquiátricos da população 
do local. Os muitos bares e a falta ou precariedade de áreas 
de lazer e esportes são fatores que podem estar associados 
aos possíveis problemas mentais, e que por sua vez são mui-
to evidentes no bairro. Apenas o setor saúde não pode dar 
respostas e se faz necessário, não só a comunicação, mas 
também a atuação de vários setores e atores sociais. Referên-
cias Brasil. Secretaria de Vigilância Sanitária. Aprova o Regu-
lamento Técnico sobre Substâncias e Medicamentos Sujeitos 
a Controle Especial. Portaria n. 344, de 12 de maio de 1998. 
Lex. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/scriptsweb/an-
visalegis/VisualizaDocumento.asp?ID=939&Versao=2 Acesso 
em 10 dezembro 2016. Tancredi, F.B., Barrios, S.R.L e Ferreira, 
J.H.G.. Planejamento em saúde. Vol. 2. São Paulo: Faculdade 
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 1998. (Série 
Saúde & Cidadania). Organização Mundial de Saúde – OMS. 
Notas sobre a Metodologia da Estimativa Rápida. Extraído 
do documento: WHO/SHD/NHP/88.4. Genebra, 1998 Campos, 
F.C.C., Faria, H.P. e Santos, M.A.. Planejamento e avaliação das 
ações em saúde. 2ª edição. Belo Horizonte: Nescon-UFMG, 
COOPEMD, 2010.

Sandra Maria Bezerra do Nascimento; Arioneide Alves Batista 
• Batista, A.A.; Denise Campos Verginio; Elaneide Antônio 
Antunes; Iaralyz Fernandes Farias; Juliene Neves Alves; 
Narayani Martins Rocha; Heitor Alarico Gonçalves de Freitas; 
Leyla Gomes Sancho; Tatiana Henriques Leite;

14485 VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA 
AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE 
ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DE 
RESULTADOS (E-CAR) DO MINISTERIO DA SAÚD

Introdução Em 2011, o Ministério da Saúde iniciou a implan-
tação do Sistema de Acompanhamento, Controle e Avaliação 
de Resultados (e-Car) em suas secretarias. Para conhecer a im-
plantação desse sistema na Secretaria de Vigilância em Saúde 
(SVS) foi realizada uma pesquisa. Foi construído um Modelo 
Lógico da intervenção (MLI) e uma matriz de análise e julga-
mento com critérios a serem observados na pesquisa. Obje-
tivos Compartilhar métodos de validação do Modelo Lógico 
da Intervenção (MLI) e da Matriz de Análise e Julgamento uti-
lizados para a avaliação de implantação do Sistema e-Car na 
SVS/MS. Metodologia Aos 11 participantes, foi encaminhado, 
por correio eletrônico, o documento de validação do MLI e 
da Matriz de Análise e Julgamento para avaliação. A validação 
foi feita por Delphi Político, com uma rodada de respostas, 
tendo foco em analisar sugestões. Os participantes julgaram 
as dimensões de estrutura, processo e resultado do MLI para 
as categorias de clareza, correspondência e completitude. 
Para a validação da Matriz, foi observada a coerência entre o 
componente (estrutura e processo), a subdimensão (disponi-
bilidade e qualidade técnico-científica) e o indicador. Houve a 
opção de acréscimo e retirada de indicadores. Resultados e 
Discussão Dos onze selecionados, dez pessoas responderam 
a validação do MLI, considerando clareza, correspondência e 
completitude. Foi sugerida a inserção de itens como serviço 
de manutenção de computadores e do sistema e a execução 
dos encaminhamentos para a resolução dos problemas iden-
tificados; qualificação dos encaminhamentos para resolução 
de problemas; ampliação da divulgação das informações; e 
a especificação do tema da capacitação. Oito dos dez parti-
cipantes validaram a matriz de acordo com as instruções. Foi 
sugerida a retirada de indicadores sobre cobertura de profis-
sionais capacitados; existência de profissional responsável 
pelo sistema; e tempo de formação do responsável. Conclu-
sões/Considerações Finais A validação do MLI e da Matriz de 
Análise e Julgamento permitiu ampliar o conhecimento sobre 
as etapas de operacionalização do sistema e-Car na SVS, faci-
litando a visualização de pontos de aperfeiçoamento da inter-
venção, bem como aperfeiçoar os instrumentos que seriam 
utilizados na pesquisa sobre a avaliação da implantação do 
sistema na SVS.

Juliana Amorim Ubarana; Marly Marques da Cruz; Santuzza 
Arreguy Silva Vitorino;

14500 AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DE 
RESULTADOS DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
DO MINISTERIO DA SAÚDE

Introdução No Brasil, o marco para a adoção das práticas de 
Monitoramento e Avaliação no âmbito federal foi contempla-
do pelo modelo de gestão do PPA 2000–2003. Esse monitora-
mento vem sendo instrumentalizado e apoiado por Sistemas 
Informacionais, dando aos gestores conhecimento para o que 
fortalecimento do planejamento, da gestão e da avaliação de 
políticas A primeira iniciativa de ferramenta informatizada 
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planejamento de uma intervenção a ser executada em uma 
comunidade da Ilha do Governador no Rio de Janeiro, através 
do Método Altadir de Planificação Popular (MAPP). Durante 
a elaboração da ERP, identificaram-se diversos problemas na 
comunidade, sendo selecionado o acúmulo de lixo situado 
nos arredores. Objetivos Elaborar um plano de ação, utilizan-
do o MAPP, para construir uma proposta de intervenção no 
problema identificado, o grande acúmulo de lixo situado nos 
arredores do bairro. Metodologia Para elaborar o Plano de 
Ação, foram seguidos os passos propostos pelo MAPP: se-
leção e descrição do problema, criação da árvore de proble-
mas, desenho da situação objetivo, seleção de nós críticos, 
desenhos e demandas das operações, avaliação e cálculo dos 
recursos necessários para desenvolver as operações (orça-
mento), identificação dos atores sociais relevantes, identifi-
cação de recursos críticos e quem os controlam, seleção de 
trajetórias e análise de vulnerabilidade do plano. Resultados 
e Discussão A elaboração do Plano de Ação seguiu as etapas 
previstas. Foi utilizado como descritor do problema selecio-
nado a observação de que cerca de 70% das áreas periféricas 
do bairro possuía acúmulo de lixo. As explicações advindas 
da criação da árvore de problemas são o descarte inadequa-
do, o lixo trazido pelas chuvas e marés e a coleta insuficiente. 
Foi selecionada como nó crítico a falta de informação para 
o descarte inadequado do lixo. A operação proposta busca 
informar sobre a importância do descarte correto, por meio 
de reuniões com a comunidade e com atores sociais, como 
Prefeitura, Secretaria Ambiental, COMLURB, Associação de 
Moradores, Liderança da Escola, entre outros. Foram ava-
liadas suas motivações frente ao plano. Para a execução do 
Plano, foram dimensionados recursos financeiros, recursos 
humanos, espaço físico, logística e autorizações dos atores 
que controlam os recursos, bem como a aderência da popula-
ção com o plano. Foi realizada uma análise de vulnerabilidade 
e identificada, como ponto vulnerável, a ausência da coope-
ração da população. Conclusões/Considerações Finais Con-
clui-se que o problema do acúmulo de lixo nos arredores da 
comunidade ocorre principalmente pelo descarte inadequa-
do da população, ocasionado diretamente pela falta de infor-
mação, implicando assim negativamente na degradação do 
meio ambiente e a má qualidade de vida dos moradores. É im-
portante ressaltar que a motivação de todos os atores envol-
vidos é relevante para que o plano seja colocado em prática, 
a fim de reparar e/ou minimizar fragilidades sanitárias como 
essa situação problema. Além disso, fica evidente que é pre-
ciso reeducar, ou seja, informar os moradores com relação à 
disposição do lixo no local adequado. Com o Plano de Ação, é 
possível promover um impacto positivo na comunidade. Re-
ferências TANCREDI, Francisco Bernardini. Planejamento em 
Saúde. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Faculdade 
de São Paulo, v 2., 1998 Brasil. Secretaria de Vigilância Sanitá-
ria. Aprova o Regulamento Técnico sobre Substâncias e Me-
dicamentos Sujeitos a Controle Especial. Portaria n. 344, de 12 
de maio de 1998. Lex. Disponível em: http://www.anvisa.gov.
br/scriptsweb/anvisalegis/VisualizaDocumento.asp?ID=939&-
Versao=2 Acesso 10 dezembro 2016. Organização Mundial de 
Saúde – OMS. Notas sobre a Metodologia da Estimativa Rápi-
da. Extraído do documento: WHO/SHD/NHP/88.4. Genebra, 
1998 Campos, F.C.C., Faria, H.P. e Santos, M.A.. Planejamen-

to e avaliação das ações em saúde. 2ª edição. Belo Horizonte: 
Nescon-UFMG, COOPEMD, 2010.

Narayani Martins Rocha; Arioneide Alves Batista; Denise 
Campos Vergínio; Elaneide Antônio Antunes; Iaralyz Fernandes 
Farias; Juliene Neves Alves; Sandra Maria Bezerra do 
Nascimento; Heitor Alarico Gonçalves de Freitas; Leyla Gomes 
Sancho; Tatiana Henriques Leite;

14523 MODELO TEÓRICO DA AVALIAÇÃO DE PRÁTICAS 
DE ATENÇÃO À SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Introdução Conferências internacionais afirmam a atenção 
primária à saúde (APS) como prioritária para a saúde sexual 
e reprodutiva (SSR). O Brasil elaborou políticas e programas 
relacionados às atribuições da APS para a efetivação da SSR 
no Sistema Único de Saúde (SUS). O estado de São Paulo 
(SP) possui ampla, antiga e heterogênea rede de APS; e áreas 
técnicas centrais tradicionais, como o Programa Estadual de 
DST/aids, que empreende, desde os anos 2000, ações para a 
integração à APS. Existem desafios para a efetivação da aten-
ção à SSR na APS, relacionados a deficiências na discussão 
do tema na formação e na abordagem dos profissionais junto 
aos usuários; limites para a percepção dos conteúdos de SSR 
como ações básicas de saúde; baixa integração entre servi-
ços; focalização em grupos de maior risco; pequena definição 
tecnológica das ações de prevenção de DST/aids. A hipótese 
do limitado reconhecimento da SSR como objeto de trabalho 
para a APS e da insuficiência na definição e na incorporação 
tecnológica das políticas e dos programas de SSR em práticas 
orientou a condução de uma avaliação da implementação de 
ações de SSR na APS, em SP, que construiu um modelo teóri-
co, objeto desta exposição. Objetivos Este trabalho tem o ob-
jetivo de apresentar e discutir o modelo teórico da avaliação 
de práticas de atenção à SSR na APS - compreendendo os do-
mínios promoção à SSR, prevenção e assistência às DST/aids, 
e atenção à saúde reprodutiva -, desenvolvido para avaliar a 
implementação de ações de SSR em serviços de APS, no SUS, 
em SP. O estudo decorre de tese de Doutorado defendida 
pela primeira autora em 2015, que integra a pesquisa QualiAB 
- Avaliação da qualidade da Atenção Básica em Municípios de 
SP. Metodologia Desenvolveu-se avaliação que adota a teoria 
do trabalho em saúde e a integralidade como referenciais, e 
utiliza banco de respostas ao questionário QualiAB, 2010. Par-
ticiparam 2735 serviços, de 586 municípios de SP. O modelo 
avaliativo para a dimensão SSR foi composto pela seleção de 
respostas às questões do QualiAB sobre SSR, tomadas como 
indicadores, categorizadas em domínios: promoção à SSR, 
prevenção e assistência às DST/aids, e atenção à saúde repro-
dutiva, com 25, 43 e 31 indicadores, respectivamente, totali-
zando 99. Calcularam-se porcentagens de respostas positivas 
aos indicadores e desempenho na dimensão SSR, segundo os 
domínios; sua contribuição para o escore em SSR (Friedman), 
participação relativa (Dunn) e correlação (Spearman). K-mé-
dias agruparam os serviços em 5 grupos de desempenho. Es-
tudaram-se associações com variáveis dos serviços, progra-
ma de DST/aids e regionais, e associações independentes por 
regressão logística. A pesquisa QualiAB segue normas de éti-
ca em pesquisa. Resultados e Discussão A média do desem-

meras executoras de diretrizes municipais que não atendem 
as singularidades de cada território. Os profissionais da ESF 
percebem o plano de saúde como mero cumprimento de uma 
prerrogativa legal e não se sentem implicados no processo. 
Desconhecem, em sua maioria, assim como alguns gestores 
locais, as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas para a 
ESF no plano. Todavia, o planejamento em saúde é identifica-
do também como potencialidade, uma tecnologia de gestão 
necessária, uma vez que favorece a interação com o território, 
gerando vínculos e sentidos. Conclusões/Considerações Finais 
Evidencia-se desarticulação entre necessidades locais, iden-
tificadas no processo de trabalho das equipes e as diretrizes 
estabelecidas e executadas com base no plano municipal de 
saúde. Torna-se necessário desenvolver uma cultura de plane-
jamento, ancorada na participação dos trabalhadores, numa 
lógica ascendente, respeitando as necessidades locais.

Maria Cláudia de Freitas Lima; José Maria Ximenes Guimarães; 
Cleide Carneiro; Carlos Garcia Filho;

14509 A QUALIDADE DO ATENDIMENTO DAS UPAS DE 
PETRÓPOLIS – RJ SOB O PONTO DE VISTA DOS USUÁRIOS

Introdução Com a universalização dos procedimentos de saú-
de e a garantia do direito de utilização com a implantação do 
SUS, na Constituição Federal de 1988 – CF/88, faz-se necessá-
rio a avaliação dos atendimentos aos clientes-cidadãos. A uti-
lização do indicador satisfação do usuário é uma importante 
ferramenta para avaliação dos serviços de saúde (SANS-COR-
RALES; et al., 2006 apud ZILS; et. al., 2009). Para Mattos; et al. 
(2010, p.91), “a avaliação da satisfação de pacientes constitui 
um instrumento indispensável na avaliação do desempenho 
de organizações hospitalares públicas”. Embora vários auto-
res vêm apresentando vários trabalhos a respeito da qualida-
de do atendimento dos serviços públicos de saúde, basta as-
sistir aos noticiários diários para que se note que na prática a 
boa qualidade ainda é distante em nível nacional. Objetivos O 
objetivo geral do trabalho consiste na avaliação da qualidade 
dos serviços prestados pelas UPAs do município de Petrópolis 
e os objetivos específicos são: verificar a satisfação dos usuá-
rios quanto ao processo de atendimento nas UPAs; verificar 
a satisfação dos usuários quanto ao atendimento dos profis-
sionais das UPAs. Metodologia Este estudo de caso trata-se 
de uma pesquisa exploratória – qualitativa, explicativa quanto 
aos objetivos, sendo esta abordagem escolhida pela aproxi-
mação do investigador e objeto investigado, o que é impossí-
vel em pesquisas quantitativas (OLIVEIRA, 2010). Para a coleta 
de dados, foram efetuadas entrevistas semiestruturadas, com 
um roteiro de questões que permitem uma flexibilidade e a 
implementação de novas questões de acordo com o desen-
volvimento da entrevista e a necessidade do entrevistador 
(FUJISAWA, 2000, apud BELEI; et. al. 2008). 20 pessoas iden-
tificadas como usuárias das UPAs foram escolhidas aleatoria-
mente e as entrevistas foram realizadas nos arredores de suas 
residências, pois o ambiente se torna mais propício por não 
se encontrarem em estado de doença naquele momento. As 
entrevistas foram anotadas e apresentaram questões fecha-
das com a possibilidade de se acrescentar justificativas, para 
que se alcançasse os objetivos desta pesquisa. Resultados 
e Discussão Analisando os dados, constatou-se que 95% dos 

usuários aprovam a localidade e 90% aprovam o conforto das 
instalações das duas UPAs analisadas. Quanto ao atendimen-
to na recepção, 65% dos usuários aprovam o atendimento, 
enquanto que no atendimento na triagem, 70% dos usuários 
das unidades estão satisfeitos. Quanto ao atendimento médi-
co, 80% dos usuários aprovam o atendimento. Quanto à cor-
reção de diagnóstico, 85% de aprovação e quanto à solução 
do problema, 70% declararam ter seus problemas resolvidos 
no atendimento. Quanto ao retorno à unidade, 90% voltaria a 
procurar por atendimento. Em suas justificativas pelas respos-
tas ou no estímulo ao fornecimento de críticas e sugestões, 
80% dos usuários entrevistados reclamaram da demora no 
atendimento e da falta de funcionários (principalmente médi-
cos) suficientes para o atendimento, além da falta de alguns 
equipamentos para exames. Conclusões/Considerações Finais 
Nota-se que a grande maioria dos usuários entrevistados são 
de baixa renda e dentro da faixa de idade da população eco-
nomicamente ativa, justificando a necessidade pela procura 
pelo atendimento das UPAs. Embora a maioria tenha aprova-
do o atendimento por parte dos profissionais, os problemas 
organizacionais e estruturais parecem pesar mais para os 
usuários, pois um número significativo de usuários relataram 
voltarem a procurar as UPAs somente por necessidade, por 
falta de opção. Entretanto, mesmo com as reclamações quan-
to à parte estrutural e organizacional, o elogio pelo atendi-
mento dos profissionais demonstram que o material humano 
é reconhecido pelos usuários, demonstrando que as UPAs de 
Petrópolis – RJ, solucionando esses problemas relatados, tem 
um potencial de se tornarem referência para outras unidades 
de atendimento de saúde do SUS tanto de forma regional, 
como porque não, de forma nacional. Basta que os gestores 
públicos reconheçam e solucionem os problemas existentes. 
Referências BELEI, R. A.; et. al. O uso de entrevista, observa-
ção e videogravação em pesquisa qualitativa. 2008. Dispo-
nível em: < https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/
caduc/article/viewFile/1770/1645>. Acesso em: 07 jun. 2015. 
MATTOS, C. A. C.; et. al. Serviços Médico-Hospitalares: fatores 
de satisfação dos pacientes de um hospital público de Belém-
PA. 2010. Disponível em: < http://www.fumec.br/revistas/pre-
texto/article/view/657/0> . Acesso em: 06 mai. 2015. OLIVEIRA, 
A. A. Observação e Entrevista em Pesquisa Qualitativa. 2010. 
Disponível em: < http://facevv.cnec.br/wp-content/uploads/
sites/52/2015/10/OBSERVA%C3%87%C3%83O-E-ENTREVISTA-EM-
-PESQUISA-QUALITATIVA.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2015. ZILS, 
A. M.; et. al. Satisfação dos usuários da rede de Atenção Pri-
mária de Porto Alegre. 2009. Disponível em: < https://www.rb-
mfc.org.br/rbmfc/article/view/233>. Acesso em: 06 mai. 2015.

Fabricio da Silva Farias;

14518 CONSTRUÇÃO DE UM PLANO DE AÇÃO EM UMA 
COMUNIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO A PARTIR 
DO MÉTODO ALTADIR DE PLANIFICAÇÃO POPULAR – 
2016

Introdução O presente trabalho é um exercício teórico-práti-
co da disciplina de Atividades Integradas em Saúde Coletiva 
VI, oferecido pela graduação de Saúde Coletiva da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro. A partir do diagnóstico de saúde 
obtido através do Método de Estimativa Rápida Participativa 
(ERP), construiu-se um Plano de Ação, como ferramenta para 
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Atenção em Saúde do Trabalhador. Relatório Anual de Ges-
tão 2012. Salvador, 2013. Xerocop. Bahia. Secretaria Estadual 
de Saúde.Diretoria de Vigilância e Atenção em Saúde do Tra-
balhador. Relatório Anual de Gestão 2013. Salvador, 2014. Xe-
rocop. Bahia. Secretaria Estadual de Saúde.Diretoria de Vigi-
lância e Atenção em Saúde do Trabalhador. Relatório Anual 
de Gestão 2014. Salvador, 2015. Xerocop. Bahia. Secretaria 
Estadual de Saúde.Diretoria de Vigilância e Atenção em Saú-
de do Trabalhador. Relatório Anual de Gestão 2015. Salvador, 
2016. Xerocop. Bahia. Plano Estadual de Saúde 2016-2019 (em 
processo de aprovação pelo CES). Bahia. Terceiro Relatório 
Quadrimestral 2016. Salvador: Secretaria da Saúde do Estado 
da Bahia, 2016. . Xerocop.
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14554 GESTÃO POR RESULTADOS: AVALIAÇÃO 
DE DESEMPENHO PROFISSIONAL NO ESTADO 
DE PERNAMBUCO COM USO DE SISTEMA WEB E 
INDICADORES DE SAÚDE

Introdução O Estado de Pernambuco adota o modelo de ges-
tão por resultados, definido como um marco conceitual cuja 
função é a de facilitar às organizações públicas a direção de 
seu processo de criação de valor público, assegurando má-
ximo desempenho, sendo a avaliação e monitoramento de 
metas, ferramentas importantes neste processo. A avaliação 
de desempenho profissional no Estado é entendida como um 
processo sistemático de acompanhamento da execução das 
metas pactuadas coletivamente, e estimula a reflexão sobre 
o processo de trabalho. Integra, no âmbito da Secretaria de 
Saúde, o Programa Institucional de Avaliação de Desempenho 
(PCCV, Probatório e Gratificação de Desempenho). Para paga-
mento de gratificação, a avaliação foi implantada no ano 2012, 
porém, apenas em 2013 foi criado um sistema Web, denomi-
nado SISGRADE, que acomoda informações do desempenho 
dos servidores que atuam nos hospitais estaduais. Abriga in-
formações de cerca de 19.000 pessoas submetidas a avalia-
ções mensais, através do uso de indicadores de saúde globais, 
individuais e indicadores de formação em serviço, levando em 
consideração cargo, função, área de atuação e regime de tra-
balho do avaliado. Objetivos a) apresentar o SISGRADE (Siste-
ma de Gratificação de Desempenho) e os indicadores de saúde 
específicos por cada cargo, função, área de atuação e regime 
de trabalho, categorizados em “dimensões avaliativas”. b) 
apresentar avanços e alterações do Sistema ao longo dos 
últimos quatro anos. Metodologia Um sistema de gestão de 
desempenho no nível grupal aponta para uma avaliação que 
se concentra nos processos de trabalho, nas equipes. No nível 
individual, avalia-se o resultado do trabalho do indivíduo, do 
seu comportamento no ambiente de trabalho ou de ambos. 
Alguns indicadores de saúde utilizados na avaliação global fo-
ram: taxa de mortalidade, tempo médio de permanência no 
leito, acolhimento com classificação de risco, revisão de pron-
tuários. Alguns indicadores individuais foram: pontualidade, 
rendição profissional a profissional, número de consultas rea-
lizadas, dentre outros. Os indicadores avaliativos relacionados 
à formação em serviço foram: realização de cursos e atividades 

de preceptoria. Todos escolhidos com o propósito de avaliar 
o servidor em sua realidade cotidiana. Os dados do SISGRADE 
se referem ao período de março de 2013 a dezembro de 2016. 
O sistema foi desenvolvido pelo departamento de tecnologia 
da informação e aloca 36 unidades estaduais de saúde. Resul-
tados e Discussão As organizações modernas necessitam de 
mecanismos de avaliação de desempenho em seus diversos 
níveis, pois, o desempenho no trabalho é resultante não ape-
nas das competências inerentes ao indivíduo, mas também, 
das relações interpessoais e do ambiente de trabalho. A partir 
dos diversos tipos de relatórios emitidos pelo SISGRADE, foi 
possível monitorar o desempenho individual de cada servidor, 
de cada hospital, obter o quantitativo de servidores ativos 
nos hospitais estaduais, obter os valores financeiros indivi-
duais pagos por cargo, o montante financeiro pago por mês e 
ano, emitir relatórios gerenciais para a gestão de pessoas das 
Unidades de Saúde participantes, realizar o monitoramento 
das ocorrências informadas. Surgiu a necessidade de rever e 
repactuar sistematicamente metas para cada indicador avalia-
tivo. Ainda, percebeu-se que a identificação dos preceptores 
do serviço e dos profissionais que realizaram cursos foi um 
estímulo às atividades de educação permanente. Atualmente, 
algumas melhorias foram incorporadas ao processo, como o 
pagamento da gratificação em folha, a gratificação aos servi-
dores que atuam em OSS, o percebimento em período de fé-
rias e a interlocução com a avaliação para o PCCV. Conclusões/
Considerações Finais A avaliação de desempenho profissional 
é instrumento para auxiliar gestores e as demais áreas de RH 
no acompanhamento e melhoria do capital intelectual da or-
ganização. Trata-se de um processo de acompanhamento do 
andamento e progresso dos trabalhos, solução contínua para 
os pontos de melhoria encontrados e verificação final dos re-
sultados conquistados para a definição de novas propostas. 
A avaliação de desempenho visa o desenvolvimento geral da 
organização ao longo do tempo, pois identifica as principais 
deficiências de desempenho e gera planos de ação efetivos 
para melhorá-los, elevando os conhecimentos e as atitudes 
dos avaliados. O empenho e o comprometimento dos envol-
vidos com o desenvolvimento e a melhoria das atividades são 
fatores indispensáveis para o sucesso do programa de avalia-
ção de desempenho. O aperfeiçoamento do programa depen-
de da contribuição eficaz, assertiva e do comprometimento 
verdadeiro dos avaliados e avaliadores. Referências COLAU-
TO, R. D.; BEUREN, I. M. Proposta para avaliação da gestão 
do conhecimento em entidade filantrópica: o caso de uma or-
ganização hospitalar. Reviata administração contemporânea, 
Curitiba , v. 7, n. 4, p. 163-185, Dec. 2003 . OLIVEIRA-CASTRO, G. 
A., LIMA, G. B. C., VEIGA, M. R. M. Implantação de um sistema 
de avaliação de desempenho: métodos e estratégias. Revista 
de Administração, v. 31, n. 3, p. 38-52, 1996. SERRA, A. Modelo 
aberto de gestão de resultados no setor público. Tradução de 
Ernesto Montes – Bradley y Estayes. Natal: SEARH/RN, 2008. 
SES, 2015. SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBU-
CO. portal.saude.pe.gov.br/programa/secretaria-executiva.../
avaliacao-de-desempenho
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penho dos serviços em SSR é 56,84%. Os grupos A, B, C, D, E 
tem médias de 74,71; 61,95; 55,19; 45,57; e 21,56%, respectiva-
mente. O domínio saúde reprodutiva tem maior participação 
no escore, seguido de prevenção/assistência e promoção. Os 
3 domínios estão correlacionados; o domínio prevenção/as-
sistência tem as maiores correlações com os demais. Saúde 
da família, ou saúde da família com Unidade Básica de Saúde; 
localização urbana periférica; delimitação da área de abran-
gência por planejamento; presença de serviço especializado 
de atenção à aids no município, e uso de dados de produção 
e epidemiológicos para organização do trabalho são variáveis 
associadas ao grupo A, sendo que as 2 últimas apresentam 
associação independente. Os resultados indicam que a im-
plementação das ações de SSR na APS de SP é incipiente. O 
modelo teórico foi adotado em: revisão da dimensão SSR no 
projeto de atualização e validação do instrumento QualiAB 
para nível nacional; orientação das finalidades de promoção 
da SSR e prevenção de DST no projeto Qualificação da Rede 
em DST, HIV/aids e Hepatites Virais em Regiões Prioritárias 
dos Estados de Santa Catarina e SP, ambos em desenvolvi-
mento atual. Conclusões/Considerações Finais A avaliação 
realizada apresentou completude e utilidade, combinando 
explicações, julgamentos e recomendações. Para abordar o 
desafio da atenção à SSR na APS é necessário: rever o ob-
jeto SSR para a APS, com vistas à integralidade; disseminar 
tecnologias de atenção à SSR; investir em capacitações de 
gerências técnicas; e ainda, fortalecer redes regionais temá-
ticas para SSR. O modelo teórico para avaliação da SSR na 
APS poderá ser empregado como uma dessas ferramentas, 
particularmente para o planejamento do trabalho ou futuras 
avaliações. Este modelo possibilitou avaliar práticas de dife-
rentes características quanto à finalidade – promoção, pre-
venção e assistência -, tecnologia empregada, definição e tra-
dição na APS. Dele resultou uma avaliação com variabilidade 
de indicadores, domínios consistentes, e discriminação entre 
os serviços quanto ao desempenho em SSR. Esse atributo, 
bem como a inserção da dimensão SSR em questionário geral 
sobre APS, tornam a avaliação viável e replicável. Referências 
Ayres JRCM et al., From natural history of disease to vulne-
rability: changing concepts and practices in contemporary 
Public Health. In: Parker R et al. (org). Routledge Handbook 
in Global Public Health.1a ed.Abingdon,Oxon:Taylor and Fran-
cis,2011;p.98-107. Castanheira ERL et al. QualiAB: desenvol-
vimento e validação de uma metodologia de avaliação de 
serviços de atenção básica.Saude soc.2011;20 (4):935-947.
DOI:10.1590/S0104-12902011000400011. Cook R et al. Saúde 
Reprodutiva e Direitos Humanos: integrando medicina, ética 
e direito. Trad. A.Romani, R.Perrone e equipe. Rio de Janeiro: 
Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação,2004. Coryn 
CLS et al. A Systematic Review of Theory-Driven Evaluation 
Practice From 1990 to 2009. American Journal of Evalua-
tion.2011;32(2)199-226.DOI: 10.1177/1098214010389321. Minis-
tério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica no26 “Saúde Se-
xual e Reprodutiva”.Brasília:MS,2010.http://dab.saude.gov.
br/caderno_ab.php.
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14552 O DESAFIO DE CONSTRUIR INDICADORES 
DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARA MEDIR 
A DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO 
TRABALHADOR NO ESTADO DA BAHIA

Introdução Apresenta-se, aqui, o relato de experiência da Di-
retoria de Vigilância e Atenção em Saúde do Trabalhador do 
Estado da Bahia (Divast) na construção e aplicação de indica-
dores de monitoramento e avaliação da descentralização das 
ações de Saúde do Trabalhador nos 417 municípios baianos. 
Assim, tomando-se por referência o contexto do planejamen-
to estratégico do Sistema Único de Saúde (SUS) na Bahia, no 
período de 2012 a 2016, faz-se uma análise do indicador princi-
pal adotado e monitorado nos dois últimos Planos Estaduais 
de Saúde e Planos Plurianuais do Estado. O indicador principal 
e seus subindicadores foram definidos de modo a dar visibi-
lidade às prioridades estratégicas da Divast. Ressalta-se que 
a sua atual formulação possibilitou uma sistemática de mo-
nitoramento — coleta, processamento e análise de dados 
e informações — que foi sendo coletivamente construída e 
aprimorada ao longo do período estudado. Objetivos O ob-
jetivo deste trabalho é, portanto, descrever e analisar como 
se deu o processo de construção deste indicador no contex-
to de planejamento estratégico da Divast, com ênfase nos 
processos de avaliação e reformulação pelo qual passou, até 
que se chegasse a atual definição. Metodologia Para tanto se 
utiliza de observação participante, já que as autoras estão di-
retamente implicadas nos eventos estudados, bem como da 
análise documental - relatórios quadrimestrais/anuais de pla-
nejamento, monitoramento e avaliação, notas técnicas, séries 
históricas do desempenho do indicador principal e dos seus 
subindicadores. Resultados e Discussão O indicador “Núme-
ro de Municípios que desenvolvem ações de Saúde do Traba-
lhador” foi pensado para medir os resultados do esforço de 
descentralizar as ações de ST na Rede SUS-Ba. Considera-se 
como município que desenvolve ações de ST, aqueles que rea-
lizaram pelo menos 02 ações, dentre um leque de 06 ações 
definidas como relevantes no Plano Estratégico (PLANEST) 
da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador 
– Bahia (Renast-Ba), quais sejam: 1-total de municípios com 
diagnóstico da situação de ST ou ações de ST descritas no 
PMS, 2-total de municípios com capacidade para notificação 
de óbitos por Acidente de Trabalho nos SI do SUS, 3-total de 
municípios com registros de agravos e doenças relacionados 
ao trabalho no SINAN, 4- total de municípios realizando ins-
peções em ambientes de trabalho, 5- total de municípios com 
atendimentos em ST na Rede SUS registrados no SIA, 6- total 
de municípios com equipes de saúde capacitada em Saúde do 
Trabalhador. O monitoramento do indicador principal e de 
seus subindicadores tem possibilitado à gestão o direciona-
mento de ações para os objetivos estratégicos da Renast-BA, 
assim como melhorou o acompanhamento da saúde do tra-
balhador na esfera loco-regional. Conclusões/Considerações 
Finais Conclui-se que, embora esse indicador possa ser apri-
morado, ele possibilita monitorar e avaliar o desempenho da 
saúde do trabalhador tanto quantitativamente, pelo total de 
ações desenvolvidas, como também pela natureza e comple-
xidade do tipo de ação Referências Bahia. Secretaria Estadual 
de Saúde. Plano Estadual de Saúde 2012-2015. Salvador, 2013. 
Bahia. Secretaria Estadual de Saúde.Diretoria de Vigilância e 
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Ação que contou com o recrutamento de profissionais estran-
geiros, após a adesão insuficiente de médicos que atuavam 
no país (OLIVEIRA, 2015). Passados pouco mais de dois anos 
de implantação do projeto, o MS relatou que 18.240 médicos 
participavam do projeto em 4.058 municípios, além de 34 dis-
tritos indígenas, beneficiando cerca de 63 milhões de pessoas 
(BRASIL, 2015). Em que pese o significativo aporte de médicos 
na APS e a relevância do problema que o PMMB busca inter-
vir, o conhecimento acerca dos resultados dessa iniciativa é in-
cipiente. Objetivos Avaliar o PMMB na Região Nordeste, com 
o uso das internações por Condições Sensíveis à Atenção Pri-
mária (CSAP) como indicador de efetividade da Estratégia de 
Saúde da Família, contextualizando-as pela razão de médicos 
por 10.000 habitantes, nas unidades federativas. Metodologia 
Pesquisa quantitativa realizada em duas etapas: exploratória 
e avaliativa com seleção e análise de uma CSAP. O agravo se-
lecionado foi a diarreia e gastroenterite de origem infecciosa 
presumível (DG), ao considerar três aspectos: elevada fre-
quência de internações, simplicidade de intervenção e ocor-
rência histórica no Nordeste (NE). O período de referência dos 
dados foi de setembro/2012 a agosto/2015. Esse intervalo in-
cluiu o ano que antecedeu o início do PMMB e os dois primei-
ros anos de sua execução. Foram coletados dados relativos ao 
provimento de médicos no NE e aqueles resultantes das inter-
nações por DG. A amostra foi constituída por 1.242 municípios 
do NE (69,2%). A análise de dados constou da comparação das 
médias de internação em séries temporais, da região e dos 
estados (testes Scott-Knott e Friedman). Também se calculou 
o desempenho dos estados nas reduções de médias observa-
das e elaborou-se taxas padronizadas das populações amos-
trais e da concentração de médicos por território. Resultados 
e Discussão As internações por DG totalizaram 181.152 casos 
na amostra de municípios, no período investigado. As médias 
de internação passaram de 6.092,8 casos no primeiro ano, 
para 5.040,5 no segundo e, 3.962,7 no terceiro. A redução de 
média do 1° ao 3° ano correspondeu a 35,0%. A tendência de 
queda observada é corroborada pelo estudo de Boing et al. 
(2012), ao analisar período distinto, mas com menor intensida-
de de redução. Todos os estados apresentaram redução das 
médias de internação, destacando-se o melhor desempenho 
do Piauí (18,3%); estado que teve uma das maiores taxas de 
incorporação de médicos pelo programa, permitindo inferir a 
ação desta maior oferta. O incremento de médicos na APS, a 
partir do PMMB, variou de 20 a 45% do quantitativo de médi-
cos que havia nos estados à época de oficialização do projeto. 
Todavia, em alguns municípios, houve redução do número de 
profissionais após a incorporação de médicos pelo PMMB. Evi-
dência que sugere a ocorrência de reposição ou substituição 
de profissionais. Houve homogeneidade na distribuição de 
médicos na Região. Fato que demonstra a busca por tornar 
essa oferta mais equânime, mas ainda não pautada pelas dife-
renças de perfis epidemiológicos. Conclusões/Considerações 
Finais Na última década a DG estava entre as três principais 
causas de internações por condições sensíveis à APS e per-
manece uma condição de mortalidade relevante. Apesar de 
ser uma CSAP, trata-se de um problema complexo e conse-
quência de outros condicionantes, sendo o sistema de saúde 
limitado para erradicá-la. Não obstante os limites da função 
do médico na APS, o estudo elucida que o PMMB influenciou a 

redução das internações por DG, sendo importante a continui-
dade de investimentos nesse nível de atenção para a melhoria 
das condições de saúde da população. Recomenda-se que fu-
turos estudos incorporem outras variáveis na análise dos efei-
tos do PMMB e utilizem métodos qualitativos para a investiga-
ção de questões pouco sensíveis à objetivação dos métodos 
quantitativos. Os autores deste estudo, integrantes do Grupo 
de Pesquisa Economia Política da Saúde da UFPE, agradecem 
o financiamento do Ministério da Saúde/CNPq, que permitiu 
a sua realização. Referências BRASIL. Lei nº 12.871, de 22 de 
outubro de 2013. Brasília, 2013. BRASIL. Ministério da Saúde. 
Programa mais médicos – dois anos: mais saúde para os brasi-
leiros / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho 
e da Educação na Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 
128 p. ISBN: 978-85-334-2284-1. OLIVEIRA, Felipe Proenço de 
et al. Mais Médicos: um programa brasileiro em uma perspec-
tiva internacional. Interface (Botucatu), Botucatu v. 19, n. 623-
634, set. 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1807-
57622014.1142>. Acesso em: 29 mar. 2016. BOING, Antonio 
Fernando et al. Redução das internações por condições sensí-
veis à atenção primária no Brasil entre 1998-2009. Rev. Saúde 
Pública, São Paulo, v. 46, n. 2, p. 359-366, abr. 2012. Disponível 
em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102012005000011>. 
Acesso em: 30 mar. 2016.
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14577 ACESSO À SAÚDE BUCAL NO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL: UMA ANÁLISE A PARTIR DO PMAQ-AB

Introdução O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica(PMAQ-AB) foi criado em 2011 e 
conta com seu 3º ciclo em execução. Objetivos Analisar o aces-
so à saúde bucal, na atenção primária em saúde, a partir dos 
resultados da avaliação externa no 1º e 2º ciclo do Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica (PMAQ-AB) no Estado do Rio Grande do Sul. Metodolo-
gia Trata-se de um estudo descritivo exploratório, realizado a 
partir dos dados da avaliação externa do Programa de Melho-
ria e Acesso a Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) 1º e 2º 
ciclo no Estado do Rio Grande do Sul, referente às equipes de 
saúde bucal. A avaliação externa do PMAQ-AB é constituída 
em 3 módulos: observação da unidade de saúde, entrevista 
com profissionais da equipe e entrevista com usuários. Atra-
vés dos resultados é possível analisar a distribuição das equi-
pes de saúde bucal na atenção básica como também avaliar 
sua organização quanto ao acesso a esse serviço de saúde no 
RS. Resultados e Discussão No 1º ciclo do PMAQ-AB teve-se 
827 Equipes de Atenção Básica (EAB) realizando avaliação ex-
terna correspondendo a 65% das equipes de atenção básica 
(EAB). Destas equipes, 565 contavam com Equipes de Saúde 
Bucal (ESB). No 2º ciclo do PMAQ-AB no RS contou 1260 EAB 
aderidas, correspondendo a 87% das EAB do Estado, sendo 
687 com ESB, ou seja 54%. O baixo número de ESB caracteriza 
barreira no acesso do serviço na AB. Para Travassos e Castro 
(2009) o acesso em saúde pode ter uma abrangência ampla 
quando se trata da utilização do serviço de saúde em tempo 
adequado ou um domínio restrito se considerar a facilidade 
que as pessoas obtêm os cuidados de saúde . Conclusões/

14563 AS PRÁTICAS DE PLANEJAMENTO NO ÂMBITO 
DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA, CEARÁ.

Introdução Ao se considerar a Estratégia Saúde da Família, 
como reorganizadora da APS, que é, por sua vez, estruturante 
do SUS, entende-se que esse nível de atenção deve concreti-
zar os princípios do sistema de saúde, provendo cuidado inte-
gral, equânime, resolutivo, considerando o território, os sujei-
tos e os coletivos. Constituindo-se, assim, numa configuração 
que tem como propósito responder às demandas da popula-
ção. Nesse contexto, a ESF deve participar do processo de pla-
nejamento, materializar o que foi planejado, avaliar ações e 
resultados, fazendo uma retroalimentação numa perspectiva 
de articulação com o plano e a programação em saúde do mu-
nicípio. Evidencia-se que a análise do processo de planejamen-
to na ESF no município de Fortaleza, com base na experiência 
dos gestores e profissionais põe em relevo a dimensão formal 
e objetiva, bem como aspectos subjetivos que revelam suas 
implicações, os sentidos atribuídos e as inquietações que per-
sistem frente à operacionalização do modelo de gestão/aten-
ção na consecução do plano de saúde. Foram considerados os 
instrumentos utilizados, o enfoque de planejamento adotado 
pela gestão e a execução das diretrizes/ações estabelecidas 
no plano de saúde. Objetivos Analisar as práticas de planeja-
mento no âmbito da Estratégia Saúde da Família no município 
de Fortaleza, considerando a interlocução com a construção e 
execução do Plano Municipal de Saúde, sob a ótica de gesto-
res e trabalhadores. Metodologia Consiste em uma pesquisa 
qualitativa numa perspectiva histórico social, na qual se toma 
como objeto o planejamento em saúde na ESF, cujo substra-
to para análise é a percepção e as representações de sujeitos 
sobre suas práticas nas instituições de saúde. Participaram da 
pesquisa gestores e profissionais que atuam na ESF, envolvi-
dos nos processos de planejamento, gestão e atenção à saúde 
do município de Fortaleza, Ceará, perfazendo 50 participan-
tes. Esse trabalho compreende uma das categorias analíticas 
da pesquisa supracitada. Os dados foram apreendidos por 
meio de entrevistas semiestruturadas, grupos focais e aná-
lise documental. A análise do material empírico foi baseada 
na Análise de Conteúdo, modalidade temática. A todos os 
participantes do estudo foi apresentado o Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido com esclarecimentos referentes à 
pesquisa, solicitação para participação no estudo, asseguran-
do o sigilo e anonimato das informações fornecidas. Resulta-
dos e Discussão Destaca-se que o processo de planejamento e 
construção do plano municipal de saúde coincide o desenvol-
vimento das ações da consultoria, voltadas ao fortalecimento 
da APS no município. Dada a ênfase conferida ao projeto de 
reorganização da APS pela gestão, a consultoria contratada 
assume o protagonismo no direcionamento e execução das 
ações, o que lhe confere maior visibilidade junto às equipes 
da ESF. O estudo revela também que o modo de condução 
do processo de planejamento da ESF, pela gestão nos níveis 
regional e local, aponta gestores com governabilidade limita-
da. Os relatos evidenciam que as práticas de planejamento da 
ESF persistem de forma centralizada, verticalizada, fragmen-
tada, pautada na resolubilidade de problemas imediatos, não 
incidente sobre as reais necessidades da população e distan-

tes do ideário da ESF. Constata-se a não consonância entre as 
equipes da ESF e a gestão, quanto aos instrumentos utilizados 
nas práticas de planejamento. Percebe-se, ainda, por meio das 
equipes, que há um contexto de não implicação dos sujeitos 
de forma afetiva e efetiva, gerando imobilidade, resistência, 
com fortes rebatimentos expressos em desgastes e desen-
cantamento nos trabalhadores. Conclusões/Considerações 
Finais Face ao exposto, faz-se essencial que o planejamento 
se constitua e se institucionalize como uma tecnologia de ges-
tão. No entanto, para efetivar transformação social é funda-
mental que o processo de planejamento favoreça a inclusão 
dos diferentes atores, com consequente implicação desses 
sujeitos na execução das ações. É a partir desses encontros, 
numa ambiência que favoreça o aparecimento das subjetivi-
dades e apropriação do que está posto com vistas à elabo-
ração e à efetivação de processos sustentáveis de mudanças 
nas políticas em saúde, que se constroem possibilidades para 
o fortalecimento de potenciais de resistência e de ressignifica-
ção. Nessa compreensão, o planejamento em saúde é impres-
cindível e vale a pena, uma vez que contribui para florescer o 
protagonismo dos sujeitos, produzindo sentido e significado 
às práticas em saúde, fortalecendo o comprometimento e a 
corresponsabilização no cuidado e nessa tessitura per si ge-
rando mobilidade para se reinventar a vida. Referências BRA-
SIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. De-
partamento de Atenção Básica. Política Nacional de Atenção 
Básica. Brasília: Min. da Saúde, 2012. 110p. CAMPOS, G. W. S. et 
al. Reflexões sobre a atenção básica e a estratégia de saúde 
da família. In: CAMPOS, G. W. S.; GUERRERO, A. V. P. Manual 
de práticas de atenção básica: saúde ampliada e compartilha-
da. São Paulo, HUCITEC, 2008. p. 132-153. MENDES. As redes 
de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da 
Saúde, 2011. VILASBOAS, A. L. Q.; PAIM, J. S. Práticas de plane-
jamento e implementação de políticas no âmbito municipal. 
Cad. saúde pública, v. 24, n. 6, p. 1239-1250, 2008. TEIXEIRA, C. 
F. Produção científica na área de política, planejamento e ges-
tão em saúde 1975-2010: temas e teorias. In: BAPTISTA, T. W. 
FARIA; AZEVEDO, C. S.; MACHADO, C. V. Políticas, planejamen-
to e gestão em saúde abordagens e métodos de pesquisa. Rio 
de Janeiro: Edit. Fiocruz, 2015. p. 81-111.

Maria Cláudia De Freitas Lima; José Maria Ximenes Guimarães; 
Carlos Garcia Filho; Cleide Carneiro; José Jackson Coelho 
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14564 PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL 
NO NORDESTE: AVALIAÇÃO DAS INTERNAÇÕES POR 
CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Introdução Em 2013, o Ministério da Saúde (MS) instituiu o 
Programa Mais Médicos no Brasil, tendo em vista a proble-
mática da carência de médicos no Sistema Único de Saúde 
(SUS), especialmente na Atenção Primária à Saúde (BRASIL, 
2013). Essa estratégia gerou controvérsias e ampla exposi-
ção política e midiática, em detrimento da análise crítica da 
situação, dificultando a compreensão do potencial dessa ini-
ciativa. Entre as ações iniciais de implantação do programa, 
o MS lançou chamadas públicas para o ingresso temporário 
de médicos na APS em regiões prioritárias, eixo de orienta-
ção designado ‘Projeto Mais Médicos para o Brasil’ (PMMB). 
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da análise dos resultados dos indicadores do PACTO/PROGVS, 
no período de 2014 a 2016. Metodologia Os Indicadores 68 
e 40 foram analisados por município e região de saúde, de 
2012 a 2016. Para a avaliação do indicador 68 considerou-se 
as seguintes ações de ST: Elaborar diagnóstico de ST; Notifi-
car óbitos por AT no SIM e SINAN; Registrar agravos e doen-
ças relacionados ao trabalho no SINAN; Realizar a vigilância 
de ambientes e processos de trabalho; Registrar no SIA-SUS 
e SIH-SUS os atendimentos realizados; Capacitar equipes em 
ST. Os resultados são obtidos do SIM, Sinan, SIA, SARG-SUS 
e Relatórios de Monitoramento. A análise do indicador 40 foi 
realizada segundo critério adotado pelo MS. Para os 30 mu-
nicípios com os mais altos e os mais baixos resultados foram 
analisados dados sóciodemográficos e econômicos (Censo 
2010, Censo Agropecuário 2006, Mapa de Pobreza e Desigual-
dade, entre outros) e feitas as correlações entre os resultados 
de ST obtidos. Resultados e Discussão Apesar de ser obser-
vado um crescimento nos resultados dos indicadores, foram 
evidenciadas importantes discrepâncias entre as regiões de 
saúde do Estado e entre os municípios de cada região. Os re-
sultados estavam relacionados ao contexto socioeconomico 
do município e a estruturação da Renast a nível regional (con-
siderando a presença ou não de Cerest de referência regio-
nal). No entanto, esta correlação positiva não foi evidenciada 
em todas as regiões de saúde do Estado. Chamou a atenção 
os seguintes achados: 1.Houve aumento da notificação de AT 
Graves em todas as regiões de saúde. 2. O subindicador “To-
tal de municípios com capacidade para notificação de óbitos 
por Acidente de Trabalho nos SI do SUS” apresentou o melhor 
resultado no período considerado. 3. Houve um crescimento 
importante nos resultados do subindicador “Total de muni-
cípios realizando inspeções em ambientes de trabalho” de 
2012 a 2016, em parte das regiões de saúde. 4. Ter Cerest de 
referência na região apareceu como um importante fator re-
lacionado ao desempenho dos indicadores; 5. Os indicadores 
relacionados à assistência e vigilância em ST apresentaram os 
mais baixos desempenhos, sendo considerados críticos. Con-
clusões/Considerações Finais Apesar de observada uma ten-
dência de continuidade no processo de desenvolvimento das 
ações de ST, os resultados apontam a necessidade de amplia-
ção da Renast-Ba, incluindo a implantação de Cerest em todas 
as regiões de saúde (50% das regiões de saúde do estado não 
possuem Cerest de referência) e a concentração de esforços 
da Divast, Núcleos e Bases de Referência Regional em Saúde e 
Cerest para o desenvolvimento de ações de Apoio Institucio-
nal e Matricial em municípios com os mais baixos desempe-
nhos. Referências Bahia. Secretaria Estadual de Saúde. Plano 
Estadual de Saúde 2012-2015. Salvador, 2013. Bahia. Secretaria 
Estadual de Saúde.Diretoria de Vigilância e Atenção em Saú-
de do Trabalhador. Relatório Anual de Gestão 2012. Salvador, 
2013. Mimeografado. Bahia. Secretaria Estadual de Saúde.Di-
retoria de Vigilância e Atenção em Saúde do Trabalhador. Re-
latório Anual de Gestão 2013. Salvador, 2014. Mimeografado. 
Bahia. Secretaria Estadual de Saúde.Diretoria de Vigilância e 
Atenção em Saúde do Trabalhador. Relatório Anual de Gestão 
2014. Salvador, 2015. Mimeografado. Bahia. Secretaria Esta-
dual de Saúde.Diretoria de Vigilância e Atenção em Saúde do 
Trabalhador. Relatório Anual de Gestão 2015. Salvador, 2016. 
Mimeografado. Bahia. Secretaria Estadual de Saúde.Diretoria 

de Vigilância e Atenção em Saúde do Trabalhador. Relatório 
Anual de Gestão 2016. Salvador, 2017. Mimeografado.

Mônica Moura da Costa e Silva; Rosanita Ferreira e Baptista; 
Letícia Coelho da Costa Nobre; Joselita Cássia Lopes Ramos; 
Isabela Barretto Sales Junqueira Ayres; Milene Wasconcelos;

14623 FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
DOS MÉDICOS INTERCAMBISTAS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS NO PARÁ

Introdução O Programa Mais Médicos foi criado em 2013 e 
um de seus objetivos é a contratação emergencial de pro-
fissionais. Através do acordo com a OPAS, muitos médicos 
cubanos preencheram as vagas que não foram ocupadas por 
brasileiros. Houve, porém, grande mobilização contra o Pro-
grama por parte dos movimentos médicos, que criticaram a 
formação dos profissionais estrangeiros, considerando-a insu-
ficiente. Objetivos Esta pesquisa tem como objetivo analisar a 
formação/experiência desses profissionais, através da inves-
tigação de suas origens e educação acadêmica, se possuem 
pós-graduação e experiências profissionais em Cuba e em 
outros países. Metodologia A pesquisa foi realizada a partir 
dos dados coletados no Projeto Multicêntrico “Avaliação da 
implementação do Projeto Mais Médicos para o Brasil” (Sub-
projeto: “Análise da efetividade da iniciativa Mais Médicos 
na realização do direito universal à saúde e na consolidação 
das Redes de Serviços de Saúde”), Coordenado pela Univer-
sidade de Brasília. A equipe do Pará visitou oito municípios 
do Estado. Em cada município foram entrevistados dois mé-
dicos do Programa, totalizando 16 profissionais. As entrevis-
tas foram transcritas e seu conteúdo analisado com a ajuda 
do software Atlas.TI. Resultados e Discussão Os resultados 
preliminares mostram que: 75% dos intercambistas são do 
sexo feminino, a média da faixa etária é 44 anos, 50% deles 
se declararam “brancos” e o ano de formação variou entre 
1982-2005. Praticamente todos os entrevistados possuem 
pós-graduação (incluindo especializações e mestrados), com 
apenas uma exceção. Os profissionais demonstraram estar 
habituados a participar de cooperações internacionais, tendo 
estado em outros programas/missões, como por exemplo, a 
“Missión Barrio Adentro”, na Venezuela. Além disso, indica-
ram ter ampla experiência em Cuba, especialmente na área da 
saúde da família. Demonstraram, também, que uma de suas 
motivações é a dedicação à causa da saúde pública. Conclu-
sões/Considerações Finais Podemos concluir que os médicos 
cubanos possuem formação acadêmica suficiente para atuar 
no Brasil, ainda que não tenham feito o Revalida. Suas expe-
riências anteriores e seu histórico de participação em missões 
e programas apontam que eles têm os requisitos necessários 
para atuar no processo de prevenção, promoção e assistência 
na atenção básica. Referências BRASIL. Lei nº 12.871, de 22 de 
outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as 
Leis no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e no 6.932, de 7 de 
julho de 1981 e dá outras providências. Diário Oficial da União 
2013a; 23 out. MORAIS, I.E.T. Al. Jornais Folha de São Paulo e 
Correio Braziliense: o que dizem sobre o programa mais mé-
dicos? Rev Esc Enferm USP 2014; 48 (Esp2): 112-120. SANTOS, 
L.M.P. Projeto de Pesquisa Análise da efetividade da iniciativa 
Mais Médicos na realização do direito universal à saúde e na 
consolidação das Redes de Serviços de Saúde. 2015. SANTOS, 

Considerações Finais A análise dos dados da avaliação externa 
do PMAQ Ab no estado do Rio Grande do Sul permite avaliar 
a disponibilidade dos serviços de saúde bucal no escopo da 
atenção básica, segundo Starfield (2007) serviços adequados 
de atenção primária de saúde podem contribuir na redução 
das desigualdades sociais na saúde.

Poala Vettorato; Rosa Levandovski;

14588 RASTREAMENTO DO CÂNCER DO COLO 
DO ÚTERO EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA

Introdução O CCU é um dos maiores problemas de saúde pú-
blica entre as mulheres, no mundo, com elevados índices de 
morbimortalidade, devido à fatores, como as ações técnicas 
efetivas no diagnóstico precoce e rastreamento. As ações 
integrais de controle do CCU devem ser desenvolvidas pela 
APS, através do exame citopatológico, para rastreamento, 
com acesso organizado através do planejamento adequado 
da equipe. Objetivos Analisar o rastreamento do câncer do 
colo do útero de mulheres atendidas em uma Unidade Básica 
de Saúde (UBS) do município de Vitória da Conquista -BA, no 
ano de 2015. Metodologia Estudo retrospectivo, transversal, 
realizado numa UBS de Vitória da Conquista-BA, em 2015, a 
partir de registros do livro de coleta de exame citopatológico 
do colo do útero disponível no serviço As variáveis descritas 
foram: idade, adequabilidade do material coletado, represen-
tatividade dos epitélios, alterações celulares e observações 
referentes ao esfregaço. A amostra final foi de 599 exames. 
Os dados foram digitados no Excel 2013 e posteriormente 
transferidos e tratados no Stata 12.0. O plano analítico incluiu 
frequência simples das variáveis elencadas. Resultados e Dis-
cussão No estudo, 81,3% das mulheres estavam na categoria 
preconizada para o rastreio, colaborando para uma redução 
efetiva da morbimortalidade. E, 99,7% das amostras foram 
consideradas satisfatórias para análise, evitando repetição 
para para obtenção do diagnóstico. Quanto à presença de cé-
lulas endocervicais, apenas 64,5% dos resultados acusaram a 
presença, o que pode ser explicada por fatores da qualidade 
da coleta. A maioria dos resultados, foram semelhantes aos 
nacionais, com 99,2% sem a presença de atipias celulares, pre-
valência de 0,5% para Lesão de alto grau; de 0,2% para lesões 
possivelmente não neoplásicas; e de 0,2% para células que não 
se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau. Conclusões/
Considerações Finais Observa-se que a equipe realiza ações 
de rastreamento como preconizado pelo MS, quanto à con-
centração de realização na faixa etária de risco e satisfato-
riedade da amostra. É notória a importância de avaliação do 
rastreamento pela gestão e equipes da APS, a fim de qualificar 
as ações, contribuindo para a redução da morbimortalidade 
por CCU.

Jôse Ribas Galvão; Shirley Batista Oliveira; Noêmia Fernanda 
Santos Fernandes; Danielle Souto de Medeiros;

14602 INQUÉRITOS DE SAÚDE COMO INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO EM SAÚDE

Introdução Inquéritos populacionais constituem-se subsídios 
básicos para reorientar políticas de atenção e promoção à saú-
de, a exemplo da PNAD (2003, 2006) e VIGITEL (2007), além 

do inquérito denominado Pesquisa Nacional de Saúde – Aten-
ção Básica (PNS-AB) de 2006 que abordaram dentre outros 
aspectos a cobertura dos programas de Câncer de mama e 
colo de útero. Objetivos Avaliar o desempenho de serviços de 
saúde pertencentes ao Entorno do Distrito Federal, nos anos 
de 2013 a 2016. Metodologia Estudo transversal do tipo Inqué-
rito Domiciliar, realizado nos municípios pertencentes ao en-
torno do Distrito Federal: Sul, Norte e Pirineus. A realização do 
“Inquérito RIDE” do qual este trabalho derivou foi viabilizado 
mediante apoio do ICICT/Fiocruz, financiamento da Fundação 
de Amparo à Pesquisa no Estado de Goiás- FAPEG e do Pro-
grama de Pesquisa para o SUS-PPSUS. O projeto seguiu as 
recomendações da portaria 196/96 do Conselho Nacional de 
Saúde, obedece ainda as diretrizes da resolução 466/12. Esse 
projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de 
Ética e Pesquisa da Faculdade de Saúde da Universidade de 
Brasília (FR 342534). Resultados e Discussão Foram seleciona-
das 1400 participantes, dessas 51% são mulheres. O inquérito 
foi dividido em: Utilização dos serviços de saúde, saúde da mu-
lher, saúde do idoso, saúde bucal, saúde de menores de 2 anos 
e utilização de serviços de saúde. Trata-se de uma população 
jovem, parda ou negra, que não exerce atividade remunerada 
atualmente. Não contam com planos de saúde ou odontoló-
gicos e referem gastos relacionados a medicamentos (mais 
frequentemente) e exames (esporadicamente). Nota-se ainda 
que quando questionados sobre o atendimento recebido, boa 
parte dos entrevistados considera a avaliação positiva quando 
conseguem o atendimento, mesmo que este demore ou não 
seja realizado completamente. Conclusões/Considerações Fi-
nais Essa pesquisa apresenta um cenário da saúde da mulher 
desenvolvido nos municípios pertencentes ao Entorno Sul do 
Distrito Federal e evidencia fortalezas e fragilidades dos refe-
ridos serviços que podem servir de subsídio para reorientação 
e direcionamento das atividades no sentido de melhorar o 
atendimento a essa importante parcela da população.

Thays Angélica de Pinho Santos; Suiany Dias Rocha; Samira 
Nascimento Mamed; Claci Fátima Weirich Rosso; Juliana Pire 
Ribeiro;

14608 PACTUAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR: 
ANÁLISE DE DESEMPENHO REGIONAL DOS INDICADORES.

Introdução A utilização de um sistema regular de informa-
ções, construído a partir de uma proposta de monitoramento 
no campo da saúde, pode contribuir para o alcance de mais 
eficiência na alocação de recursos, eficácia das ações e quali-
dade dos serviços prestados à população, produzindo bases 
sustentáveis para a tomada de decisões no processo de pla-
nejamento em saúde. Nesse sentido, a Diretoria de Vigilância 
e Atenção em Saúde do Trabalhador (DIVAST) tem empreen-
dido esforços para adequar os seus principais indicadores, 
em especial os do Plano Plurianual (PPA), Plano Estadual de 
Saúde (PES) e PACTO/PROGVS, aos objetivos e agendas estra-
tégicas construídas ao longo do processo de planejamento 
do órgão. Ressalta-se que esse alinhamento vem se consoli-
dando desde 2013, no processo de pactuação dos indicadores 
de saúde com a participação dos 417 municípios do Estado da 
Bahia. Objetivos O objetivo deste trabalho é avaliar o desem-
penho da Saúde do Trabalhador no Estado da Bahia, a partir 
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sua avaliação como forma de aprimorar a execução de suas 
ações. Por isso, estudos têm sido realizados com esse propó-
sito. Objetivos Descrever o perfil dos estudos de avaliação do 
PSE produzidos no Brasil. Metodologia Estudo bibliográfico 
(MARCONI; LAKATOS, 2007), descritivo e quantitativo, reali-
zado a partir de dados coletados na Biblioteca Digital Brasilei-
ra de Teses e Dissertações (BDTD) no mês de janeiro de 2017. 
A busca foi realizada utilizando-se os descritores “Saúde Es-
colar” e “Avaliação em Saúde”, com auxílio do operador de 
busca “AND”, e seguiu como critérios de inclusão ser estudo 
produzido no Brasil, publicado a partir de 2007 e está disponí-
vel para acesso online gratuito, onde foram encontrados 369 
estudos. Inicialmente 25 desses foram selecionados a partir 
da análise de seus títulos e, após a leitura de seus resumos, 
foram selecionados 10 pesquisas. Resultados e Discussão A 
análise dos estudos permitiu compreender que 6 (60%) foram 
dissertações de mestrado, produzidas a partir do ano de 2012, 
com maior concentração no ano de 2015 (40%) e que avalia-
ram o programa como um todo (70%), em detrimento dos que 
avaliaram apenas uma ou algumas de suas ações (30%). Obser-
vou-se ainda que 6 (60%) foram realizados em programas de 
pós-graduação da área da saúde e 4 (40%) em programas da 
área da educação o que mostra maior participação do setor 
saúde nesse processo avaliativo. A análise dos estudos per-
mitiu compreender que apesar de dificuldades na interseto-
rialidade, com maior participação do setor saúde e contribui-
ção incipiente da educação, o PSE tem sido considerado uma 
estratégia de disseminação de saúde nesses espaços e tem 
contribuído principalmente para a população mais vulnerável 
socialmente. Observou-se ainda a existência de trabalhos com 
ações fragmentadas do PSE. Conclusões/Considerações Finais 
O estudo mostrou que as pesquisas de avaliação do PSE fo-
calizaram principalmente o programa como um todo e foram 
crescentes nos últimos anos, sendo em sua maioria realiza-
das através de dissertações de mestrado da área da saúde. 
Ressalta-se que apesar de pontos positivos encontrados nas 
avaliações, ainda é necessário vencer algumas barreiras como 
a pouca integração entre as equipes de saúde e educação. 
Para isso é importante a realização de outras pesquisas ava-
liativas com foco no PSE de modo a ofertar informações que 
contribuam para seu aprimoramento. Referências BRASIL. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departa-
mento de Atenção Básica. Instrutivo PSE. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2011. 46 p. ______. Ministério da Saúde. Ministério 
da Educação. Caderno do Gestor do PSE. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2015. 68 p. MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fun-
damentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas; 2007.
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14657 AVALIABILIDADE DOS NÚCLEOS DE APOIO À 
SAÚDE DA FAMÍLIA

Introdução Para que os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
(NASF) possam alcançar a integração e o compartilhamento 
esperados junto às equipes de Saúde da Família (equipes de 
SF) apoiadas e, consequentemente, o maior grau de qualida-
de e resolubilidade possível, são identificados desafios como 
insuficiência de mecanismos para monitoramento e avaliação 
dos resultados alcançados (CAMPOS & DOMITTI, 2007; NAS-

CIMENTO & OLIVEIRA, 2010). Até recentemente, não havia 
um sistema oficial de registro das ações do NASF instituído no 
país. Foi apenas em 2013, com a reestruturação dos sistemas 
de informação da AB (Atenção Básica) criando o Sistema de 
Informação em Saúde da Atenção Básica (SISAB) e o e-SUS 
Atenção Básica, que essa questão foi definida em âmbito 
nacional (BRASIL, 2013). Considerando-se essa lacuna e a ne-
cessidade de desenvolver mecanismos de avaliação e moni-
toramento dos NASF que considerem os resultados alcança-
dos em suas diversas conformações e propostas de atuação, 
esse estudo de avaliabilidade propõe verificar em que medida 
essa intervenção pode ser avaliada, analisando seu processo 
de trabalho em busca do alcance dos resultados esperados. 
Objetivos Elaborar e validar os modelos teórico e lógico para 
avaliação dos resultados do NASF e, a partir dos modelos, a 
matriz de avaliação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Famí-
lia. Metodologia Após análise documental, foram elaborados 
os modelos teórico e lógico do NASF com foco no trabalho 
integrado às equipes apoiadas. Para consenso, foi aplicada a 
técnica do Comitê Tradicional (HARTZ, 1997) com 12 especia-
listas. Posteriormente, foi elaborada a versão preliminar da 
matriz de indicadores. A validação foi realizada por meio da 
Conferência de Consenso (SOUZA et. al., 2005). Inicialmente, 
12 especialistas indicaram sua completa concordância e dis-
cordância parcial ou total em relação aos elementos da matriz 
através de um questionário eletrônico, sugerindo alterações 
necessárias. Após a consolidação dos dados, foi realizada ofi-
cina de consenso presencial a fim de debater sobre questões 
sem concordância (HARTZ, 1997). Foi reenviado um questio-
nário eletrônico contendo a matriz com alterações sugeridas, 
obtendo-se consenso final. A pesquisa foi aprovada pelo Co-
mitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universi-
dade Federal de Santa Catarina (Parecer 1.248.870) em 2015. 
Resultados e Discussão Com base no modelo teórico, decidiu-
se definir o modelo lógico para avaliação dos resultados do 
NASF quanto à ampliação do acesso e da resolubilidade da AB 
por meio das dimensões “Escopo e oferta de ações na AB” 
(buscando a qualificação das equipes apoiadas e a garantia 
da clínica ampliada) e da dimensão “Coordenação e longitudi-
nalidade”, com intenção de que a implantação do NASF con-
tribua para ampliação da coordenação e da longitudinalidade 
do cuidado pelas equipes apoiadas. Na matriz de avaliação, a 
dimensão “Escopo e oferta de ações na AB” considerou a du-
pla carga de responsabilidade atribuída aos NASF através das 
subdimensões “Atuação das equipes apoiadas” e “Interdisci-
plinaridade e integralidade” e seus indicadores e medidas. Na 
dimensão “Coordenação e longitudinalidade”, considerou-se 
que a atuação do NASF deve fortalecer capacidade de coor-
denação e oferta de cuidado longitudinal pelas equipes apoia-
das, bem como de cooperação e trabalho horizontal com 
outros pontos de atenção por meio das subdimensões “Coor-
denação do cuidado” e “Longitudinalidade”. Conclusões/Con-
siderações Finais O estudo de avaliabilidade demonstrou que 
o NASF é uma intervenção avaliável. Os modelos e a matriz 
colaboram para avançar nessa questão e encontram respal-
do nos materiais analisados e no processo de consenso com 
os informantes-chave, que contribuíram para a construção de 
caminhos para que o estudo se tornasse viável. Destaca-se 
que outros desenhos para a intervenção podem ser desenvol-

L.M.P. Mais Médicos program: provision of medical doctors 
in rural, remote and socially vulnerable areas of Brazil, 2013–
2014. The International Eletronic Journal of Rural and Remo-
te Health Research, Education, Practice and Policy. © James 
Cook University 2016.
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14639 UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DELPHI COMO 
FERRAMENTA DE APOIO EM PESQUISA DE AVALIAÇÃO DA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Introdução O campo da gestão e planejamento em saúde 
vem fortalecendo pesquisas de avaliação e monitoramento 
da qualidade de serviços de Atenção Primária à Saúde (APS). 
Ressalta-se a qualidade como atributo incremental, a ser 
aprimorada diante de mudanças no contexto de saúde, de 
tecnologias e do modelo assistencial, alterando os padrões 
de melhor qualidade possível. A construção ou atualização 
de instrumentos de avaliação são comumente realizadas em 
rodadas de pesquisadores, a partir de um referencial teórico 
comum, elencando indicadores potenciais, os quais são ava-
liados, aceitos ou rejeitados em um processo de validação de 
conteúdo. A Técnica Delphi consiste na realização de um con-
senso de opiniões de grupo de especialistas que respondem a 
questões sobre o instrumento em rodadas sucessivas, com o 
anonimato das respostas individuais, e feedback a cada roda-
da. Com a análise dos resultados, há nova rodada para análise, 
e assim repetidamente até que as opiniões sejam consensuais 
sobre o objeto de estudo. Permite coleta de dados de forma 
aprofundada para questões complexas, utilizados em pesqui-
sas econômicas, sociais e políticas, consistindo num proces-
so de validação de conteúdo. Objetivos Descrever o uso da 
Técnica Delphi em um processo de validação de instrumento 
de avaliação da atenção primária à saúde em nível nacional. 
Metodologia A Técnica Delphi foi utilizada durante a validação 
de uma versão nacional do Questionário de Avaliação da Qua-
lidade de Serviços de Atenção Básica - QualiAB. Foram identi-
ficados 25 especialistas em APS que realizam pesquisas nessa 
área, e/ou ligados ao gerenciamento de serviços ou gestão pú-
blica na APS. Constituído por 17 graduados em Medicina, 2 em 
Enfermagem, 1 de Serviço Social, 1 de Fisioterapia, além de 1 
de Ciências Domésticas e Nutrição e 1 de Sociologia e Ciências 
Políticas; e abrangente nacionalmente: 10 de São Paulo, 4 do 
Rio de Janeiro, 2 da Bahia, 2 do Rio Grande do Sul, 1 do Mato 
Grosso, 1 de Pernambuco, 1 da Paraíba e 1 do Ministério da 
Saúde. Enviou-se o questionário e uma planilha em Microsoft 
Excel, em duas rodadas, para avaliação da clareza e pertinên-
cia dos indicadores de qualidade que regem o instrumento, 
assim como de sua relevância para mensurar a qualidade da 
assistência prestada pelos serviços de saúde de APS. O crité-
rio de corte é de 80% ou mais para cada item. Resultados e 
Discussão 19 especialistas aceitaram participar com taxa de 
resposta de 73,68%. 82 indicadores não tiveram consenso e 
65 receberam sugestões de alteração do indicador e/ou da 
questão, 24 foram aceitos e 19 tiveram sugestões. A síntese 
das opiniões e sugestões ofertadas foram consolidadas, e 
acrescida a argumentação da equipe para a segunda rodada. 
A segunda rodada teve taxa de resposta de 92,8%, confirman-
do a boa avaliação dos indicadores já aceitos, 37 indicadores 
foram mal avaliados quanto à importância, 17 para aceite do 

mesmo e 30 para a aplicabilidade nacional. 39 indicadores não 
obtiveram consenso e 28 receberam sugestões de alteração 
do indicador e/ou da questão, 28 foram aceitos por consenso 
e 18 tiveram sugestões. Com relação às sugestões destaca-se 
a pouca discriminação de qualidade de algumas questões, a 
rejeição sobre alguns itens investigados que continham um 
grande número de alternativas, apontou-se que algumas re-
giões do país não há uma equipe completa de APS como pre-
conizado e equipe multiprofissional. Outras sugestões eram 
de evitar a indução de respostas com alternativas extensas e 
muito explicativas, além da possibilidade de junção de ques-
tões e de ordem do questionário. Conclusões/Considerações 
Finais A apreciação pelos especialistas teve grande contribui-
ção para a revisão do instrumento, pois demonstrou a visão 
de profissionais de diferentes regiões e assim permitindo o fe-
chamento de uma versão final do instrumento. Com a análise 
em conjunto da aplicação do instrumento, o questionário final 
possui 120 questões, contendo perguntas de única e de múl-
tipla resposta, configurando em um instrumento de avaliação 
da APS com 102 indicadores de qualidade e 26 questões des-
critivas, correspondendo a 1216 variáveis e mantendo o mode-
lo de pontuação original do questionário. Referências BRASIL. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Depar-
tamento de Atenção Básica. Autoavaliação para a Melhoria 
do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica: AMAQ. Brasília, 
Ministério da Saúde, 2012. COMA, E.; et al. Creation of a Syn-
thetic Indicator of Quality of Care as a Clinical Management 
Standard in Primary Care. SpringerPlus, v. 2, n. 51, 2013. COUTI-
NHO, S. S.; et al. O uso da técnica delphi na pesquisa em aten-
ção primária à saúde: revisão integrativa. Revista Baiana de 
Saúde Pública, v.37, n.3, p.582-596 jul./set. 2013. PASARÍN, M. 
I.; et al. Evaluation of primary care: The “Primary Care Asses-
sment Tools – Facility version” for the Spanish health system. 
Revista Gaceta Sanitaria., v. 27, n. 1, p. 12-18, 2013. WRIGHT, J. 
T. C.; GIOVINAZZO, R. A. Delphi – Uma Ferramenta de Apoio 
ao Planejamento Prospectivo. Caderno de Pesquisas em Ad-
ministração v. 1, n. 12. 2000.

Thais Fernanda Tortorelli Zarili; Elen Rose Lodeiro Castanheira; 
Luceime Olivia Nunes; Patrícia Rodrigues Sanine; Josiane 
Fernandes Loziglia Carrapato; Nádia Placideli; Carolina Siqueira 
Mendonça; Dinair Ferreira Machado; Maria Ines Battistella 
Nemes;

14643 PERFIL DAS PESQUISAS DE AVALIAÇÃO DO 
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NO BRASIL

Introdução O Programa Saúde na Escola (PSE) é um propos-
ta de intervenção brasileira de caráter intersetorial sob res-
ponsabilidade das áreas da saúde e educação nas três esfe-
ras de governo, federal, estadual e municipal (BRASIL, 2011). 
Esse programa foi instituído no ano de 2007 e busca promo-
ver saúde nos espaços escolares a partir da atenção integral 
a crianças, adolescentes, jovens e adultos de todo o país. As 
ações desenvolvidas referem-se a temáticas como educação 
sexual e reprodutiva, alimentação saudável, práticas de ativi-
dades físicas entre outras. Essas ações abrangem promoção 
da saúde e prevenção de doenças e agravos, avaliação clíni-
ca das condições de saúde e capacitação dos profissionais de 
saúde e educação (BRASIL, 2015). Por ser uma proposta de-
senvolvida em diferentes contextos, torna-se imprescindível 
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sionais realizam ações que vão desde a promoção da saúde, 
prevenção de agravos à cura e reabilitação, inclui ações de 
alimentação e nutrição, organizadas como Atenção Nutricio-
nal (AN), por força do perfil epidemiológico e da transição 
nutricional (JAIME et. al., 2011). Na matriz das ações de A&N 
na ABS considera-se que a atenção nutricional implica em dife-
rentes níveis de intervenção (diagnóstico, promoção da saú-
de, prevenção de doenças, e assistência/tratamento/cuidado) 
e diferentessujeitos de abordagem (indivíduos, família, co-
munidade). Passa-se, portanto a contar com médicos, muitos 
estrangeiros, com outras formações e experiências, atuando 
em municípios de maior vulnerabilidade social e maior risco de 
insegurança alimentar e nutricional. Problematiza-se, então, 
como os intercambistas estão atuando no campo da aten-
ção nutricional na ABS. Objetivos Analisar as práticas que os 
médicos do PMM estão incorporando à Atenção Nutricional 
na Atenção Básica à luz do proposto na matriz das ações de 
alimentação e nutrição na ABS e na Política Nacional de Ali-
mentação e Nutrição. Metodologia Os resultados analisados 
integram como subprojeto o projeto “Análise da efetividade 
da iniciativa Mais Médicos”, financiado pelo CNPq e pelo Mi-
nistério da Saúde/DECIT, de abrangência nacional. A pesquisa 
foi realizada em 3 municípios do interior da Bahia, com densi-
dade menor do que 0,5 médico/1000 habitantes e integrantes 
da amostra do projeto nacional. A coleta de dados foi feita 
em 2015 e 2016. Os dados foram analisados a luz da Teoria 
Fundamentada em Dados, com o suporte do software Atlas.
ti, contemplando todas as etapas estabelecidas pelo método 
(NICO, 2007). As entrevistas semiestruturadas com os médi-
cos utilizaram dois roteiros: 1. Visão e avaliação dos médicos 
quanto ao funcionamento do SUS e a experiência do profissio-
nal no PMM, no contexto do município; e 2. Perguntas sobre 
a atenção nutricional realizada pelos médicos. As entrevistas 
foram gravadas e transcritas. Foram entrevistados 7 médicos, 
5 cubanos e 2 brasileiros. Resultados e Discussão As formas de 
operar a atenção nutricional na ABS em sua maioria envolvem, 
segundo os entrevistados, as orientações sobre alimentação 
saudável e específicas para patologias em palestras, atendi-
mento ambulatorial, salas de espera, e também visitas domi-
ciliares, muito valorizadas pelos cubanos. Nas orientações os 
profissionais referiram abordar o consumo alimentar do brasi-
leiro, fazendo sugestões de modificações, discorrendo sobre 
a higiene e o modo de preparo dos alimentos, e outros temas 
gerais para além daquelas da relação direta com alimentação. 
Entre os médicos brasileiros, mesmo quando transcendem a 
prática ambulatorial, referiram a atenção nutricional relacio-
nando-a ao cuidado específico, apesar de reconhecerem a in-
terferência de outros fatores no estado de saúde. Os médicos 
cubanos defenderam o trabalho em equipe e multiprofissional 
para adquirir melhores resultados, e referiram compreender 
outras deficiências estruturais como um problema de saúde. 
De uma forma geral, no entanto, o trabalho desses profissio-
nais tem na educação em saúde o principal orientador, sendo 
este o cerne da ação no cotidiano dos serviços. Conclusões/
Considerações Finais A investigação sobre as práticas reali-
zadas pelos médicos do PMM, obteve como resposta a rea-
lização de atividades comuns à atenção básica: orientações 
sobre alimentação saudável e específicas para patologias em 
palestras, atendimento ambulatorial, salas de espera, e visitas 

domiciliares. Contudo, as formas de operar a AN pelos cuba-
nos demonstrou maior aproximação de mais fatores para 
além dos determinantes biológicos da saúde do que pelos 
médicos brasileiros, que mesmo considerando a importância 
deles não incorporavam à sua prática e se aproximavam muito 
da abordagem clínica. Assim, observa-se que a valoração das 
orientações sobre alimentação e nutrição é comum a todos os 
entrevistados, e são fortemente consideradas por eles como 
uma forma de melhorar a saúde dos usuários, mas nem todas 
as formas de operar a atenção nutricional consideravam nes-
sas orientações os diversos determinantes da saúde: fatores 
sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e 
comportamentais. Referências BRASIL. Lei nº 12.871, de 22 de 
outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as 
Leis nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, de 7 de ju-
lho de 1981, e dá outras providências. Brasília, DF, 2013 JAIME, 
P. C.; SILVA, A. C. F.; LIMA, A. M. C.; BORTOLINI, G. A. Ações 
de alimentação e nutrição na atenção básica: a experiência de 
organização no Governo Brasileiro. Rev. Nutr., Campinas, v. 
24, n. 6, p. 809-824, Dec., 2011. MEDEIROS, M. A. T. Desafios 
do campo da alimentação e nutrição na Atenção Básica. In: 
DIEZ-GARCIA, R. W.; CERVATO-MANCUSO, A. M. (Coord.). Mu-
danças alimentares e educação nutricional - (Nutrição e Meta-
bolismo). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. p. 173-180. 
NICO, L. S.; BOCCHI, S. C. M.; RUIZ, T.; MOREIRA, R. S. A Grou-
ndedTheory como abordagem metodológica para pesquisas 
qualitativas em odontologia. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Ja-
neiro, v. 12, n. 3, p. 789-797, jun., 2007.
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14687 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL 
NA CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO APLICATIVO: 
PROMOVER A INTERAÇÃO ENTRE A ATENÇÃO BÁSICA E 
REGULAÇÃO.

Introdução A Regulação em Saúde no SUS tem como princi-
pal objetivo contribuir para a melhoria da atenção à saúde, 
de modo orientado à ampliação do acesso e integralidade do 
cuidado, por meio de ações que incidam sobre os prestado-
res, públicos e privados, de modo a orientar uma produção 
efetiva de ações de saúde em um diálogo constante com os 
serviços, gestores e usuários. A Atenção Básica (AB) deve ser 
compreendida com uma forma de organização dos sistemas 
de serviços de saúde, tem como eixo estruturante a Estratégia 
Saúde da Família a qual é a porta de entrada, configurando-se 
como espaço de coordenação das respostas às necessidades 
da comunidade. Entende-se que entre esses setores de saúde, 
deverá haver interação no processo de trabalho para a efeti-
vação de uma Regulação eficaz, que venha a corroborar com 
os princípios e diretrizes do SUS. Para tanto, faz-se necessário 
o planejamento em saúde, sendo o Planejamento Estratégico 
Situacional uma ferramenta que permite aos atores sociais 
uma criteriosa leitura de contextos que requerem ações que 
intervenham de forma assertiva e produzam resultados pal-
páveis e transformadores da realidade. Objetivos Apresentar 
a construção de um projeto aplicativo, em equipe multiprofis-
sional, utilizando o Planejamento Estratégico Situacional Me-
todologia Trabalho fruto da Especialização em Regulação em 

vidos, especialmente com foco em uma ou outra dimensão do 
apoio matricial. Entretanto, considera-se que essa dualidade 
ocasiona perda de oportunidade de ampliação da intervenção 
dessas equipes, na medida em que restringe a atuação dos 
profissionais com base em uma visão polarizada de suas práti-
cas. Os modelos e a matriz partiram, portanto, da concepção 
de que a relação entre NASF e equipes apoiadas é orientada 
pelos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e da 
AB, especialmente pela interdisciplinaridade e integralidade, 
promovendo corresponsabilização e colocando em prática 
a clínica ampliada. Referências BRASIL. Ministério da Saúde. 
Esus Atenção Básica: Sistema com Coleta de Dados Simplifi-
cada. Brasília: Ed. Ministério da Saúde, 2013. CAMPOS, GWS; 
DOMITTI, AC. Apoio matricial e equipe de referência: uma me-
todologia para gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. 
Cad. Saúde Pública, v. 23, n. 2, p. 399- 407, 2007. HARTZ, ZMA 
(org.). Avaliação em saúde: dos modelos conceituais à práti-
ca na análise da implantação de programas. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 1997. NASCIMENTO, DDG; OLIVEIRA, MAC. Reflexões 
sobre as competências profissionais para o processo de tra-
balho nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. O mundo da 
saúde, v. 34, n. 1, p. 92-6, 2010. SOUZA, LEPF. et. al. Conferên-
cia de consenso sobre a imagem-objetivo da descentralização 
da atenção à saúde no Brasil. In: HARTZ, ZMA.; SILVA, LMV. 
(org.). Avaliação em saúde: dos modelos teóricos à prática na 
avaliação de programas e sistemas de saúde. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 2005. p. 65-91.

Thaís Titon de Souza; Maria Cristina Marino Calvo;

14682 ASSESSMENT OF A FRAMEWORK FOR THE 
ALLOCATION OF PRIMARY DENTAL SERVICES

Introdução Standardized and evidence-based resource alloca-
tion frameworks for timely provision of primary dental servi-
ces may support equitable distribution of comprehensive den-
tal care. However, such frameworks, which can be applicable 
to primary care settings in Brazil, are not available. The purpo-
se of this study was to explore the complex issue of equity al-
location of dental staff for primary dental care, by estimating 
time to dental disease progression in order to analyse costs 
when survival targets are set for patients waiting for primary 
dental care. The inclusion of wait time benchmarks for den-
tal services in the design of the framework was an attempt 
to increase knowledge on the quality of access experienced 
by people living within catchment areas of the Family Health 
Strategy in Brazil. In view of “ever scarce” resources for pu-
blic health services, ethical dilemmas arise in resource alloca-
tion when allocation choices require priority setting among 
individuals who face similar health needs. Since equity of 
access must be assured For All Brazilian citizens, the present 
study proposed a rational resource allocation model to help 
decision-makers in reconciling equity access and budgets. Ob-
jetivos This study aimed to compare equity of access to dental 
services and costs of dental staff of two models for primary 
care settings. Additionally, staffing requirements and staff 
costs were projected over a three-year time. Both models 
comprise three inter-related components: (i) universal access 
to oral health care, (ii) comprehensiveness of primary dental 
care and (iii) equity of access to primary dental services. Me-
todologia This study was partly empirical and partly modeling. 

In the empirical phase, one compared a set of wait times for 
dental care determined by experts (Model 1) vs. wait times 
derived from survival analysis (Model 2). One conducted a 
one-year follow up of patients assigned to five primary health 
care clinics. The event of interest was clinical deterioration in 
the waiting time for dental visits. Every time patients show 
up for a consultation with the dentist, oral quadrants were 
assessed and classified according to their urgency for dental 
care (from 1, less urgent to 5, more urgent). In the modeling 
phase, costs of dental staff were estimated on the basis of 
survival probabilities found in Model 1 and on survival targets 
simulated in Model 2. One compared dental staff cost, by 
combining data on: dental service needs, activity standards, 
workload components in dental care, cost per working hour 
of dental staff, and probabilities of clinical deterioration in the 
wait for dental visits. Resultados e Discussão In Model 1 (wait 
times set by experts), survival probabilities were found une-
venly distributed between diagnostic categories: category 4= 
0.939 (SE 0.019); category 3= 0.829 (SE 0.035); category 2= 
0.351 (SE 0.061) and category 1= 0.120 (SE 0.044). The cost of 
dental staff in Model 1 was estimated in R$104,110.88 (BRL). In 
cost simulations of Model 2, which set of wait times derived 
from the survival analysis study, one arbitrarily set a similar 
0.900 survival probability target for all sampled quadrants 
(n=7,376) regardless of their final classification in the study 
year. The resulting cost was R$99,305.89 (BRL). Conclusões/
Considerações Finais From an equity-access perspective, the 
survival analysis concluded that wait times for dental visits 
determined by the experts may engender inequitable survival 
probabilities for oral quadrants classified in different diagnos-
tic categories. From a dental-staff-costs perspective, one con-
cluded that less resource was required by setting an equitable 
90% survival target for all oral quadrants studied. Referências 
Lalloo, R., and Kroon, J. (2015a). Impact of initiatives to reduce 
public dental waiting lists in Queensland, Australia. Australian 
Journal Of Primary Health, 21(4), 460-466.Linden, A., Adams, 
J. L., and Roberts, N. (2004). Evaluating disease management 
program effectiveness: an introduction to survival analysis. 
Disease Management: DM, 7(3), 180-190.Noseworthy, T. W., 
McGurran, J. J., and Hadorn, D. C. (2003). Waiting for sche-
duled services in Canada: development of priority-setting 
scoring systems. Journal Of Evaluation In Clinical Practice, 
9(1), 23-31.Queensland Health. (2015). Guideline: Oral Health 
Services Waiting Lists. Document Number # QH-GDL-269:2015. 
Queensland Government. World Health Organization. (2014). 
Workload Indicators of Staffing Need (WISN): User’s Manual. 
World Health Organization, Geneve.
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14684 ATENÇÃO NUTRICIONAL NA ATENÇÃO BÁSICA 
À SAÚDE: PRÁTICAS DE MÉDICOS INTERCAMBISTAS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Introdução Em 2013, foi criado no Brasil o Programa Mais Mé-
dicos (PMM), com o objetivo central de fixar médicos em mu-
nicípios distantes dos grandes centros urbanos e com maior 
vulnerabilidade social (BRASIL, 2013a), além de formar recur-
sos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde 
(SUS). A atenção básica à saúde (ABS), na qual esses profis-
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riência. Assim, para realização do diagnóstico regionalizado 
sintetizou-se as informações das diferentes fontes e as ob-
servações das residentes. Resultados e Discussão O diagnós-
tico elaborado aborda características históricas da formação 
de cada município; econômicas; do contexto político, como 
mudanças de secretários e coordenadores de saúde; indica-
dores sociais, como a população em extrema pobreza e be-
neficiários do bolsa família; e indicadores de saúde, com foco 
na atenção básica, de cada município componente da região 
de saúde. As informações foram analisadas e sintetizadas de 
maneira regional, considerando uma série histórica dos indica-
dores e um panorama da implantação e execução da Política 
Nacional de Atenção Básica (PNAB) ao longo do tempo. Com-
preender as caraterísticas de uma região de saúde é funda-
mental para elaboração de um planejamento, pois possibilita 
identificar os problemas e necessidades a serem enfrentados 
e as potencialidades dos territórios. Neste sentido, espera-se 
que o diagnóstico da região de saúde possa ajudar a equipe 
a elaborar e aperfeiçoar estratégias e metodologias para o 
planejamento, ferramenta importante para a gestão, e que 
seus desdobramentos possam auxiliar no processo de moni-
toramento e avaliação das tomadas de decisão dos gestores. 
Conclusões/Considerações Finais Considerando a importân-
cia de um planejamento que corresponda à realidade local 
e indicativo de prioridades, o diagnóstico em saúde deve ser 
uma ferramenta para desenvolver essa função gestora em 
um processo permanente e contínuo. Apesar da implantação 
das ações da PNAB no território ser de competência munici-
pal, observamos que a região de saúde é espaço potente de 
troca entre os municípios para fortalecimento da AB. Neste 
sentido, compreendemos que é fundamental o papel da ges-
tão estadual para fortalecer as regiões de saúde, através do 
apoio institucional como suporte a esses municípios. Assim, 
a prática em realizar uma gestão de qualidade depende de 
um planejamento estratégico situacional e este de um diag-
nóstico que aponte a historicidade das ações para se poder 
dar continuidade e planejar novas intervenções. Referências 
BARCELLOS, C. ; MONKEN, M. Instrumentos para o diagnosti-
co socio-sanitário no programa saúde da família. O territorio 
e o processo saúde doença (LIVRO DIDÁTICO). Organizado 
por Angelica Ferreira e Anamaria D’Andreaa Corbo – Rio de 
Janeiro: EPSJV- FIOCRUZ, 2007. GONDIM, G.M.M.; MONKEN, 
M.; ROJAS, L.I.; BARCELLOS,C.; PEITER, P.; NAVARRO, M.; 
GRACIE, R. O território da Saúde: A organização do sistema 
de saúde e a territorialização. Escola de Saúde. Fiocruz. Dis-
ponível em:< http://www.escoladesaude.pr.gov.br/arquivos/
File/TEXTOS_CURSO_VIGILANCIA/20.pdf >Acesso em: 20 de 
jan de 2017.

Tatiane Tavares Menezes; Crislene Faustino Alambert; Aline 
de Araujo Gonçalves da Cunha; Josiane Ribeiro Silva Medrado; 
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14722 AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE MENTAL 
PARA ALÉM DOS LIMITES DO CAPS: UMA REVISÃO 
SISTEMÁTICA

Introdução A Reforma Psiquiátrica se organizou a partir da 
crítica e reforma do modelo hospitalocêntrico, e da descons-
trução dos espaços asilares com efetivação de modelos de 
cuidado substitutivos. Mudou-se um conjunto de iniciativas de 

caráter político, social, legislativo e cultural que visam articula-
res novas alternativas, para garantia dos direitos das pessoas 
que sofrem psiquicamente (AMARANTE, 2012). Atualmente, 
um grande desafio posto é, ao invés de criar circuitos para-
lelos e tutelados de vida para os sujeitos, habitar os circuitos 
de trocas nos territórios da sociedade. Essa lógica segue para 
além do setor saúde, já que para se concretizar implica na 
abertura da sociedade para a sua própria diversidade (BRASIL, 
2013). Vários estudos enfatizam a necessidade da produção de 
espaços avaliativos que busquem olhar para os cuidados em 
saúde mental de forma ampliada. Por isso, é importante visua-
lizarmos a avaliação dos serviços de saúde mental como um 
processo capaz de contribuir na tomada de decisão e análise 
sobre as políticas públicas em saúde, produzindo informações 
para julgamentos com maior validade. Objetivos O objetivo 
deste estudo é analisar a produção científica do processo de 
avaliação em saúde, com ênfase nos serviços de saúde mental 
ofertados pela RAPS, com o intuito de refletir os desafios e 
possibilidades desses espaços. Metodologia A estratégia de 
busca foi delineada na base de dados Lilacs. Na definição dos 
descritores foi empregado o DeCS. A periodicidade da busca 
foi de maio a junho de 2016. No processo de busca utilizou-se 
o operador “and” entre os seguintes descritores: “Avaliação 
em saúde” e “Saúde mental”. Utilizando os descritores cita-
dos apareceram 19 artigos que faziam referência aos termos 
procurados. Foi realizada a leitura dos resumos para a ava-
liação de inclusão e exclusão. Após a aplicação dos critérios 
utilizados houveram o descarte de 3 artigos. Com isso, os 17 
artigos escolhidos foram lidos na íntegra, sistematizados em 
planilha eletrônica com as variáveis: universidades envolvi-
das, ano do estudo, revista/periódico de publicação, regiões e 
serviços estudados, objetivos das pesquisas, metodologias e 
referenciais teóricos, sujeitos envolvidos e resultados encon-
trados. Realizou-se a análise descritiva das variáveis e análise 
qualitativa dos resultados, seguidas da discussão crítica do 
material. Resultados e Discussão Percebemos, nessa revisão, 
que existe diversidade regional na produção dos estudos, mas 
a maioria ainda é realizada nas regiões Sudeste e Sul do Bra-
sil. A maioria das pesquisas tiveram uma abordagem qualita-
tiva. Poucos estudos enfatizam a integração entre os serviços 
substitutivos e a ESF. A maioria das avaliações pouco visualiza 
a ótica de todos os sujeitos envolvidos no contexto estudado, 
a visão do usuário tem menor frequência, o foco é maior quan-
to a ótica de seu cuidador e do profissional, expressando a 
lógica de tutela no modelo de cuidado em saúde. Sobre a aná-
lise qualitativa dos resultados, três categorias analíticas emer-
giram: estudos sob a perspectiva dos trabalhadores dos servi-
ços sob o processo de trabalho em equipe; avaliações sobre a 
participação dos usuários e sua rede de afeto no processo de 
cuidado e, o caminhar da construção do processo de avaliação 
nos serviços da RAPS. Através dessas avaliações podemos vi-
sualizar os desafios e as possibilidades que esta apresenta. É 
notória a ampliação dos serviços, com maiores investimentos 
em infraestrutura, formação de recursos humanos e melho-
rias operacionais, contudo o tema pede maior desenvoltura 
das tecnologias leves. Conclusões/Considerações Finais Gal-
gamos em busca da ressignificação do modelo de atenção, 
que ainda se mostra tecnicista, biologicista e segmentado. Os 
desafios estão postos e dentre eles, destacam-se a falta de 

Saúde no SUS, promovido pelo Instituto de Ensino e Pesquisa 
do Hospital Sírio Libanês. A elaboração do Projeto Aplicativo 
deu-se em oficinas realizadas, com grupo multiprofissional de 
7 especializandos – trabalhadores dos setores de Regulação 
de alguns municípios do Estado do Rio Grande do Norte - com 
condução de duas facilitadora e uma gestora de aprendiza-
gem em metodologias ativas de ensino. O método foi o Plane-
jamento Estratégico Situacional proposto por Carlos Mattus, 
com as seguintes etapas: 1- Identificação dos macroproblemas 
vivenciados que envolvem a Regulação da região, com priori-
zação do problema a ser analisado. 2- Identificação dos atores 
sociais. 3- Construção da árvore explicativa com análise de 
causas e consequências dos descritores do problema e iden-
tificação de nós críticos. 3- Elaboração de um Plano de ação 
para intervenção nos nós críticos. 4- Análise de viabilidade das 
ações 5- Gestão e monitoramento do plano. Resultados e Dis-
cussão O produto da primeira oficina, problema prioritário, foi 
“déficit de comunicação entre os profissionais da Atenção Bá-
sica e a Regulação na IV região de Saúde do RN”. No segundo 
encontro, os atores sociais foram identificados e analisados 
como apoiadores ou opositores. Ao construir a árvore expli-
cativa apontaram-se 3 descritores para o problema: “falha na 
integração e articulação do processo de trabalho entre a AB 
e Regulação”; “descontinuidade no compartilhamento de co-
nhecimento por parte dos profissionais qualificados com os 
demais profissionais da rede” e “inexistência de comunicação 
em tempo hábil”. As causas chaves, nós críticos, desses des-
critores foram: “Falta de planejamento por parte da gestão” e 
a “fragilidade na estrutura e viabilização de insumos e equipa-
mentos para a regulação eficaz”. Estes produtos culminaram 
com o Projeto Aplicativo contendo um plano com ações e ati-
vidades como: cronograma de reuniões entre a AB, Regulação 
e Gestão; educação permanente; melhor direcionamento de 
insumos e equipamentos para otimização da comunicação in-
tersetorial, boletim eletrônico com oferta e demanda”. Para 
cada ação há atividades específicas, resultados esperados 
e indicadores. Conclusões/Considerações Finais O estudo e 
apropriação do Planejamento Estratégico Situacional, como 
ferramenta para construção do projeto aplicativo, nos propor-
cionaram a observação e discussão da nossa realidade com o 
olhar para os problemas na nossa rede de atenção. Tivemos 
algumas desafios no processo quanto ao consenso do grupo 
em alguns momentos e implementação de estratégias, dificul-
dades para conseguir o apoio local e pactuar com a gestão. 
Atentamos para a importância de trabalhar a regulação com 
estreita relação entre planejamento, controle e avaliação com 
os diversos níveis de complexidade de assistência. Aprende-
mos a valorizar a importância do trabalho em equipe, o com-
partilhamento de saberes para construção de uma regulação 
mais unificada, voltada para as necessidades regionais a fim 
de garantir o acesso do usuário ao cuidado integral, produ-
zindo assim prevenção de doenças e promoção a saúde para 
intervir de forma significativa visando a melhoria no processo 
de trabalho dos envolvidos. Referências PERRENOUD, P. Ava-
liação: da excelência à regulação das aprendizagens - entre 
duas lógicas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999. MATUS, C. 
Política, Planejamento e Governo, Tomo I e II. Brasília: IPEA, 
1993. NASCIMENTO, A. A. M. et al. Regulação em saúde: Apli-
cabilidade para concretização de pacto de gestão do SUS. Co-

gitare Enfermagem, (S.I.), V.14, n.2, set/16. BRASIL. Ministério 
da Saúde. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Regu-
lação em Saúde. Brasília, DF: CONASS; 2007. (Coleção Proges-
tores). BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de 
Sistemas. Diretrizes para a implantação de complexos regula-
dores. Brasília, 2006. SANTOS, F. P.; MERHY, E. E. A Regulação 
Pública da saúde no estado brasileiro: uma revisão. Interface 
- Comunic., Saúde, Educ., v.10, n.19, p.25-41, jan/jun 2006.
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14695 PLANEJAMENTO EM SAÚDE A PARTIR DO 
DIAGNÓSTICO REGIONALIZADO: UMA EXPERIÊNCIA NA 
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Introdução O curso de especialização em Gestão da Atenção 
Básica (AB) nos moldes de residência é oferecido pela Esco-
la Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca/FIOCRUZ para os 
egressos da Residência Multiprofissional em Saúde da Família. 
O curso pressupõe a formação em serviço e é desenvolvido 
em estruturas da gestão municipal, estadual e federal vincula-
das a AB. Este trabalho relata a experiência de duas residentes 
no processo de elaboração de diagnóstico regional durante 
a inserção em uma equipe de gestores na esfera estadual. O 
diagnóstico buscou sintetizar as informações coletadas pelas 
residentes durante sua inserção na equipe responsável pelo 
apoio institucional a uma das regiões de saúde do Estado, e 
visou colaborar com o planejamento estratégico situacional 
da equipe. Uma das responsabilidades dos técnicos que com-
põem a gestão estadual é compreender as necessidades de 
saúde do território que apoia para cooperar com o gestor mu-
nicipal na tomada de decisão para a melhoria da saúde da po-
pulação. Neste sentido, o planejamento pautado em um diag-
nóstico que contemple as necessidades e realidades de saúde 
locorregionais, é uma das funções fundamentais para exercer 
uma gestão de qualidade. Objetivos O objetivo do trabalho 
foi colaborar com o planejamento estratégico situacional a 
partir da elaboração de um diagnóstico de uma região de saú-
de, considerando tais elementos: características sociodemo-
gráfica, econômica, políticas; situação de saúde; indicadores 
da Atenção Básica; e a vivência enquanto residente no apoio 
institucional ofertado pela secretaria estadual aos municípios. 
Metodologia Em 2016, num período de quatro meses as es-
tudantes do curso de gestão da atenção básica ficaram imer-
sas no processo de trabalho de uma equipe componente da 
gestão estadual. Esta equipe, responsável por duas regiões de 
saúde do estado, apresentou diferentes informações através: 
de sites oficiais, como IBGE e Secretaria de Estado de Saúde; 
dos registros ao longo dos últimos anos do apoio institucio-
nal, como planos das redes temáticas elaborados pela própria 
região, entre eles o Plano da Rede de Cuidados à Pessoa com 
Deficiência. Também proporcionou aos residentes a colabo-
ração de ações, como: auxiliar na interlocução junto a órgãos 
de controle sobre a AB da região e participar de grupos de 
trabalho com os coordenadores de AB. Foram feitos registros 
no formato de diário reflexivo das observações dessa expe-
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14743 O PLANEJAMENTO COMO ESTRATÉGIA DE 
ORGANIZAÇÃO ENTRE OS EGRESSOS DE SAÚDE 
COLETIVA NA BAHIA: EXPERIÊNCIA DO GT DE 
PROFISSIONALIZAÇÃO

Introdução O planejamento é uma ferramenta importante 
para identificar problemas, pensar ações e formular planos de 
forma estruturada. O GT de Profissionalização tem como intui-
to fortalecer as práticas do sanitarista no mercado de traba-
lho, utilizando como estratégia ações sobre os caminhos para 
regulamentar e reconhecer o sanitarista bacharel em saúde 
coletiva como profissão. Objetivos Descrever a experiência 
dos egressos da Graduação em Saúde Coletiva (GSC) na rees-
truturação do Grupo de Trabalho (GT) utilizando o planeja-
mento estratégico como ferramenta de organização. Metodo-
logia Foi realizado um diagnóstico sobre a atuação do GT com 
a finalidade de resgatar o movimento de inserção no mercado 
de trabalho dos Bacharéis. Para a coleta dos dados construiu-
se uma matriz direcionada à informantes-chaves, resultando 
na construção de uma linha do tempo. Em reuniões posterio-
res foi realizada uma avaliação referente à 2016, processo que 
se desdobrou na identificação e priorização de problemas em 
três âmbitos: estruturação do GT, mobilização de egressos e 
estudantes e articulação externa. A partir disso, realizou-se 
uma oficina para a construção da matriz de planejamento das 
ações para 2017, baseada na metodologia do PPLS. Resultados 
e Discussão A partir da análise das ações, realizada no final de 
2016, foi possível repensar as práticas e orientar as ações do 
GT para o ano de 2017. Enquanto estratégias foram definidas: 
a constante atualização da linha do tempo, articulação com 
Secretarias Municipais, Secretaria Estadual da Bahia, organi-
zação dos documentos, continuidade das reuniões, divisão de 
tarefas, estratégias para mobilizar discentes e egressos e por 
fim, articulações com pares e instituições externas para o for-
talecimento da profissionalização do sanitarista bacharel em 
Saúde Coletiva. Conclusões/Considerações Finais O processo 
de reflexão de onde se quer ir, reorganização do processo de 
trabalho e planejamento das ações pode proporcionar a mu-
dança dos sujeitos envolvidos. Percebe-se a necessidade em 
gerenciar e avaliar constantemente a Agenda de Trabalho do 
GT de acordo com as demandas referentes à profissionaliza-
ção e carreira do Bacharel em Saúde Coletiva.

Camila Ramos Reis; Ana Cláudia Santos Sousa; Amana Santana 
de Jesus; Fernanda Silva Scher; Maria Gabriele de Almeida 
Dantas; Daniele Pereira de Souza; Carolyne Cosme de Souza; 
Andrea Lais Santos e Santos; Fabriccio Alves e Macedo; Camila 
Taíse Lírio de Aguiar; Nilzete dos Reis Pimentel;

14749 PROGRAMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO 
PROCESSO AVALIATIVO NO ESTADO DO AMAPÁ

Introdução O Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de 
Saúde (PNASS), reformulado em 2015 em face da Política Na-
cional de Regulação do Sistema Único de Saúde, avaliou 2.589 
serviços. A avaliação foi aplicada por Instituições de Ensino 
Superior, dentre elas a Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) que se responsabilizou por 340 serviços si-
tuados em estados das Regiões Norte e Nordeste. Objetivos 
Descrever a vivência da coleta de dados do Programa Nacio-

nal de Avaliação dos Serviços de Saúde no Estado do Amapá 
sob a ótica dos avaliadores externos da UFRN. Metodologia 
Trata-se de um estudo de natureza descritiva, tipo relato de 
experiência, sobre a execução da avaliação externa do PNASS 
em 06 hospitais no estado do Amapá. A coleta de dados foi 
realizada por 6 avaliadores, durante o mês de junho de 2015. 
Esses atendiam ao perfil solicitado pelo Ministério da Saúde: 
ser profissional de nível superior com formação na área da 
saúde; ter experiência comprovada em serviços de saúde e es-
pecialização na área gestão hospitalar e/ou urgência; A análise 
dos dados foi realizada através da Análise de Conteúdo. Cada 
hospital foi identificado por um código alfanumérico - H1 a H6 
para garantir o anonimato. Resultados e Discussão Da análi-
se de conteúdo emergiram quatro categorias: receptividade 
do gerente hospitalar - os relatos apontaram a dificuldade de 
contato prévio com os gerentes hospitalares, contudo, esses 
se mostraram receptivos à avaliação do PNASS; profissional 
(is) designado(s) a receber a equipe de coleta - Os profissio-
nais designados para recepcionar a equipe foram de diversas 
áreas, sendo, em maioria, enfermeiros; disponibilidade de 
documentos - verificou-se que a documentação organizada 
não foi uma constante em todos os hospitais; e compreensão/
conhecimento do respondente sobre o que estava sendo per-
guntado, foi perceptível pouco conhecimento dos responden-
tes. Conclusões/Considerações Finais Os relatos mostraram 
fragilidades dos envolvidos sobre a importância da avaliação. 
O estudo foi importante para compreensão do processo ava-
liativo estabelecido pelo Ministério da Saúde, ao considerar a 
percepção de avaliadores externos sobre o entendimento do 
contexto avaliado, vivências e significados que não são men-
surados por itens avaliativos.
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14753 COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA E ASPECTOS 
SOCIOECONÔMICOS NO ESTADO DA PARAÍBA

Introdução A Atenção Primária à Saúde (APS) é uma estraté-
gia que organiza os Sistemas de Saúde, possibilitando o aces-
so universal aos serviços e a atenção integral. A estratégia 
adotada pelo Ministério da Saúde para a expansão da APS e 
para a reorientação do Sistema Único de Saúde (SUS) é a Es-
tratégia Saúde da Família (ESF), iniciada em 1994, considerada 
a principal porta de entrada do SUS. Objetivos Descrever a 
oferta e cobertura de equipes da Estratégia Saúde da Famí-
lia (ESF) nos municípios do estado da Paraíba e analisar sua 
relação com variáveis socioeconômicas municipais. Metodo-
logia Abordagem indutiva com procedimento descritivo/com-
parativo e técnica de documentação indireta. Estudo do tipo 
ecológico, envolvendo 223 municípios do estado da Paraíba e 
as variáveis: Número de equipes de ESF, Estimativa da Popu-
lação residente em julho de 2016 (EP), Produto Interno Bruto 
(PIB), Índice de Gini (IG), Percentual de Pobreza (PP) e Índice 
de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Os dados 
foram obtidos nas plataformas DataSUS (PIB e IG), Atlas do 

articulação entre os serviços e setores, a falta de investimento 
público, e o estigma perpetuado historicamente pela socieda-
de em relação ao “louco”, que se mostram como os grandes 
entraves para a garantia de um melhor cuidado. É importan-
te termos em mente que transitar pela subjetividade do(a) 
usuário(a) e de sua rede de afetos de modo a entendê-los e 
ajudá-los só acontecerá depois de firmar relações de confian-
ça, vínculo, compromisso e disponibilidade mútuas por isso é 
importante a rede se articular de forma intersetorial, transdis-
ciplinar e corresponsável, para atuar como fio condutor desse 
cuidado, visando impulsionar a participação de todos os sujei-
tos envolvidos, em busca da promoção de vida. Referências 
AMARANTE, P.; DIAZ, F. S. Os movimentos sociais na reforma 
psiquiátrica. Caderno Brasileiro de Saúde Mental. v. 4, n. 8. 
Rio de Janeiro, 2012. BRASIL. Cadernos de Atenção Básica 34: 
Saúde Mental. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. ARCE, V. A. 
R.; SOUSA, M. F.; LIMA, M. G. A práxis da Saúde Mental no 
âmbito da Estratégia Saúde da Família: contribuições para a 
construção de um cuidado integrado. Physis Revista de Saúde 
Coletiva. v. 21. n. 2. Rio de Janeiro, 2011. COSTA, P. H. A.; et al. 
Avaliação de serviços em saúde mental no Brasil: revisão sis-
temática da literatura. Ciência & Saúde Coletiva. v. 20. Minas 
Gerais, 2015.
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14724 ANÁLISE SOBRE A CARACTERIZAÇÃO DA 
ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA DE 
MUNICÍPIOS PARAIBANOS

Introdução A lógica do cuidado em Saúde Mental (SM) sofreu 
ressignificação com o processo da Reforma Psiquiátrica e Sa-
nitária. Visualiza-se este cuidado no território como estratégia 
de fundamental importância sob as relações interpessoais e 
garantia dos direitos. Após anos de disputa política em tor-
no da legislação, é criada a Lei 10.216/01 que dispõe sobre a 
proteção e os direitos das pessoas que sofrem psiquicamen-
te. Os esforços subsequentes foram utilizados para a criação 
de serviços substitutivos no intuito de acolher e cuidar dos 
usuários em sofrimento psíquico. Sobre práticas manicomiais 
que estão disseminadas em todos os serviços de saúde, há um 
processo social complexo, como explica Amarante (1994), de 
mudanças em dimensões teórico-conceitual, jurídico-política, 
técnico-assistencial, sociocultural. Neste sentido, é importan-
te reconhecer a relevância da SM na Atenção Básica (AB). O 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica (PMAQ-AB) busca ampliar o acesso e melho-
rar a qualidade da AB, garantindo a qualidade, transparência 
e efetividade das ações do governo voltadas à este espaço 
(BRASIL, 2013a). Objetivos O objetivo principal do trabalho 
é analisar as ações de saúde mental de Equipes de Saúde da 
Família e de Atenção Básica, por meio de análises descritivas 
de questões relacionadas à saúde mental presentes nos ban-
cos de dados do PMAQ-AB em seus 1º e 2º Ciclos. Metodologia 
Trata-se de um estudo descritivo exploratório. Utilizamos o 
banco de dados do PMAQ proveniente do 1º e 2º ciclo de sua 
avaliação externa, são dados secundários e produzidos pelo 
Ministério da Saúde. A adesão do PMAQ é voluntária. Na Pa-
raíba, o mês de visita da avaliação externa do primeiro ciclo 
foi em Julho de 2012, neste período, existiam 1.310 equipes 

entre saúde da família, de agentes comunitários de saúde e 
saúde bucal, destas, 625 (47,7%) equipes participaram. No se-
gundo ciclo, 1211 (90,57%), do total de 1337 em janeiro de 2014, 
início da avaliação externa. Ao relacionar os bancos de dados 
através do programa Microsoft Office Excel 15, filtramos equi-
pes que participaram dos dois ciclos, gerando um banco de 
dados com 571 casos. Na escolha das questões, utilizamos 
os seguintes critérios: que contemplassem a Saúde Mental; 
que contemplassem o cuidado estritamente no território; 
que estivessem presentes em ambos os ciclos. Resultados 
e Discussão Comparando o 1º e o 2º Ciclo, observamos que 
houve um aumento do preparo em SM de 21,19% para 33,01%. 
A Educação Permanente em Saúde é inerente às mudanças 
no processo de trabalho das equipes. Pode impulsionar mu-
danças das práticas em saúde, estimulando a construção de 
ações mais inclusivas das populações vulneráveis, como é o 
caso das famílias com pessoas com sofrimento psíquico e/ou 
usuárias de drogas (BRASIL, 2013b). As variáveis observadas 
também expressaram que as ações sobre usuários crônico 
de diazepínicos subiram de 20,32% para 57,09%; Educação em 
Saúde sobre Drogas foram de 13,66% para 26,27% e Educação 
em Saúde sobre Diazepínicos passou de 4,20% a 17,51%. Atra-
vés dos resultados obtidos, observamos que as ações em SM 
na AB expressaram crescimento. Apesar da expansão das 
ações, julgamos que ainda é necessário o fortalecimento da 
política de SM, visto que a maioria das equipes de saúde não 
a cumpre, principalmente inerentes aos usuários que fazem 
uso de drogas e populações socialmente vulneráveis, sendo 
seu maior enfoque no cuidado medicamentoso. Conclusões/
Considerações Finais A maior frequência de afirmações so-
bre participação em processos de educação permanente foi 
expressivo. Pode ser resultado de uma melhor compreensão 
dos gestores locais sobre os processos de trabalho das equi-
pes, seguida por maior disponibilização de ações que a sub-
sidiem. Algumas situações, como do uso abusivo de drogas, 
são ainda mais marginalizadas no cuidado em saúde geral, em 
relação às ações com usuários com transtornos mentais seve-
ros e os que fazem uso de benzodiazepínicos. Julgamos que 
isso pode ocorrer também por ser uma população de difícil 
acesso, sendo árduo elaborar e executar as devidas estraté-
gias. Apontamos a importância do cuidado no território e a 
criação e fortalecimento de vínculos para um cuidado mais efi-
caz. Esperamos que o nosso trabalho possa auxiliar equipes 
e gestores da Atenção Básica a refletir e provocar mudanças 
na caminhada da Reforma Psiquiátrica e Sanitária. Referências 
GIOVANELLA, L. AMARANTE, P. O enfoque estratégico do pla-
nejamento em saúde e saúde mental. In: AMARANTE, P. (org.) 
Psiquiatria Social e Reforma Psiquiátrica. Rio de Janeiro, Ed. 
FIOCRUZ. 1994. P. 141 BRASIL. Lei Nº 10.216, de 06 de Abril de 
2001. Casa Civil, Brasília, DF. BRASIL. Ministério da Saúde. Se-
cretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Bási-
ca. Manual instrutivo do Pmaq para as equipes de Atenção Bá-
sica (Saúde da Família, Saúde Bucal e Equipes Parametrizadas) 
e Nasf / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Ministé-
rio da Saúde, 2013a. BRASIL. Cadernos de Atenção Básica 34: 
Saúde Mental. Brasília: Ministério da Saúde, 2013b. (719)
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gral (75,4%), doces (50,7%), frituras (40,4%), margarina (40,3%) 
e refrigerantes (37,3%) foram consumidos em alta frequência 
(7). O consumo de alimentos processados esteve relaciona-
do com a manifestação frequente de sintomas tais como: fa-
diga (66,2%), raiva (63,7%), ansiedade (59,8%), problemas de 
memória (59,2%) e apatia (55,5%). Foi marcante o impacto da 
alimentação nos sintomas neurovegetativos e digestivos. Fa-
diga, raiva e apatia foram encontrados em participantes que 
relataram maior frequência de consumo de frituras, doces, 
refrigerante e chocolate doce (p<0,001). Aqueles com maior 
frequência de consumo de alimentos in natura apresentaram 
menos sintomas, como raiva, fadiga, apatia, problemas de 
memória e insônia (p<0,05). Conclusões/Considerações Finais 
O padrão alimentar dos servidores públicos federais apresen-
ta consumo frequente de grãos, carnes, frango, pães, massas, 
embutidos e frituras. Em parte, o consumo frequente de ali-
mentos processados pode ser devido à substituição do jantar. 
Embora o método usado tenha amplificado as frequências e 
as porções não tenham sido consideradas, o padrão alimentar 
observado mostrou relação com sintomas neurovegetativos 
e digestivos, que não se explica pelo consumo de alimentos 
in natura, mas que tem relação com o consumo de alimen-
tos processados e ultraprocessados. O consumo frequente 
de vegetais foi relacionado à menor frequência de sintomas 
relatados, mas é insuficiente nesta amostra. Os sintomas de 
maior frequência foram: fadiga, raiva, ansiedade e azia. Raiva, 
fadiga e apatia tiveram relato menos frequente relacionado 
ao consumo de alimentos crus, o que reforça a necessidade 
de criar oportunidades para discutir e vivenciar, no ambien-
te de trabalho, aspectos de uma alimentação mais adequada. 
Referências 1) WHO. Global status report on non communica-
ble diseases. Switzerland: World Health Organization, 2014. 
Acesso em: 15 dez 16. 2) MALTA, D. C.; MORAIS NETO, O. L. 
D.; SILVA JUNIOR, J. B. D. Plano de ações estratégicas para 
o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no 
Brasil, 2011 a 2022. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 20, n. 
4, p. 425-438, 2011. 3) HANAWAY, P. Form Follows Function: A 
Functional Medicine Overview. Perm J, v. 20, n. 4, p. 125-126. 
2016. 4) MATHEWS, M. J.; LIEBENBERG, L.; MATHEWS, E. H. 
How do high glycemic load diets influence coronary heart di-
sease? Nutr Metab (Lond), v. 12, p. 6, 2015. 5) KAPUT, J. et al. 
Human nutrition, environment, and health. Genes Nutr, v. 10, 
n. 5, p. 489, Sep. 2015. 6) BRASIL. Guia alimentar para a popu-
lação brasileira. Brasília, 2014a. 7) ______. VIGITEL Brasil 2013. 
Vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crôni-
cas por inquérito telefônico. Brasília, 2014b.
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14813 AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA: 
ATUALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO QUALIAB

Introdução Um dos determinantes da qualidade dos serviços 
atenção básica (AB) é o modo como as ações estão organiza-
das, enquanto base da atenção oferecida mais diretamente 
sob governabilidade das equipes de saúde e da gestão muni-
cipal. Contribuindo para ampliar os mecanismos de avaliação 
da AB disponíveis, apresentamos o processo de atualização 
e validação do instrumento de monitoramento e avaliação 
QualiAB, finalizado em 2016 com financiamento do CNPq. A 

abordagem proposta pelo instrumento QualiAB toma a orga-
nização do trabalho como foco central de avaliação, propon-
do indicadores que apontem quais as ações realizadas, como 
são operadas e quanto se aproximam do padrão desejável, 
segundo as diretrizes postas para a Atenção Básica pelo Sis-
tema Único de Saúde (BRASIL, 2012). Embora o QualiAB tenha 
mantido bom poder de discriminação em suas aplicações an-
teriores, em 2007 e 2010, em serviços do estado de São Paulo, 
quase 10 anos após a versão original, precisou ser atualizado, 
exigindo novo processo de validação, realizado a partir da 
compreensão da qualidade como um construto sempre incre-
mental, capaz de orientar a atualização oportuna das metas/ 
“benchmarks” propostas para os serviços. Objetivos - Atuali-
zar o instrumento de avaliação e monitoramento da qualidade 
de serviços de Atenção Básica - Questionário QualiAB - Elabo-
rar um Caderno de Boas Práticas com apresentação dos cri-
térios e padrões utilizados pela avaliação com o instrumento 
QualiAB - Validar uma nova versão eletrônica do Questionário 
QualiAB Metodologia Foram realizadas revisões sucessivas e 
estratégias iterativas de validação de conteúdo e confiabilida-
de do instrumento. Inicialmente, uma revisão por pares em 3 
rodadas, pelos17 pesquisadores do projeto. A versão revisada 
(QAB1) foi aplicada em 30 serviços, de cinco sítios (São Paulo 
capital, interior de São Paulo, Londrina, Cuiabá e São Luís do 
Maranhão). A nova versão (QAB2) foi aplicada, como piloto, 
por adesão voluntária, em uma Rede Regional de Atenção à 
Saúde (RRAS) do centro oeste paulista, com 68 municípios e 
303 serviços de Atenção Básica. Essa mesma versão do ques-
tionário foi enviada para um grupo de 19 especialistas em APS 
de diferentes regiões brasileiras em duas rodadas (técnica 
Delphi modificada). Do cotejamento entre a aplicação piloto 
e a técnica Delphi foi elaborada nova versão (QAB3). Essa ver-
são foi aplicada em 101 Unidades Básicas de Saúde localizadas 
em 27 municípios de doze diferentes estados brasileiros, ge-
rando a versão final (QAB4) ou QualiAB versão 2016. Resulta-
dos e Discussão O processo iterativo de revisão e atualização 
do QualiAB resultou num questionário eletrônico de autores-
posta com 115 questões, dirigido às equipes dos serviços de 
Atenção Básica e em um Caderno de Boas Práticas para orga-
nização dos serviços de Atenção Básica, onde se explicita os 
critérios e padrões de qualidade adotados (www.abasica.fmb.
unesp.br). O instrumento define um conjunto de indicadores 
de processo e de estrutura. Das 115 questões, 89 são pontua-
das e definem 101 indicadores de qualidade organizacional. 
Para cada indicador são atribuídos três níveis de avaliação, re-
presentados pelas pontuações: 2 (padrão esperado, com pon-
tuação >75% do total), 1 (aceitável, pontuação ≥ 25% e ≤75%,) e 
0 (não desejável, pontuação <25%). Ao finalizar o questionário, 
o sistema fornece imediatamente os resultados para a unida-
de respondente. Ao final do período de avaliação, o gestor 
municipal recebe o banco de dados com as respostas de todas 
as unidades participantes de seu município. Espera-se que os 
resultados instrumentalizem discussões sobre a organização 
das ações realizadas na unidade e que dependem da atua-
ção dos agentes que lá trabalham e da gestão municipal da 
Atenção Básica. Conclusões/Considerações Finais O sistema 
QualiAB disponibiliza um instrumento para o monitoramento 
e avaliação dos processos realizados no dia a dia dos serviços 
de Atenção Básica. Baseia-se em estudos que demonstram a 

Desenvolvimento Humano no Brasil (PP e IDHM) e Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (EP), tabulados e analisa-
dos por meio do teste de correlação de Pearson (α=0,05). Re-
sultados e Discussão No estado da Paraíba existem 1392 equi-
pes de ESF distribuídas nos 223 municípios, destes, 220 (98,7%) 
têm cobertura integral, 2 (0,9%) possuem cobertura entre 80 
e 99,99% e 1 (0,4%) tem cobertura entre 50 e 79,99%. O esta-
do apresenta em média PIB de R$ 207737 mil, dos municípios 
que não apresentam cobertura integral, 2 (0,9%) contém PIB 
acima da média do estado (R$ 253459 mil e R$ 14841805 mi-
lhões) e 1 (0,4%) tem PIB abaixo da média (R$ 29858 mil). Ao 
teste de Pearson, foram encontradas correlações positivas 
entre número de ESF e população (R=0.9917), PIB (R=0.9715), 
IG (R=0.308) e IDHM (R=0.4917), e negativas entre número de 
ESF e PP (R=-0.4094). Para todas o valor de p foi inferior a 
0,05. Conclusões/Considerações Finais A Estratégia Saúde da 
Família (ESF) dos munícipios do estado da Paraíba está conso-
lidada e a análise dos dados obtidos apresentou consistência, 
sugerindo a viabilidade de seu uso para identificação de dis-
torções entre as variáveis estudadas.
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14786 ACESSO A AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE 
BUCAL E PREVENÇÃO DE DOENÇAS BUCAIS EM 
MUNICÍPIO DO NORDESTE BRASILEIRO.

Introdução A ampliação do acesso às ações de saúde bucal é 
um desafio atual da saúde pública. Este não se limita apenas 
à utilização do serviço, pois as ações de promoção e preven-
ção também são incluídas no que se denomina acesso amplo. 
Segundo a PNSB, as equipes de saúde bucal não devem res-
tringir sua atuação apenas à assistência clínica e devem des-
locar-se para execução de ações coletivas, como visitas. Ob-
jetivos O objetivo desse trabalho foi avaliar o acesso amplo 
às ações de saúde bucal em município do Nordeste brasileiro. 
Metodologia Tratou-se de um estudo quantitativo, transver-
sal, de base populacional, realizado em 2014 em município do 
Nordeste brasileiro. A coleta de dados se deu por meio de en-
trevista utilizando formulários validados, na qual os indivíduos 
responderam questões relativas às variáveis independentes 
(sexo, idade, renda e escolaridade) e outras relativas ao aces-
so a orientações/ atividades educativas sobre o tema saúde 
bucal, recebimento ou não de visitas domiciliares pela equipe, 
com recebimento de kits de escovação, folders ou aplicação 
tópica de flúor. A pesquisa foi aprovada pelo CEP da UEPB sob 
o CAAE 20260313.1.0000.5187. Resultados e Discussão Foram 
entrevistados 752 indivíduos. Destes, 59,6% já havia tido aces-
so a alguma orientação relacionada à saúde bucal, durante 
palestras ou reuniões; 42,8 % afirmaram ter recebido kit de 
escovação dentária, folder ou aplicação tópica de flúor. Em 
relação às visitas domiciliares, apenas 12,2% já havia recebido 
orientações sobre cuidados com a Saúde Bucal em suas resi-
dências. As visitas domiciliares e as atividades de promoção e 
prevenção são importantes e obrigatórias, que rompem com 
as práticas de saúde centradas na doença e/ou no doente, 
estendendo-as até o espaço-domicílios das famílias e das co-
munidades. No entanto, essas práticas não estão sendo ado-

tadas pelos profissionais em questão. Conclusões/Considera-
ções Finais As atividades de promoção à saúde e prevenção de 
doenças, embora sejam preconizadas pelas políticas de saúde 
vigentes, não estão sendo realizadas frequentemente pelas 
equipes de saúde bucal do município avaliado. Muito ainda se 
faz necessário para que haja uma ampliação efetiva do acesso 
amplo a essas ações no município.
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14792 RELAÇÃO ENTRE ALIMENTAÇÃO E SINTOMAS 
REFERIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS

Introdução As doenças crônicas não transmissíveis são a prin-
cipal causa de morbimortalidade no mundo (1), com custos 
crescentes e potencialmente insustentáveis (2). A abordagem 
precoce entende que as doenças evoluem em um continuum, 
gerando disfunções (3). Neste sentido, a alimentação ociden-
tal associa-se a disfunções como a hiperglicemia, hiperinsu-
linemia, hipercoagulabilidade, hipercolesterolemia, estado 
inflamatório e hipertensão arterial (4), que representam mo-
dificações no fenótipo, que podem se tornar definitivas (5). A 
nutrição adequada, é crucial para a restauração e manutenção 
da saúde e a vitalidade (6). Mais além, poderá resolver disfun-
ções e amenizar desfechos como a mortalidade prematura, 
que tem sido observada em países de economia emergente, 
como o Brasil (1). Considerando a importante função social 
das instituições públicas de ensino, que contribuem para o 
desenvolvimento econômico e produtivo da sociedade, bus-
camos identificar as relações entre a alimentação e o relato 
de sintomas em servidores públicos federais da educação em 
Goiânia, Goiás, para intervir sobre os determinantes de saúde 
mais relevantes para esta população. Objetivos Caracterizar e 
relacionar o consumo alimentar e com os sintomas referidos 
por servidores públicos federais Metodologia Estudo descri-
tivo transversal, realizado com adultos, servidores públicos 
federais de instituições de ensino. Foram avaliados dados 
demográficos (idade, sexo, estado civil, escolaridade, IMC, 
frequência do consumo alimentar (grãos, tubérculos, abóbo-
ras, pães, massas, proteínas de origem animal, óleos vegetais, 
manteiga, alimentos ultraprocessados, sementes, castanhas e 
brotos; se há substituição de refeições por lanche e sintomas 
(neurovegetativos, osteomusculares, digestivos, respirató-
rios, cutâneos e outros) por meio de um questionário enviado 
por e-mail. As variáveis do consumo alimentar foram dicoto-
mizadas em nunca/raramente ou frequente (1 dia/semana até 
diariamente) e os sintomas em raro ou frequente (2 vezes/se-
mana ou menos até diariamente). Para as comparações entre 
a frequência de consumo alimentar e os sintomas referidos 
foi utilizado o qui-quadrado. Resultados e Discussão A amos-
tra foi composta por 769 adultos jovens de alta escolaridade, 
a maioria mulheres. O prato mais frequente representoua o 
prato típico brasileiro (6), composto por grãos (100,0%) toma-
te (95,2%), carne bovina (93,0%), frango (92,5%) alface (90,0%), 
mandioca (86,1%) e laticínios (85,4, frutas doces (89,7%), fru-
tas azedas (82,8%), sucos integrais (75,4%) e azeite (76,7%). Ali-
mentos processados como pães e massas (90,8%), suco inte-
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tegral do processo saúde-doença está para além dessa inicia-
tiva, entretanto, o contato com vários membros da família em 
diferentes contextos (domicílio, consultório, território) pode 
contribuir com esse olhar. A análise dos registros com o CIAP-
2 e uma avaliação formal com os atores envolvidos poderá 
trazer novas informações. Referências Ayres JRCM. Organiza-
ção das ações de Atenção à Saúde: modelos e práticas. Saude 
Soc. 2009; 18 (2): 11-23. Donato AF, Rosenburg CP. Algumas 
idéias sobre a relação Educação e Comunicação no âmbito 
da Saúde. Saude Soc. 2003; 12 (2): 18-25. DOI: 10.1590/S0104-
12902003000200003. Oliveira GN, Furlan PG. A Co-produção 
de projetos coletivos e diferentes “olhares” sobre o territó-
rio. In: Campos GWS, Guerrero AVP, organizadores. Manual de 
práticas de atenção básica: saúde ampliada e compartilhada. 
São Paulo: Aderaldo e Rothschild; 2008, p. 247-272. Schraiber 
LB, Mendes-Gonçalves RB. Necessidades de saúde e atenção 
primária. In: Schraiber LB, Nemes MIB, Mendes-Gonçalves RB, 
organizadores. Saúde do Adulto: Programas e ações na Unida-
de Básica. São Paulo: Hucitec; 2000. p.29-47.
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14866 REMUNERAÇÃO POR DESEMPENHO: EVIDÊNCIAS 
DE SUA UTILIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Introdução Iniciativas como a remuneração por desempenho 
(pay-for-parformance, P4P) e incentivos financeiros atrelados 
a resultados estão cada vez mais sendo utilizados nos siste-
mas de saúde. No Brasil, indícios do P4P surgem em virtude da 
implantação do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade 
da Atenção Básica (PMAQ-AB), que instituiu retribuição finan-
ceira para equipes atrelada a um sistema misto de avaliação. 
Objetivos Identificar evidências disponíveis na literatura sobre 
a efetividade e utilização da remuneração por desempenho 
no âmbito da atenção primária à saúde. Metodologia Trata-se 
de uma revisão da literatura, utilizando os termos “primary 
care health”, “pay for performance”, “reimbursement, incen-
tive” nas bases de dados PubMed, Scopus, Web of Science, 
Scielo e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS).O refinamento dos 
resumos foi realizado utilizando os seguintes critérios: idioma 
português, inglês ou espanhol; ano de publicação 2011-2015 e 
resumo disponível. Foram excluídos artigos de opinião, de re-
visão, editoriais e aqueles sem relação com a temática. Logo 
após foi realizada leitura e análise dos títulos e resumos por 
dois revisores para seleção de estudos potencialmente elegí-
veis e evitar duplicação. Resultados e Discussão As evidências 
apresentadas ainda são controversas em relação aos efeitos 
do P4P em programas e serviços de atenção primária à saúde. 
Foi possível constatar que os estudos buscaram relação direta 
entre os incentivos financeiros e efetividade clínica na aten-
ção às doenças, aumento na acessibilidade aos serviços, me-
lhoria nos processos de acompanhamento de pacientes e ren-
tabilidade da utilização dessa estratégia. E ainda que limitadas 
as evidências de benefícios a longo prazo, há indícios que o 
custo do investimento em P4P seja facilmente compensado 
pela melhoria na incidência de patologias, redução de fatores 
de risco associados e redução de hospitalizações por condi-

ções sensíveis à APS. Conclusões/Considerações Finais Ainda 
que se possa identificar limitações de uso do P4P, são identi-
ficados resultados extremamente positivos acerca de sua uti-
lização como indutor de melhorias de processos e resultados 
nos serviços e programas de atenção primária em saúde.

Mailson Fontes de Carvalho; Soraya Dantas Santiago dos Anjos; 
Ícaro José Santos Ribeiro; Cristina Setenta Andrade;

14874 ANÁLISE DAS PROJEÇÕES REALIZADAS NO 
CONTRATO DE GESTÃO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA 
DE SERVIÇOS HOSPITALARES E UMA INSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE ENSINO

Introdução O Ministério da Educação (MEC) criou, em 2011, 
a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) para 
gerenciar os hospitais universitários das IFES. A justificativa 
para criação da empresa é que tal empresa promoveria uma 
maior flexibilidade na gestão. Sendo assim, essa política de-
manda a necessidade de informação sobre o funcionamento 
e a eficácia dessa contratualização. Objetivos Analisar o alcan-
ce das projeções realizadas no dimensionamento de serviços 
assistenciais realizado em 2014, ou seja, dois anos antes da 
assinatura do contrato de adesão da IFES a EBSERH. Meto-
dologia A metodologia utilizada foi a de estudo de caso de 
uma IFES localizada no Estado do Rio de Janeiro que assinou 
o contrato com a EBSERH em 2016, sendo parte do contrato o 
plano de reestruturação e o dimensionamento de serviços as-
sistenciais. A partir do plano de reestruturação, elaborado em 
2014, identificaram-se metas para o ano de 2015/2016 como 
o aumento de leitos ativos, consultas ambulatoriais. Em con-
traponto, foi realizado o levantamento de dados no sistema 
DATASUS, de modo a verificar o alcance das metas pactuadas 
e no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Resul-
tados e Discussão O HU possui uma capacidade instalada de 
280 leitos, sendo que, em 2014, havia 216 leitos ativos. Foi pre-
visto para 2015, a reativação de 64 leitos e implantação de 06 
novos leitos, totalizando 286 leitos hospitalares. Ocorre que 
em janeiro de 2017, segundo os dados do CNES havia apenas 
232 leitos ativos. No que tange a assistência ambulatorial, no 
ano de 2013 eram realizadas um total de 16.520 consultas, de 
acordo com o SIA/DATASUS. A meta para o segundo semestre 
de 2015 era um acréscimo de 30 %, ou seja, 21.234consultas/
mês. Através do levantamento, verificou-se que a média de 
consultas realizadas foi de 13.465 consultas/mês. Conclusões/
Considerações Finais Através dos levantamentos realizados, 
verificou-se que a EBSERH não cumpriu todas as metas pac-
tuadas no plano de dimensionamento dos serviços. Sendo 
assim, faz-se necessário promover análises contínuas da atua-
ção desta empresa pública, de modo a garantir que não haja 
um retrocesso na atuação dos HU´s quanto ao seu importante 
papel no SUS.

Priscila de Sousa Gomes;

14887 PERFIL DA OFERTA DAS AÇÕES DE SAÚDE 
BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA BRASILEIRA - ESTUDO 
DESCRITIVO COM DADOS DO PMAQ-AB

Introdução O Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da 
Atenção Básica (PMAQ-AB) gerou dados de oferta, estrutura 
e organização relativos a uma amostra importante de serviços 

importância de variáveis de processo como bons preditores 
dos resultados esperados (DONABEDIAN, 1969), e nos traba-
lhos que apontam a capacidade de discriminação e a validade 
do construto de qualidade do instrumento QualiAB (CASTA-
NHEIRA et al., 2014; 2011), reiterados nessa atualização. Pro-
cura favorecer o debate sobre os processos de trabalho insti-
tuídos em cada local, de modo a permitir tanto a identificação 
de qualidades como de obstáculos a superar, assim como, 
uma reflexão crítica sobre os padrões de qualidade adotados, 
de modo a incrementar a qualidade dos serviços de Atenção 
Básica, bem como do próprio sistema de avaliação. Espera-se 
assim contribuir com a consolidação de uma cultura avaliativa 
e com o contínuo processo de aprimoramento dos serviços de 
Atenção Básica do Sistema Único de Saúde. Referências BRA-
SIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. De-
partamento de Atenção Básica. Política Nacional de Atenção 
Básica. Brasília, 2012. CASTANHEIRA, E. R. L. et al. Avaliação 
de serviços de Atenção Básica em municípios de pequeno e 
médio porte no estado de São Paulo: resultados da primeira 
aplicação do instrumento QualiAB. Saúde em Debate, v. 38, n. 
103, p. 679-691, 2014. CASTANHEIRA, E. R. L. et al. QualiAB: de-
senvolvimento e validação de uma metodologia de avaliação 
de serviços de atenção básica. Saúde & Sociedade, v. 20, n. 4, 
p. 935-947, 2011. DONABEDIAN, A. Assessment of technology 
and quality. International Journal of Technology Assessment 
in Health Care, v. 4, p. 487-496, 1988. NEMES, M. I. B. et al. 
Avaliação da qualidade da assistência no programa de AIDS: 
questões para a investigação em serviços de saúde no Brasil. 
Cadernos de Saúde Pública, v. 20, supl. 2, p. S310-S321, 2004.
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Zarili; Luceime Olivia Nunes; Patricia Rodrigues Sanine; Nadia 
Placideli; Josiane Fernandes Lozigia Carrapato; Carolina 
Siqueira Mendonça; Adriano Dias; Marta Campagnoni Andrade; 
Mariana Arantes Nasser; Dinair Ferreira Machado; Maria 
Teresa Seabra Soares de Britto e Alves; Ruth Terezinha Kehrig; 
Wania Maria do Espírito Santo Carvalho; Regina Melchior; José 
Fernando Casquel Monti; Maria Ines Battistella Nemes;

14827 PROJETO PILOTO DE MUDANÇA DO ARRANJO 
DE GESTÃO DO CUIDADO EM UM CENTRO DE SAÚDE-
ESCOLA

Introdução Esse relato se refere a mudança do arranjo de ges-
tão e assistência de um centro de saúde-escola (CSE) de uma 
grande metrópole no sudeste do Brasil. Esse CSE tem tradição 
na formação de profissionais em Atenção Primária à Saúde 
(APS) e é responsável por um território de 25 mil habitantes. 
Inaugurado na década de 70, esse serviço foi pioneiro na im-
plantação das ações programáticas nos anos 90. A partir de 
reuniões realizadas em 2011 com trabalhadores, usuários, pro-
fessores, residentes e gestores, conclui-se que a atual orga-
nização do CSE em setores e programas específicos (Criança, 
Adolescente, Adulto, Adolescente etc) estava dificultando a 
coordenação do cuidado, a longitudinalidade e o vínculo entre 
equipe de saúde e os pacientes. O princípio da integralidade, 
embora previsto nas ações programáticas, não estava sendo 
atingido na prática, e lições aprendidas com a Estratégia de 
Saúde da Família no Brasil não tinham sido assimiladas pelo 
CSE. Por outro lado, havia receio dos profissionais que avan-
ços obtidos com as ações programáticas, como a ampliação 

do olhar sobre os processos de saúde-doença, se perdessem 
num eventual processo de mudança. Objetivos Elaborar e im-
plementar um novo arranjo de gestão do cuidado num centro 
de saúde-escola num contexto em que não havia possibilida-
de de contratação de novos profissionais, portanto, num ser-
viço sem agentes comunitário de saúde. Nosso pressuposto é 
que a organização de equipes de referência responsáveis pelo 
atendimento individual e familiar em um território específico 
favoreceria a responsabilidade e coordenação do cuidado, a 
longitudinalidade e o vínculo dos profissionais com os usuá-
rios. Metodologia Oficinas com profissionais, usuários, profes-
sores, residentes e gestores para propor o rearranjo do ser-
viço. Grupo de Trabalho para detalhar a proposta. Definição 
do território, pactuação sobre o cronograma e quem seriam 
os profissionais da equipe. Reorganização da escala das de-
mais atividades do serviço. Implantação da equipe piloto com 
2 médicos de família, 2 residentes, 1 enfermeira e 3 técnicos 
de enfermagem. Organização dos consultórios para atender 
pessoas de todas as idades. Treinamento dos profissionais, 
definição do processo de trabalho e escalas. Reorganização 
do acolhimento e fluxo do serviço. Organização dos prontuá-
rios para uso do Registro Orientado por Problemas (ROP) e do 
Código Internacional da Atenção Primária (CIAP-2). Adapta-
ção do sistema de informação para incluir os dados da equipe. 
Diagnóstico do território por meio de visitas in loco e constru-
ção do Mapa Falante. Elaboração de fôlderes e cartazes para 
aviso aos pacientes. Avaliação do projeto piloto após 6 meses. 
Resultados e Discussão O projeto está no terceiro mês de im-
plantação. O território da equipe tem 5000 habitantes pelo 
IBGE e cerca de 2500 pacientes matriculados. Os profissionais 
da equipe demonstram satisfação e orgulho com o trabalho. 
As consultas não agendadas são realizadas diariamente em 
um dos períodos pelos mesmos profissionais. Os usuários têm 
demonstrado satisfação em serem atendidos sempre pela 
mesma equipe, apesar de um inicial desconforto em ter que 
procurar atendimento em apenas um dos períodos. Os mes-
mos profissionais atendem problemas de saúde mental e clíni-
cos, cuja responsabilidade antes era dividida entre o setor de 
saúde mental e do adulto. Tem sido mais frequente o mesmo 
profissional atender pessoas da mesma família e de várias ida-
des, o que parece facilitar as intervenções familiares. As visitas 
domiciliares e comunitárias numa área menor pelos mesmos 
profissionais que realizam as consultas no CSE têm contribuí-
do para o conhecimento sobre a comunidade, para articulação 
com equipamentos sociais e para o uso das informações sobre 
o território nas consultas individuais. A equipe tem utilizado o 
ROP com facilidade, entretanto, apenas os médicos iniciaram 
a codificação com o CIAP-2. Conclusões/Considerações Finais 
A definição de um território cujo seguimento, coordenação e 
primeiro contato seja responsabilidade de uma única equipe 
de referência pode ampliar a satisfação dos profissionais e sua 
responsabilidade com o trabalho. O atendimento de consul-
tas agendadas e não agendadas pelos mesmos profissionais 
pode ampliar a satisfação dos usuários. A equipe de referência 
facilita a coordenação, a longitudinalidade e o vínculo, tornan-
do as consultas mais ágeis, podendo ampliar o acesso sem 
comprometer a qualidade do atendimento. A integralidade do 
cuidado ainda requer outras articulações com o restante do 
serviço. A formação dos profissionais para um olhar ético e in-
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promovam mudanças e ainda atribuam fortes tendências de 
continuidade ao processo, uma vez que é desejável que os 
atores sociais que participaram da elaboração do planeja-
mento o cumpram. Outro fator muito importante seria a com-
posição de equipes qualificadas por meio de contratação ou 
formação de profissionais voltados para a gestão e o planeja-
mento do sistema, independentemente de indicação política. 
Referências BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 
70, 2000. _______. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. 
Sub-Secretaria de Planejamento e Orçamento. Coordenação 
Geral de Planejamento. Sistema de Planejamento do SUS 
(PlanejaSUS): instrumentos básicos/MS.Brasília:Ministério da 
Saúde, 2006d. LOBATO, L. V. C.; GIOVANELLA, L. Sistemas de 
saúde: origens, componentes e dinâmicas. In: GIOVANELLA, 
L.; et al. (Orgs.). Políticas e sistemas de saúde no Brasil. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2012. p. 89-120. MINAYO, M. C. S. 
O desafio do conhecimento: metodologia de pesquisa social 
(qualitativa) em saúde. 8. ed. São Paulo: Hucitec, 2004. VIEI-
RA, F. S. Avanços e desafios do planejamento no Sistema Úni-
co de Saúde. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, p. 
1565-1577, 2009. Suplemento 1.

Fernanda Bergamini Vicentine; Janise Braga Barros Ferreira;

14916 PROJETO APLICATIVO PROMOVENDO A 
REGULAÇÃO DO SUS: O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
SITUACIONAL NA SAÚDE.

Introdução No processo de construção de um projeto, uma 
das principais capacidades a serem desenvolvidas é a do 
pensamento/raciocínio estratégico, como forma de sermos 
condutores de nosso próprio futuro. A produção de teorias e 
métodos do planejamento estratégico em saúde no Brasil cri-
ticam os métodos e o seu caráter prescritivo e normatizador, 
como elementos que enviesam o pensamento estratégico. 
Objetivos Apresentar a construção de um projeto, em equi-
pe multiprofissional, utilizando o Planejamento Estratégico 
Situacional no contexto da Regulação no SUS. Metodologia 
A elaboração do Projeto Aplicativo deu-se a partir de oficinas 
mensais realizadas, com um grupo multiprofissional de 7 es-
pecializandos com condução de uma facilitadora e uma ges-
tora de aprendizagem em metodologias ativas de ensino. O 
método utilizado foi o Planejamento Estratégico Situacional 
proposto por Carlos Mattus, seguindo as etapas: 1- Identifi-
cação dos macroproblemas, com priorização. 2- Identificação 
dos atores sociais. 3- Construção da árvore explicativa. 3- Ela-
boração de um Plano de ação. 4- Análise de viabilidade das 
ações 5- Gestão e monitoramento do plano. Resultados e Dis-
cussão Os produtos das oficinas resultaram na elaboração de 
um Projeto Aplicativo com um plano de ação contendo ativi-
dades direcionadas a intervenção que visam reduzir o tempo 
de espera dos usuários para a realização de procedimentos e 
consultas especializadas em ginecologia e mastologia. Neste 
plano foram previstos os recursos necessários, os atores so-
ciais apoiadores e opositores e os resultados esperados com 
seus respectivos indicadores. O grupo desenvolveu habilida-
des do trabalho em equipe essenciais a implementação do 
projeto. Conclusões/Considerações Finais Consideramos que 
o trabalho em equipe multiprofissional favoreceu o compro-
metimento e abertura nos processos de pactuação, após vi-

venciarmos alguns impasses. Desenvolvemos o pensamento 
estratégico com vistas a modificar a realidade vivenciada pelo 
usuário do SUS no que concerne ao nosso trabalho enquanto 
profissionais de saúde.
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14928 ATENÇÃO NUTRICIONAL NO ÂMBITO DA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: PROPOSTA DE UM 
MODELO PARA AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO

Introdução O processo de transição nutricional ocorrido no 
Brasil e no mundo caracteriza-se pelo aumento progressivo 
do excesso de peso e de Doenças Crônicas Não transmissíveis 
(DCNT) associadas aos hábitos alimentares1,2. Na tentativa de 
modificar os indicadores de morbidade e mortalidade reco-
nhece-se que um conjunto de ações de alimentação e nutrição 
desenvolvidas na Atenção Primária à Saúde (APS) devem en-
globar aspectos de promoção, prevenção, tratamento, reabili-
tação e cura de forma articulada e transversal às demais ações 
de saúde caracterizando assim a atenção nutricional neste ní-
vel de atenção3,4. A APS é identificada como lócus de atuação 
privilegiado para as ações de alimentação e nutrição como 
parte de um modelo abrangente ou integral, e neste sentido, 
devem fazer parte das ações desenvolvidas pelas equipes de 
saúde da família e núcleos de apoio à saúde da família5. Por 
sua vez, a gestão municipal deve prover condições estrutu-
rais e organizacionais para desenvolver a atenção nutricional 
como parte da assistência no Sistema Único de Saúde. Objeti-
vos Propor um modelo de avaliação da implantação da aten-
ção nutricional no âmbito da APS nas capitais da Região Sul 
do Brasil. Metodologia Trata-se de uma pesquisa avaliativa de 
abordagem qualitativa para construção do modelo avaliativo 
baseado em metodologia desenvolvida pelo Center for Disea-
se Control and Prevention6. Inicialmente, grupos de discussão 
com especialistas, estudantes e professores do Programa de 
Pós-Graduação em Saúde Coletiva foram realizados durante 
as disciplinas de mestrado e doutorado para definição do ob-
jeto, pergunta de pesquisa, foco na avaliação e proposta do 
modelo. Realizou-se ampla revisão de literatura e documental 
em bases de dados e documentos oficiais. A revisão subsidiou 
a construção do Modelo Teórico, Modelo Lógico e da Matriz 
de Avaliação e Julgamento (MAJ) para a determinação do 
grau de implantação da atenção nutricional. A MAJ foi subme-
tida à validação de especialistas por meio de conferências de 
consenso7 composta por uma análise prévia com envio do ma-
terial online, discussão presencial e uma análise das contribui-
ções, concordância ou discordância quanto aos itens da ma-
triz. Resultados e Discussão O Modelo Teórico foi estruturado 
considerando os elementos de contexto epidemiológico, po-
lítico, social e organizacional, além dos aspectos normativos 
ligados ao desenvolvimento das ações de alimentação e nutri-
ção na APS. Considerou-se que a articulação das responsabili-
dades da gestão pelo provimento de condições estruturais e 
organizacionais, aliados a execução das ações de alimentação 
e nutrição pela assistência refletem a implantação da atenção 

de atenção básica em operação no país - incluindo a oferta 
das ações de saúde bucal. Estes dados possibilitam identificar 
fragilidades com vistas à melhoria dos serviços de atenção bá-
sica oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Objetivos 
Descrever o perfil da oferta das ações de saúde bucal no âm-
bito da atenção básica no país utilizando dados do PMAQ-AB. 
Metodologia Estudo descritivo através de dados obtidos na 
Avaliação Externa do 2º ciclo do PMAQ-AB através do Módulo 
VI (Entrevista com Profissional da Equipe de Saúde Bucal e Ve-
rificação de Documentos na Unidade de Saúde) no território 
brasileiro, onde foram avaliadas 18.114 equipes de saúde bu-
cal. Os dados referem-se à oferta de ações de assistência indi-
vidual e ações de promoção da saúde e prevenção de doenças 
bucais. As informações foram extraídas do banco de dados 
do PMAQ-AB, sendo quantificadas com auxílio do programa 
estatístico SPSS (IBM Analytics). Resultados e Discussão As 
ações de assistência individual mais ofertadas são aplicação 
tópica de flúor(98,6%), exodontia de dentes decíduos(98,5%) 
e permanentes(98%), restauração em resina composta(97,8%) 
e raspagem supragengival(96,9%). Restauração de amálgama 
e acesso a polpa dentária são oferecidos em menor porcen-
tagem. Das ações de promoção e prevenção, 92,2% das equi-
pes realizam atividades em escolas, 92% acompanham clini-
camente gestantes e 78,3% realizam visitas domiciliares. Os 
serviços menos oferecidos foram identificação de escolares 
com necessidade de tratamento clínico(59,7%) e usuários com 
necessidade de prótese dentária(53,5%), bem como registro 
de casos suspeitos/confirmados de câncer de boca(30,7%) 
Conclusões/Considerações Finais Observou-se um importante 
espaço para expandir a oferta de ações destinadas a identifi-
car escolares com necessidade de tratamento clínico,usuários 
com necessidade de prótese dentária e com lesões suspeitas 
de tecido mole. Expandir ações de prevenção e promoção da 
saúde são formas de integrar a comunidade e descentralizar o 
atendimento ambulatorial.
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14906 FERRAMENTAS E DINÂMICAS DO 
PLANEJAMENTO: POTENCIAIS E DESAFIOS PARA 
QUALIFICAR A GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Introdução Os sistemas de saúde como se conhece hoje são 
recentes, datam de meados do século XX, e se desenvolveram 
devido à participação do Estado no controle dos mecanismos 
que afetam a saúde da população e que podem comprome-
ter o desenvolvimento do país (LOBATO; GIOVANELLA, 2012). 
Para isso, devem desenvolver funções fundamentais, como a 
gestão do sistema (LOBATO; GIOVANELLA, 2012). No Brasil, a 
proposta trazida pelo Pacto pela Gestão (BRASIL, 2006a) foi 
o Sistema de Planejamento do SUS (PlanejaSUS), que estabe-
leceu pontos prioritários para a pactuação do planejamento, 
como instrumentos estratégicos de gestão (BRASIL, 2006a). 
O PlanejaSUS foi utilizado como referencial teórico para em-
basar a realização deste estudo, considerando o seu elenco 
de instrumentos básicos – Plano de Saúde (PS), Programa-
ção Anual de Saúde (PAS) e Relatório Anual de Gestão (RAG) 
(BRASIL, 2006d; VIEIRA, 2009). Em síntese, esses instrumen-
tos têm por finalidade apoiar o gestor na condução do SUS de 

modo a alcançar a efetividade das ações e o aperfeiçoamento 
do sistema, além de possibilitar o continuo aperfeiçoamento 
da gestão participativa e dos serviços prestados. Objetivos 
Objetivos gerais: descrever e analisar a opinião de gestores e 
técnicos do setor saúde sobre o processo de planejamento no 
SUS. Objetivos específicos: descrever e analisar a construção 
e o uso das ferramentas de planejamento. (Significado da pa-
lavra opinião, nesse acaso: modo de ver pessoal manifestado 
sobre certo assunto (MICHAELIS, 2015. Buscou-se descrever e 
analisar a visão individual que os gestores e técnicos da saúde 
têm a respeito do processo de planejamento do SUS.) Meto-
dologia O estudo foi desenvolvido no território do Departa-
mento Regional de Saúde XIII, formado por três Regiões de 
Saúde (RS). Os municípios foram agrupados com base na clas-
sificação do PlanejaSUS: Grupo A: até 10.000 habitantes; Gru-
po B: 10.000 a 50.000 habitantes; e Grupo C: mais de 50.000 
habitantes. Foi selecionado um município representativo de 
cada grupo por RS. A coleta ocorreu entre maio e agosto de 
2010. Foram entrevistados 26 sujeitos entre gestores e técni-
cos da área de planejamento. Foi utilizada a entrevista semies-
truturada para a coleta dos dados, tendo como eixo temático 
principal o Processo de Planejamento no SUS. As entrevistas 
foram audiogravadas e transcritas. Procedeu-se a análise e 
interpretação de dados entre agosto/2014 e outubro/2015. 
Foi realizada a análise de conteúdo em sua vertente temática 
(Bardin, 2000; Minayo, 2004), O estudo contemplou as reco-
mendações do CONEP e foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa (protocolo nº 342/CEP/CSE-FMRP-USP). Resultados e 
Discussão De acordo com os atores sociais entrevistados, o 
espaço do CGR, atual CIR, tem grande potencial para a con-
solidação do planejamento regional por favorecer a aproxi-
mação e a troca de experiências entre os municípios de uma 
determinada região de saúde e o ente estadual. Entretanto, 
alguns desafios ainda devem ser transpostos. O CGR precisa 
ser ambiente de aprendizagem contínua, fundamentada na 
realidade, nos conhecimentos prévios dos atores sociais que 
o compõem e em evidências. O uso desse espaço de maneira 
mais estruturada pode colaborar com a diminuição da frag-
mentação e de retrocessos, no processo de planejamento 
municipal e regional, a cada descontinuidade política. Além 
disso, a abertura do CGR para a construção do planejamento 
que leva em consideração a opinião dos diferentes atores so-
ciais pode resultar em ferramentas alinhadas às necessidades 
e características do sistema de saúde regional. Outro grande 
desafio é a promoção da comunicação e do compartilhamen-
to de informação entre aqueles que frequentam as reuniões 
do CGR e os que permanecem nos municípios. Esse tipo de 
comportamento é um fator importante na sensação de des-
continuidade administrativa a cada nova gestão. Conclusões/
Considerações Finais Estima-se que a dinâmica mais participa-
tiva, fundamentada em evidências e vivência, e, sobretudo, 
solidária no CGR, possa colaborar para a superação dos gran-
des desafios, como a colaboração federativa, o equilíbrio en-
tre a autonomia e a interdependência dos municípios, a extra-
polação dos interesses individuais e a inserção da cultura de 
planejamento. Alguns aspectos poderiam ser tencionados e 
conquistados com a melhora da organização do CGR, como a 
governança e a segurança jurídica. Espera-se que a elaboração 
de ferramentas robustas para a realização de intervenções, 
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dos gestores das esferas municipal e federal na implantação, 
apesar da menor mobilização e envolvimentos dos gestores 
estaduais, sinalizam cenário positivo de cooperação para uma 
efetiva consolidação do Eixo Estrutura. Referências BARDIN, 
Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: edições 70, 1979. BRA-
SIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farma-
cêutica Insumos Estratégicos. QUALIFAR-SUS: eixo estrutura 
– atenção básica – instruções técnicas. Brasília, DF: Ministério 
da Saúde, 2015. RODRIGUES, P.S. Análise da implantação do 
programa nacional de qualificação da assistência farmacêuti-
ca para a estruturação dos serviços farmacêuticos na atenção 
básica. p. 107. Universidade de Brasília. 2016.

Patrícia Silveira Rodrigues; Mariana Sodário Cruz; Noemia 
Urruth Leão Tavares;

14956 REMUNERAÇÃO POR DESEMPENHO NA 
ATENÇÃO BÁSICA: UM ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO 
DE IPIRANGA DO PIAUÍ

Introdução Iniciativas de remuneração por desempenho (pay-
for-parformance, P4P) e incentivos financeiros atrelados a re-
sultados estão cada vez mais sendo utilizados nos sistemas de 
saúde em todo o mundo, no intuito de influenciar o comporta-
mento dos profissionais para melhorar suas práticas e reduzir 
custos de maneira consciente. No Brasil, com a implantação 
do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade (PMAQ-AB), 
que instituiu retribuição financeira atrelada a uma avaliação de 
equipes de saúde da família, alguns municípios estão utilizan-
do-se deste recurso para implantar sistemas de remuneração 
por desempenho, considerando os resultados de indicadores 
e da avaliação do programa (Gomes; Barbosa; Ferla, 2016) . 
Ainda esta não seja objetivo primordial do PMAQ-AB, a indu-
ção financeira advinda da mudança na lógica de financiamen-
to a partir da criação do componente de qualidade no piso de 
atenção básica variável, recebido pelos municípios, tornou-se 
uma estratégia fundamental para garantir resultados posi-
tivos no programa, ainda que não seja possível afirmar que 
este é o fator decisivo na indução de mudanças concretas no 
processo de trabalho das equipes. Objetivos Analisar a incor-
poração de remuneração por desempenho associada às ações 
do PMAQ-AB em equipes de atenção básica de município de 
pequeno porte. Metodologia Trata-se de um estudo de caso 
descritivo realizado no município de Ipiranga do Piauí, a partir 
da observação direta e análise documental. A observação di-
reta ocorreu durante os meses de janeiro a setembro de 2016, 
com a inserção do pesquisador-chave em reuniões mensais de 
equipes, gestores e apoiadores institucionais do município in-
vestigado. Nestes momentos, foi possível coletar documentos 
que também foram incorporados à análise, realizada seguindo 
a perspectiva metodológica da análise de conteúdo de Bardin 
(2011). Nessa perspectiva, foram selecionados para análise os 
seguintes documentos: Foram analisados livros de registros 
de reuniões de equipes, o escopo normativo do PMAQ-AB em 
nível nacional e local. Resultados e Discussão Os documentos 
municipais analisados apresentaram indícios de normatização 
de pagamento por resultados instalados a partir de 2012, fren-
te a adesão de duas equipes de saúde da família ao PMAQ-AB 
e a instalação de Lei Municipal que regulamentava o incentivo 

financeiro. É fato que os documentos normativos do PMAQ-
-AB não apresentam ligação direta do programa com algum 
sistema de remuneração por desempenho ou mesmo alguma 
associação do programa com pagamento de incentivos dire-
tamente aos profissionais. Porém o programa atrela-se a um 
incentivo financeiro transferido diretamente fundo a fundo, 
cabendo ao gestor municipal a aplicação dos recursos consi-
derando que estes vinculam-se diretamente ao resultado de 
uma avaliação de desempenho de equipes. Foi possível ob-
servar os compromissos das equipes e dos gestores frente ao 
programa, reafirmando a posição de cada ator deste processo 
no âmbito dos resultados a serem alcançados, sendo inegável 
a pressão que o incentivo financeiro pode exercer para garan-
tir a melhoria dos padrões de qualidade dos serviços de saúde 
do município. Conclusões/Considerações Finais Consideradas 
as limitações deste estudo, é possível ressaltar que o recurso 
proveniente da adesão das equipes ao PMAQ-AB está sendo 
convertido em incentivo financeiro para os trabalhadores 
destas equipes, rateado considerando as categorias profis-
sionais e instituído por legislação específica municipal, que 
contempla ainda a mensuração de resultados individuais, não 
detalhados na legislação analisada, para a destinação dos re-
cursos ao trabalhador. É fato que o incentivo financeiro pode 
ser fundamental para fomentar a melhoria da qualidade dos 
serviços, mas é necessário analisar em que contexto estes se 
instituem, visto que diante dos princípios fundamentais da 
avaliação por desempenho proposta pelo PMAQ-AB, podem 
cair na perspectiva de compensação salarial em detrimento 
à ideia de bonificação pelo desempenho alcançado, ou mes-
mo estimular à busca desenfreada pelo alcance de resultados 
palpáveis, deixando em segundo plano o caráter subjetivo do 
trabalho na atenção básica. Referências Bardin, L. Análise de 
conteúdo. São Paulo: Edições 70; 2011.Rodrigues JM. Remu-
neração e competências: retórica ou realidade?. Rev. adm. 
empres. 2006; 46 (n. spe): 23-34. Gomes CLS, Cherchiglia ML, 
Carvalho, CL. Percepção do médico sobre pagamento por de-
sempenho no gerenciamento de doenças cardiovasculares: o 
caso de uma operadora de plano de saúde. Physis 2012; 22 (2): 
567-586. Barreto JOM. Pagamento por desempenho em siste-
mas e serviços de saúde: uma revisão das melhores evidências 
disponíveis. Ciência & Saúde Coletiva. 2015; 20 (5): 1497-1514

Mailson Fontes de Carvalho; Soraya Dantas Santiago dos Anjos; 
Alba Benemérita Alves Vilela; Cristina Setenta Andrade;

14976 AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DAS EQUIPES 
DE CONSULTÓRIO NA RUA DO MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO: MODELIZANDO A INTERVENÇÃO NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE.

Introdução A implementação de novas políticas e modelos de 
atenção primária à saúde (APS) são estratégicos e relevantes 
para o cuidado de grupos vulneráveis, como a população em 
situação de rua (PSR), para a qual barreiras ao acesso à direitos 
básicos e ao cuidado à saúde persistem, mantendo-a invisível 
para o sistema. Para atenção à PSR, em consonância às novas 
políticas nacionais, (1,2) implantam-se no país algumas equi-
pes de Consultório na Rua (ECnaR), vinculadas à APS, cujas 
práticas deveriam ser norteadas pela implementação dos atri-
butos essenciais e derivados da APS para a PSR. Considerando 

nutricional na APS. O Modelo Lógico foi subdividido recursos, 
atividades, produtos e resultados. A partir do processo de 
modelagem, a MAJ é composta por duas dimensões (gestão 
e assistência) e 8 subdimensões relacionadas à aspectos de 
gestão como: infraestrutura, recursos humanos, adesão aos 
programas de alimentação e nutrição, organização da rede de 
atenção, monitoramento e avaliação; e aspectos da prestação 
da assistência: vigilância alimentar e nutricional, promoção da 
alimentar adequada e saudável, prevenção e controle de agra-
vos nutricionais. Foram atribuídos escores para as dimensões, 
subdimensões, indicadores, medidas e parâmetros definidos 
pela MAJ a ser aplicada em estudos posteriores. Conclusões/
Considerações Finais A construção do modelo avaliativo de 
forma participativa possibilitou a organização e adequação 
do modelo ao longo do processo de revisão, o que permitiu 
maior coerência entre os elementos o compõem: modelo teó-
rico, modelo lógico e matriz de avaliação e julgamento. A ma-
triz avaliativa foi considerada adequada a avaliação do objeto 
pelo conjunto de especialistas, composta por itens coerentes 
para obtenção do grau de implantação da atenção nutricional 
na APS. Não foram identificados na literatura trabalhos que 
avaliem a implantação da atenção nutricional na APS com a 
proposta metodológica deste trabalho, tal modelo avaliativo 
orientará instrumentos de coleta para aplicação em estudos 
de casos, possibilitando diferentes fontes de evidência. Além 
da contribuição científica, espera-se contribuir sobre aspectos 
da gestão municipal das ações de alimentação e nutrição na 
atenção básica. Referências 1. BATISTA-FILHO M; RISSIN AA 
transição nutricional no Brasil: tendências regionais e tempo-
rais. Cad. Saúde Pública, v.19, supl. 1, 2003. 2. WHO. Global sta-
tus report on noncommunicable diseases 2010. Geneva, 2011. 
3. JAIME PC et al. Ações de alimentação e nutrição na atenção 
básica: a experiência de organização no Governo Brasileiro. 
Rev. Nutr., 2011. 4. BRASIL. Política Nacional de Alimentação 
e Nutrição. DAB, 2012. 5. JUNQUEIRA TS; COTTA RMM. Matriz 
de ações de alimentação e nutrição na Atenção Básica de Saú-
de: referencial para a formação do nutricionista no contexto 
da educação por competências. Ciênc. saúde coletiva, 2014. 6. 
Centers for Disease Control and Prevention. Framework for 
Program Evaluation in Public Health. Morbidity and Mortality 
Weekly Report, 1999. 7. HARTZ ZMA; SILVA, LMV. Avaliação 
em Saúde: dos modelos teóricos à prática na avaliação de pro-
grama e sistemas de saúde. Rio de Janeiro: FIOCRUZ; 2005.

Patrícia Maria de Oliveira Machado; Josimari Telino de Lacerda;

14929 ANALISE DO PROGRAMA NACIONAL DE 
QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO 
SUS: POTENCIALIDADE E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO

Introdução O Programa Nacional de Qualificação da Assistên-
cia Farmacêutica no Sistema Único de Saúde (Qualifar-SUS) é 
considerado um avanço das Políticas Farmacêuticas públicas 
no Brasil. O programa tem como finalidade contribuir para o 
processo de aprimoramento e integração das atividades da 
Assistência Farmacêutica (AF) nas redes de atenção à saúde. 
Para tanto, o Qualifar-SUS está organizado em quatro eixos 
que se integram entre si, são eles: estrutura, informação, 
educação e cuidado. Os principais objetivos do Qualifar-SUS 
são a estruturação física dos serviços farmacêuticos, dispo-

nibilidade de informações que proporcionem avaliação das 
ações e serviços de saúde, promoção da educação perma-
nente para o aprimoramento das práticas profissionais e in-
serção das práticas clínicas no âmbito da AF.O primeiro eixo 
a ser implementado do programa Qualifar-SUS foi o Estrutu-
ra, a partir da pactuação das três esferas de gestão do SUS, 
que institui apoiar a estruturação da AF na atenção básica 
dos municípios de até 100 mil habitantes com população em 
extrema pobreza, constantes do Plano Brasil Sem Miséria 
(BSM), denominados municípios elegíveis ao Eixo Estrutura. 
Objetivos Analisar o contexto de implantação do Eixo Estru-
tura do Qualifar-SUS, compreendo e buscando explicitar as 
dimensões político-organizacional e técnico-organizacional 
Metodologia Foi utilizada a abordagem qualitativa, explorató-
ria e descritiva, buscando realizar uma análise abrangente do 
Eixo Estrutura do Programa Qualifar-SUS no período de 2012 
a 2014 a partir do estudo de caso. A metodologia de análise 
documental foi utilizada como técnica aliada às entrevistas 
semiestruturada. Tais informações foram analisadas através 
da técnica de análise de conteúdo. Foram entrevistados ges-
tores federais do programa que ocuparam os cargos período 
analisado. Estruturaram-se categorias de análise de acordo 
com as variáveis contextuais selecionadas: (1) Dimensão polí-
tico-organizacional (cenário de implantação do Qualifar-SUS, 
atores envolvidos na formulação do programa e estratégias 
de implantação) e (2) Dimensão técnico-organizacional (Coo-
peração dos atores no apoio a implantação, contribuição dos 
dispositivos institucionais na implantação). Os documentos 
analisados consistiram em projetos e legislação relaciona-
dos ao Eixo Estrutura. Resultados e Discussão Na dimensão 
político-organizacional, a elaboração do Qualifar-SUS surge 
como resposta de intervenção para mudança do cenário frag-
mentado apresentado na AF, evidenciado em auditorias dos 
órgãos de transparência e fiscalização. Notou-se importante 
cooperação entre os atores envolvidos na implantação, o que 
favoreceu o desenvolvimento do Qualifar-SUS. Com relação 
às estratégias de implantação do Eixo Estrutura, foi possível 
identificar fatores que contribuíram de forma sinérgica ou an-
tagônica ao seu desenvolvimento. A destinação dos investi-
mentos iniciais do Eixo Estrutura aos municípios do Plano BSM 
afirmou-se com importância positiva. Com relação à dimensão 
técnico-organizacional, a participação dos atores no proces-
so de implantação do Eixo Estrutura, observou-se importante 
protagonismo e envolvimento do Ministério da Saúde. Contu-
do, pesquisa com os municípios habilitados demonstrou que 
apenas 21% referiu apoio das gestões estaduais do SUS. Ao 
analisar o contexto de implantação do Eixo Estrutura do Qua-
lifar-SUS, é possível supor que o modelo de implementação 
é do tipo tradicional ou top-down, evidenciado principalmen-
te na execução das etapas de implantação do Eixo Estrutura 
Conclusões/Considerações Finais Análises do contexto orga-
nizacional no âmbito político e técnico em que o programa 
foi desenvolvido demonstraram correlações sinérgicas e anta-
gônicas que influenciam a implementação do Eixo Estrutura. 
Fatores positivos, como o alinhamento político entre gestores 
federais do programa Qualifar-SUS e representantes nacio-
nais dos estados e municípios na pactuação do programa; a 
priorização dos municípios do Plano Brasil sem Miséria para 
iniciar a implantação do Eixo Estrutura; e a participação ativa 
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centrado no médico. Em novembro, as agendas foram aber-
tas, os agendamentos reduzidos, os enfermeiros apropria-
dos de protocolos de DE, e um novo fluxo de atendimento 
idealizado, sem diferença de atendimentos agendados ou 
não, tendo-se o cuidado de identificar na chegada do usuário 
se o motivo requer prioridade, dando preferência para a ESF 
de referência do usuário. Conclusões/Considerações Finais A 
experiência não foi exitosa, por obstáculos como a hesitação 
dos médicos em manter as agendas abertas, a desorganiza-
ção no direcionamento do usuário para os profissionais de sua 
ESF presentes no momento da demanda, a baixa adesão dos 
usuários às consultas de enfermagem, talvez por desconheci-
mento da estratégia Saúde da Família e do conceito de terri-
tório. Conclui-se que é essencial o empenho dos profissionais 
de saúde a fim de organizar o processo de trabalho de modo 
a lidar com a DE sem que esta absorva recursos necessários 
para a construção de um espaço dedicado à demanda progra-
mada, garantindo acesso universal, contínuo e com equidade. 
Apesar das dificuldades, é fundamental buscar a contínua im-
plementação de novas formas de otimização do serviço, para 
aumentar a satisfação de usuários e profissionais. Futuramen-
te, formas mais detalhadas de avaliação, como o PCATool, 
podem ser utilizadas5. Referências 1. OMS. Atención primaria 
de salud: Informe de la Conferencia Internacional sobre Aten-
ción Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 
1978. Ginebra, 1978. 2. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 
no 648, 28 de março de 2006. Aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Bra-
sília, DF, 29 mar. 2006. 3. STARFIELD, B. Primary Care: concept, 
evaluation and policy. New York: Oxford University Press, 
1992. 4. SBMFC. Currículo baseado em competências para 
Medicina de Família e Comunidade [online]. Brasil, 2016. Dis-
ponível em: <http://www.sbmfc.org.br/media/Curriculo%20
Baseado%20em%20Competencias(1).pdf>. Acesso em: 6 fev. 
2017. 5. HARZHEIM, E. et al. Internal consistency and reliabi-
lity of Primary Care Assessment Tool (PCATool-Brasil) for child 
health services. Cadernos de Saúde Publica, Rio de Janeiro, v. 
22, n. 8, p. 1649-1659, 2006.

Lourrany Borges Costa; Rômulo Fernandes Augusto Filho; 
Renée Michelle Legall;

14984 AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS EM SAÚDE 
EM ÁREAS CONFLITUOSAS E COM VIOLÊNCIA: 
PROBLEMATIZAÇÕES LATINO-AMERICANAS SOBRE OS 
PROBLEMAS ÉTICOS E METODOLÓGICOS

Introdução Haveria um desaparecimento de evidências em-
píricas em avaliação participativa de modo a convergir com 
o discurso social hegemônico no planejamento e gestão em 
saúde? Poucos pesquisadores compartilham experiências 
de ameaças à vida quando convivem em áreas conflituosas. 
Cohen (2012) identificou as áreas conflituosas como ambien-
tes nos quais a violência impede os trabalhos de campo, ava-
liações e pesquisas. Há uma ética tácita segundo a qual a se-
gurança dos participantes tem prioridade sobre os objetivos 
de pesquisa e avaliação. Pérouse de Montclos (2012) aponta a 
ausência de crítica política nos relatórios oficiais como origem 
da falta de dados sobre as subtilidades do campo observadas 
pelos trabalhadores em saúde. Portanto, a autocensura per-

mitiria evitar as afirmações comprometedoras contra colegas 
ou organizações. Sobretudo quando se tenta conjugar o rigor 
científico eurocêntrico com avaliações intervenções comple-
xas (Byrne, 2013). Para viabilizar formas democráticas de co-
laboração entre intelectuais, gestores e trabalhadores da saú-
de, temos que considerar os desafios éticos, metodológicos 
e políticos envolvidos. Objetivos (a) abrir o debate sobre os 
aspectos éticos, metodológicos e transnacionais da produção 
de conhecimentos dirigidos aos programas em saúde ao ní-
vel microlocal; (b) abordar a censura existente em relação às 
ameaças à vida existentes em relação aos agentes envolvidos 
com ações planejadas de promoção e prevenção da saúde e 
(c) reinterpretar, com novas problematizações, as situações 
de avaliação participativa de programas de saúde em áreas 
conflituosas e com violência. Metodologia Uma praxis de re-
flexividade crítica atrelada às experiências de pesquisador e 
avaliador em abordagem interdisciplinar de meta-avaliação 
(Furtado, Laperriere, Silva 2014) com uma análise sociopolíti-
co [evaluability assessment] para avaliação participativa (La-
perriere, Potvin, Zuniga 2012). Dois casos únicos de avaliação 
participativa se deram no Brasil em contextos e programas di-
ferentes (prevenção de DST-AIDS com trabalhadoras do sexo, 
saúde mental com pessoas com transtornos mentais graves), 
ambos apresentando questões éticas e metodológicas de-
safiadoras. A releitura das notas de campo é um esforço de 
objetivar a subjetividade do pesquisador. Na sua argumenta-
ção sobre os limites das comparações transnacionais, Becker 
(2014) aponta o modelo de “renifleurs de complications” [de-
tectores de complicações] para destacar elementos incomuns 
observados que escapam das análises de ferramentas con-
vencionais permitindo observar justamente o que se destaca 
pela ausência, a partir de casos únicos. Resultados e Discus-
são Quando pesquisadores e participantes convivem e coabi-
tam no mesmo bairro, com estruturas políticas personalistas, 
acessam a informação secreta que explica a desorganização 
da implantação de um projeto de saúde que, por sua vez, foi 
baseado em evidência politicamente correta. As comissões de 
ética em pesquisa, tanto no Brasil quanto em outros países, 
consideram a relação pesquisador-participante um espaço no 
qual se “constrói continuamente no processo da pesquisa, 
podendo ser redefinida a qualquer momento no diálogo entre 
subjetividades, implicando reflexividade e construção de rela-
ções não hierárquicas” (CNS 1990). Nesta ficção de um mundo 
de iguais, elas oferecem poucas sugestões sobre áreas con-
flituosas. Buscaremos respostas na determinação social dos 
conhecimentos derivada da teoria da dependência (VieiraPin-
to 1979; Zuniga 1975; Breilh 2006; Santos 1985,2014; Casanova 
1965,2002; Stavenhagen 1971). A partir daí, novas problema-
tizações emergem: até que ponto as estruturas hierárquicas 
altas preocupam-se com a constituição dos atores sociais no 
espaço das decisões políticas locais? Até que ponto são banali-
zados os riscos de vida para aqueles que fazem as ações pres-
critas? Conclusões/Considerações Finais Através de analogias 
entre os dois contextos micro-locais foi possível identificar um 
fenômeno caracterizado por verdadeiras aberrações entre a 
prescrição de participação social idealizada teoricamente e 
sua concretização empírica. O que merece especial atenção, 
uma vez que a conjuntura atual desvia a analise micro e lo-
cal para projetos de tendência transnacional. Os cientistas 

tratar-se de intervenção de recente implantação, envolvendo 
cuidado de reconhecida complexidade, supõe-se que envol-
vam práticas inovadoras e singulares de um cuidado amplia-
do (3). A necessidade de avaliação de intervenções como a 
ECnaR é reconhecida, aumentando a cada dia as demandas 
para que sejam tomadas decisões informadas, como produto 
de estudos sobre o tema. Considerando a heterogeneidade 
das práticas, o passo inicial para tal avaliação consistiu na ela-
boração e validação de modelo teórico lógico das práticas das 
ECnaR. Objetivos Desenvolver modelo teórico-logico das prá-
ticas de saúde e intersetoriais das ECnaR, com construção de 
Matriz de Indicadores, como parte de processo de avaliação 
da efetividade das práticas. Metodologia Intervenções de-
vem ser compreendidas a partir das dimensões: i) objetivos; 
ii) estruturas formais e iii) ações e práticas implementadas 
(dimensão informal), essa crucial para a avaliação de efetivi-
dade (AE) e para a formulação das perguntas avaliativas, pois 
permite uma visão mais abrangente do processo de imple-
mentação (4,5). A pesquisa avaliativa pressupõe uma mode-
lagem teórica e lógica (operacional) a partir da identificação 
dos principais componentes da intervenção, e compreensão 
da implementação das estratégias desenvolvidas.(5). Adotou-
se abordagem colaborativa no processo de avaliação (através 
de oficinas e reuniões de trabalho com os diversos atores en-
volvidos) para a modelização da intervenção e validação do 
mesmo. O MRJ conta com sete ECnaR no ano de 2016; par-
ticiparam da oficina ao menos 2 profissionais/equipe (n=15, 
diversas categorias profissionais), o gestor e apoiador muni-
cipal (n=2). As discussões foram gravadas as análises conso-
lidadas com validação em encontro presencial. Resultados e 
Discussão Para as dimensões do modelo, os atributos da APS 
(1) foram eixos norteadores sendo os essenciais - de primeiro 
contato, vínculo longitudinal, integralidade e coordenação e 
os derivados - orientação comunitária e cultural. Além disso, a 
dimensão “intersetorialidade” emergiu como relevante para 
o cuidado a PSR. O modelo teórico descreve ainda o contexto, 
os objetivos e efeitos esperados da intervenção, foi fruto da 
pactuação com as equipes e estão em consonância às diretri-
zes internacionais e nacionais para a APS integral e abrangen-
te. Elencaram-se recursos (estrutura), atividades, produtos, 
indicadores, resultados esperados e impacto da intervenção 
– a ECnaRua – na saúde da PSR, com a construção de um dia-
grama lógico. As dimensões clínicas, incluindo a saúde mental 
e uso de álcool e drogas ocupam destaque, com ações relacio-
nadas a promoção da saúde, prevenção e redução de danos. 
A violência dos territórios é abordada no contexto ampliado, 
coletivo e individual. A força da intervenção está em promo-
ver acesso e integralidade do cuidado, com atuação em equi-
pe multiprofissional e intersetorial Conclusões/Considerações 
Finais Não se apresentam ainda os resultados da avaliação 
de efetividade, análises em curso. Contudo, a proposta de 
avaliação a partir do modelo aqui esboçado trata de produ-
zir conhecimentos junto às eCnaR, traduzindo esse conheci-
mento para novas políticas e estratégias com as populações 
na rua e para o fortalecimento da APS em sua articulação com 
a Rede de Atenção à Saúde. Referências 1.BRASIL. Ministério 
da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. 2012 2. BRASIL. 
Ministério da Saúde. Portaria nº 122/GM, de 25 de janeiro de 
2012. Define as diretrizes de organização e funcionamento das 

Equipes de Consultório na Rua. Diário Oficial da União 2012; 
26 jan. 2011 3. BRASIL. Ministério da Saúde. Manual Sobre o 
Cuidado à Saúde junto a População em Situação de Rua. Bra-
sília DF. 2012. 4.BODSTEIN, R. Methodological approaches to 
health promotion evaluation (the complexity of the discus-
sion on effectiveness and evidence in health promotion prac-
tices. Promotion & Education. (Supplement 1) p. 16-19, 2007. 
5. SALAZAR, L. Efectividad en promoción de la salud pública: 
reflexiones sobre la práctica en América Latina y propuestas 
de cambio. Santiago de Cali: Programa Editorial Universidad 
del Valle, 2009.

Elyne Engstrom; Regina Bodstein; Pilar Belmonte; Gisela 
Cardoso; Mirna Barros Teixeira; Alda Lacerda;

14981 EXPERIÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO ACESSO 
AVANÇADO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE POR 
RESIDENTES DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Introdução A conferência de Alma-Ata em 1978 promoveu 
mundialmente a Atenção Primária à Saúde (APS) como forma 
de acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualida-
de e resolutivos1. No Brasil, a APS pretende ser porta de en-
trada do sistema de saúde e seu eixo estruturante2. Para isso, 
é preciso promover inclusão e facilitar o acesso, integrando 
cuidado e prevenção/promoção, seguindo os atributos siste-
matizados por Barbara Starfield3. O acesso é condição essen-
cial para a qualidade do sistema de saúde. Tais atributos são 
imperativos, sobretudo em unidades de saúde com prestação 
de ensino, como programa de residência em Medicina de Fa-
mília e Comunidade (MFC)4. Objetivos 1) analisar, na Unidade 
de APS Mattos Dourado, Fortaleza-CE, acesso, fluxo de acolhi-
mento e a longitudinalidade do cuidado das equipes de Saúde 
da Família (ESF); 2) propor novo modelo de gestão da clínica, 
incluindo o Acesso Avançado como organização da agenda, 
a fim de melhorar o acesso. 3) relatar experiência vivida na 
unidade. Metodologia 1) estudo transversal retrospectivo, 
realizado pelos médicos residentes de MFC e seu preceptor, 
com análise da agenda em prontuário eletrônico de médicos 
e enfermeiros no período de agosto a outubro de 2016; 2) re-
união com todos os profissionais da unidade com apresenta-
ção dos dados coletados (com enfoque nos atributos da APS, 
princípios do SUS, humanização e territorialização) e conse-
quente planejamento de mudanças no processo de trabalho; 
3) experiência de implementação de tais mudanças no mês de 
novembro de 2016. Resultados e Discussão A demanda espon-
tânea (DE) era atendida por turnos por um médico e um enfer-
meiro (nem sempre da mesma ESF) em um “plantão”, acolhi-
mento, atendendo usuários de todo o território. O número de 
consultas de acolhimento realizadas era cerca de 30% maior 
que o de agendadas ofertadas. Até 51% dos usuários faltaram 
às consultas médicas no mês de agosto, 57.2% em setembro 
e 72.3% em outubro. A espera para a terceira vaga disponível 
para consulta médica chegou a mais de 30 dias. Apenas 50% 
das vagas ociosas eram ocupadas por consultas do mesmo 
dia. O número de consultas agendadas de enfermagem era 
mínimo comparado com o acolhimento, que muitas vezes era 
simples triagem em vez de escuta personalizada. Observou-se 
alto absenteísmo, a pressão da DE, baixo acesso dos usuários 
à consultas agendadas, perda da longitudinalidade, e cuidado 
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15068 PESQUISA-AÇÃO PARTICIPATIVA: UM 
CAMINHO PARA SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO COMO 
INSTRUMENTO DE GESTÃO

Introdução O planejamento, visto como processo que educa 
os agentes sociais a analisar de forma sistemática as organi-
zações, os sistemas, o contexto, as necessidades e as pos-
sibilidades de atendê-las, e o pensamento estratégico que 
vislumbre os rumos e caminhos possíveis. Exige instrumen-
to de gestão subsidiado por metodologias que assegurem: 
participação, organização democrática, e compromisso com 
mudança. Objetivos Este relato de experiência tem como 
objetivo, descrever como a pesquisa-ação participativa, tem 
se mostrado um potencial caminho para subsidiar o planeja-
mento como instrumento de gestão. Metodologia Trata-se 
neste relato do fazer pesquisa-ação participativa, em diversos 
cenários, nas áreas de educação e saúde, como subsidio me-
todológico do planejamento, composto por três momentos 
interligados e geradores de conhecimento: elaborar, executar 
e avaliar. As informações são produzidas em oficinas, entre-
vistas, documentos, resumos de reuniões entre outras fontes. 
As indagações fazem a prática ser vista por diversos ângulos, 
constituindo-se também em uma experiência educativa que 
contribui para o desenvolvimento dos participantes, porque 
todas as etapas são cumpridas coletivamente, inclusive a 
análise, que acontece contínua e circularmente. Resultados e 
Discussão O planejamento como instrumento de gestão, ela-
bora um referencial, uma avaliação e uma intervenção, como 
os três momentos fundamentais no seu desenvolvimento, faz 
compreender que, não pode haver planejamento sem ava-
liação, e um referencial construído coletivamente, que dê os 
critérios para a prática ser analisada criticamente. Nesta expe-
riência o planejamento torna-se participativo, no sentido de 
tomar parte, fazer parte e ter parte. A pesquisa-ação partici-
pativa torna-se uma avaliação da realidade vivida pelo grupo e 
de sua percepção desta mesma realidade, constituindo-se em 
espaço educativo e empoderador de grande potencial para a 
gestão nos seus diversos níveis que vise produzir mudança. 
Conclusões/Considerações Finais A pesquisa-ação participan-
te elucida a realidade, as pessoas conscientes do seu papel 
de agente transformador qualificam as intervenções. O po-
der compartilhado, decisão coletiva, tornam os participantes 
produtores, atores, autores, sujeitos pesquisadores da sua 
prática, que se transforma em objeto da pesquisa propiciando 
compromisso com mudanças.

Maria do Socorro de Sousa; Márcia Maria Tavares Machado; 
Maria Vaudelice Mota; Tânia Maria de Sousa França;

15075 PORTARIA 1.631 E SAÚDE BUCAL: 
ESTIMATIVA DE CÁLCULO DOS PARÂMETROS PARA AS 
ESPECIALIDADES DE ENDODONTIA E PRÓTESE DENTÁRIA

Introdução A Portaria no 1.631, de 1o de outubro de 2015, apro-
va critérios e parâmetros para o planejamento e programação 
de ações e serviços de saúde no âmbito do SUS. Para a saúde 
bucal, os parâmetros apresentam-se distribuídos para a po-
pulação geral e por estratos etários em 03 áreas temáticas: 
Atenção à gravidez, parto e puerpério, Eventos de Relevância 
para a Vigilância em Saúde e Atenção à Saúde Bucal. Objetivos 
O presente estudo objetiva estimar a rede especializada ne-

cessária para garantia da execução de procedimentos de saú-
de bucal a partir dos parâmetros propostos pela Portaria no 
1.631. Metodologia Dados do IBGE para 2010 apresentam per-
centuais da população por faixa etária. Assim, a população de 
0 a 14 anos corresponde a 25,67%, 15 a 29 anos 27,41%, 30 a 59 
anos 36,27% e 60 anos ou mais 10,65%. Considerando uma po-
pulação de 3 mil habitantes, aplicando-se o percentual etário 
de Pernambuco, tem-se o quantitativo de indivíduos por faixa 
etária no território de cobertura de uma Equipe de Saúde Bu-
cal (eSB): 0 a 14 anos – 770 pessoas, 15 a 29 anos – 822, 30 a 59 
anos – 1088, 60 anos ou mais – 320. Nesse contexto, por meio 
dos parâmetros da Portaria no 1.631, pode-se estimar a quanti-
dade de procedimentos e serviços para alcançar tais medidas. 
Resultados e Discussão São necessárias 20 próteses dentárias 
por mês. A partir desse dado, observa-se que um Laborató-
rio Regional de Prótese Dentária possui capacidade para: se 
habilitado para 20 a 50 próteses/mês, cobrir 2,5 eSB; 51 a 80 
próteses/mês, cobre 4 eSB; 81-120 próteses/mês, 6 eSB; acima 
de 120 próteses/mês, 7,3 eSB. São necessários 18 procedimen-
tos endodônticos por mês. Cada Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO) deve apresentar uma produção mensal 
mínima por tipo. Tipo I deve apresentar 35 canais concluídos 
por mês; já o tipo II, 60; e o tipo III, 95. Nesse sentido, cada 
modalidade de CEO pode cobrir: tipo I – 2 eSB; II – 2,5 eSB; III 
– 4,4 eSB. Conclusões/Considerações Finais Nesse contexto, 
observa-se que os parâmetros delimitados pela Portaria no 
1.631 estão bastante aquém da realidade brasileira em relação 
ao serviços odontológicos especializados para Endodontia e 
Prótese Dentária.

Cindy Avani Silva Ceissler; Kadidja Fernanda dos Santos Martins; 
Paulo Cesar Oliveira Santos;

15124 PERFIL DE ABSENTEÍSMO EM UMA UNIDADE DE 
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE

Introdução O absenteísmo no trabalho varia de acordo com a 
cultura, profissão ou ambiente de trabalho. A avaliação deste 
fator justifica-se por trazer impactos econômicos, onde até 7% 
da força laboriosa pode estar ausente por motivo de doença. 
Dentre as causas mais prevalentes, aparecem as doenças mus-
culoequeléticas, seguidas pelas infecções respiratórias, doen-
ças virais e patologias gastrintestinais. Objetivos O objetivo 
deste trabalho foi traçar um painel das principais causas de 
absenteísmo no maior hospital de urgência no Rio Grande do 
Norte, referência em emergência clínica e trauma para todo o 
Estado. Metodologia Conduziu-se uma análise descritiva dos 
atestados médicos entregues pelos servidores durante o ano 
de 2014. Inicialmente, os pesquisadores acessaram o banco 
de dados, em planilha de excel, do setor responsável. Seguiu-
se, a partir daí, a identificação dos setores hospitalares e as 
funções com maior prevalência de absenteísmo, bem como 
suas causas mais comuns. Os dados foram compilados em pla-
nilha própria e separados pelas três variáveis (setor, função e 
causa), sendo analisados, posteriormente, por frequência per-
centual. Resultados e Discussão Observou-se que os principais 
motivos de absenteísmo foram as doenças musculoesqueléti-
cas (16,6%), seguidas pela licença para acompanhamento fa-
miliar (13,6%) e infecções respiratórias (12,9%). Encontrou-se, 

sociais latino-americanos já abordaram estas questões para 
contemplar uma realidade nacional. Casanova (2002) tratou 
das soluções que foram encontradas para reduzir os conflitos 
ideológicos. Uma é de limitar os estudos a suas formas descri-
tivas; outra é organizar equipes heterogêneas (países desen-
volvidos-subdesenvolvidos) seguindo os quadros expandidos 
por países desenvolvidos. Através da descontextualização, o 
conhecimento inconveniente é descartado. Temas essenciais 
continuam intocáveis em debate técnico-politico. Assim, as 
avaliações de programas em saúde reforçam a imagem de 
um mundo fictício, sem subversões. Referências Becker HS. 
2014. La bonne focale. Paris: La découverte / Breilh J. 2006. 
Epidemiologia crítica. RJ:Fiocruz / Cohen BB. 2012. Conducting 
evaluation in contested terrain. Evaluation and program plan-
ning, 35: 189-198 / Furtado JP, Laperrière H. & Silva RR 2014. 
Participação e interdisciplinaridade: uma abordagem inova-
dora de meta-avaliação. Saúde em debate 38(102): 468-481 / 
Gonzalez Casanova P. 2002. Exploração, colonialismo e luta 
pela democracia na América Latina. Petrópolis: Vozes / Laper-
rière H, Potvin L & Zuniga R. 2012. A socio political framework 
of evaluability assessment for participatory evaluations: how 
to make sense of the power differences in programs that in-
volve the State and Civil society? Evaluation 18(2):246-259 /
Pérouse de Montclos MA 2012. Humanitarian action in develo-
ping countries: who evaluates who? Evaluation and Program 
Planning 35:154-160 / Vieira Pinto A. 1979. Ciência e existência. 
RJ: Paz e Terra.

Hélène Laperrière; Juarez Pereira Furtado;

15051 MEDICAMENTOS FALSIFICADOS NO BRASIL: UM 
OLHAR SOBRE A ATUAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Introdução A falsificação de medicamentos é um problema 
complexo, cuja cadeia de produção e comercialização tem 
extensão globalizada. Requer um conjunto de ações bem 
ordenadas e diferentes estratégias envolvendo variados ato-
res da sociedade: as autoridades sanitárias, os produtores de 
medicamentos e os consumidores. Objetivos Foram objetivos 
conhecer o perfil das apreensões de medicamentos falsifica-
dos no Brasil, nos anos de 2009 a 2014, bem como as medidas 
adotadas para o combate das falsificações. Metodologia Tra-
ta-se de estudo exploratório, descritivo, tendo como fonte de 
dados as informações sobre os lotes de medicamentos falsifi-
cados constantes na página eletrônica da ANVISA. Realizou-
se, também, revisão bibliográfica e documental, com busca 
sistemática nas bases da SaudeLegis, Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS), Sistema online de Busca e Análise de literatura 
médica (Medline), Portal de Teses da Capes. A busca foi rea-
lizada considerando-se o período de 2009 a 2014. Descritores 
usados: falsificação de medicamentos, medicamentos falsifi-
cados, regulação governamental, regulação e fiscalização em 
saúde, controle de medicamentos e entorpecentes, fiscaliza-
ção sanitária. Resultados e Discussão Encontrados 82 lotes de 
medicamentos apreendidos. Medicamentos mais falsificados: 
urológicos (38%), hormônios esteroides anabolizantes (22%) e 
hormônios do lobo pituitário superior e análogos (19%). Falsi-
ficação mais frequente: lotes não produzidos pelas indústrias 
detentoras de autorização para produção (51%). A falsifica-

ção estava relacionada com questão de oferta e procura do 
medicamento, quanto maior procura e, menor acesso, maior 
número de falsificações. Medidas adotadas para combate: in-
clusão deste ato na lei do crime hediondo, controle de sitos 
de venda online de medicamentos, presença obrigatória do 
farmacêutico em drogarias, maior fiscalização e campanhas 
de orientação a população. Conclusões/Considerações Finais 
Conclui-se que a falsificação de medicamentos ainda está lon-
ge de ser sanada e, muito ainda precisa avançar, para que se 
possa ver o êxito na solução desta questão. É preciso o forta-
lecimento das autoridades envolvidas e, principalmente, uma 
conscientização da sociedade sobre os perigos e prejuízos à 
saúde daqueles que utilizam medicamentos falsificados.

Renata Xavier costa; Vera Lucia Edais Pepe;

15067 REVITALIZAÇÃO DA SALA DE INFORMAÇÃO 
ESTRATÉGICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NATAL: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA NA GESTÃO EM SAÚDE

Introdução A Sala de Informação Estratégica em Saúde (SIES) 
do município de Natal é um ambiente virtual que expõem de 
forma acessível a gestão organizacional, indicadores de saúde 
e rede de serviços do município para disseminação de infor-
mações em saúde com rapidez e transparência. Após análise 
das atividades da Secretaria de Saúde, notou-se que a SIES 
indicava uma séria problemática de desatualização. Objetivos 
Relatar o processo de revitalização da Sala de Informação 
Estratégica em Saúde do município de Natal. Metodologia O 
processo de revitalização da SIES consistiu em duas etapas. 
Na primeira realizou-se uma análise detalhada da mesma, ob-
servando sua estrutura atual, e foram feitas reuniões com a 
equipe da Assessoria de Planejamento, setores estratégicos 
da Secretaria de Saúde e parceiros externos, objetivando o 
levantamento de informações. A segunda etapa consistiu na 
produção de um projeto da SIES contemplando seu histórico, 
função, referências e parceiros em um processo colaborativo 
articulado pelas estagiárias do curso de Gestão em Sistemas 
e Serviços de Saúde da UFRN lotadas na Assessoria de Plane-
jamento durante o segundo semestre do ano de 2016. Resul-
tados e Discussão Após a execução das duas etapas estabele-
cidas para o processo de revitalização da Sala de Informação 
foi possível obter como produto um projeto completo da Sala 
de Informação Estratégica em Saúde do município de Natal. 
Neste projeto foram contemplados aspectos como a concep-
ção da sala, seus objetivos, sua abrangência e situação atual, 
além dos nós críticos e encaminhamentos necessários para a 
implementação da Sala como um instrumento de gestão que 
busca subsidiar de forma mais efetiva o planejamento das 
ações realizadas dentro do município de Natal, buscando a 
consolidação de um planejamento mais resolutivo aos proble-
mas de saúde da população. Conclusões/Considerações Finais 
Ressalta-se a importância e necessidade que a atualização da 
Sala de Informação Estratégica em Saúde, ou seja, a sua imple-
mentação, se torne parte dos processos de trabalho dos se-
tores da secretaria municipal de saúde para que seja possível 
alcançar êxito na consolidação desse importante instrumento 
de planejamento em saúde no município de Natal.

Ingrid Beatriz da Silva; Tannyth Gomes dos Santos; Ewerton 
William Gomes Brito; Altaiva Jales Costa Souza;
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Operativos 2015; b. Participação da oficina de priorização e 
construção da agenda 2016 da SMS; c. Discussão da agenda de 
prioridades 2016, à luz dos Planos Operativos 2015, na reunião 
de Comissão Executiva de DS; e d. Participação da oficina de 
programação com os DS. As oficinas de Planejamento e Ava-
liação foram importantes para o aprendizado organizacional 
na medida em que as equipes da SMS, particularmente dos 
DS, participaram da construção coletiva dos instrumentos de 
trabalho da SMS. Conclusões/Considerações Finais O caráter 
coletivo deste trabalho expressa-se na participação dos DS e 
de representantes do CMS, das Diretorias e Coordenadorias 
da SMS. Alguns elementos foram considerados facilitadores 
neste processo: elaboração conjunta da metodologia com 
o GT PLAN e GT PLANDS; parceria com o CMS, garantindo a 
sustentação política do processo; maior apropriação dos ins-
trumentos de planejamento pelas equipes de trabalho. Como 
elementos dificultadores, destacam-se: falta de apropriação 
dos conceitos de planejamento e avaliação por alguns grupos; 
não entendimento do planejamento como dispositivo media-
dor de mudança (Campos, 2000); cultura organizacional que 
favorece a desresponsabilização dos sujeitos e seus processos 
de trabalho. Portanto, entende-se que os elementos dificulta-
dores apontam desafios que precisam ser enfrentados para 
aprimoramento do planejamento e avaliação na SMS, enquan-
to processo institucionalizado e sistemático. Referências Ma-
tus, C. Teoria da ação e Teoria do Planejamento, In: C. Matus. 
Política, planejamento e governo. Brasília: Ipea, 1997, pp. 81-
98. Campos, R. O. Análise do planejamento como dispositivo 
mediador de mudanças institucionais com base em um estu-
do de caso. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 16 (4): 
1021-1030 out-dez, 2000. Paim, JS. Planejamento para não es-
pecialistas. In: Campos, G W. Tratado de Saúde Coletiva, HUCI-
TEC/FIOCRUZ, 2006 p. 767-782. Teixeira, C.F. Vilasboas, A.L.Q. 
Jesus, W.L.A. Proposta metodológica para o planejamento em 
saúde SUS. In: Teixeira, C.F. (organizadora). Planejamento em 
Saúde: conceitos, métodos e experiências. Salvador, 2010.

Aline Oliveira Martins Cavalcanti Cunha; Darlene Silva de Souza; 
Dulce Mary de Carvalho Costa Lima; Maria de Fátima Carvalho 
de Oliveira; Maria de Fátima Pereira dos Santos; Sara Cristina 
Carvalho Cerqueira;

15232 PERFIL DOS ATENDIMENTOS DO HOSPITAL 
MUNICIPAL DE NATAL EM SEU PRIMEIRO ANO DE 
FUNCIONAMENTO

Introdução O Hospital Municipal de Natal Dr. Newton Aze-
vedo foi inaugurado em dezembro de 2015 e é referência 
para os munícipes de Natal nos atendimentos de urgência e 
emergência de clínica médica, pediatria e ortopedia, além de 
internação em clínica médica, pediátrica, psiquiátrica e unida-
de de terapia intensiva. Objetivos O objetivo deste trabalho 
é descrever o perfil dos atendimentos realizados no Hospital 
Municipal em seu primeiro ano de funcionamento. Metodo-
logia Trata-se de estudo descritivo, baseado nas informações 
estatísticas geradas pelo núcleo hospitalar de vigilância epi-
demiológica através da revisão de prontuários e boletins de 
atendimentos de urgência no ano de 2016, trabalhados no 
microsoft excel 2016. Resultados e Discussão Nos prontos 
socorros pediátrico, adulto e ortopédico, foram registrados 
126.325 atendimentos e a média mensal de 10.527. Destes, o 

adulto foi o de maior ocorrência (49,12%), em relação ao tur-
no de atendimento o diurno (74,73%), o sexo feminino preva-
leceu (52,8%) e a zona leste foi a mais representativa (37,6%). 
No internamento foram registradas 1.660 hospitalizações, 
variando de 66 a 180, nos meses de janeiro e julho, respec-
tivamente, a clínica médica foi a de maior ocorrência com 
61,7%. Em relação às causas dos internamentos, a respiratória 
foi a de maior prevalência 32,4%. A faixa etária com maior in-
ternamento foi a de maiores de 60 anos (45%) e na evolução 
a maioria dos pacientes receberam alta 65,5%. Conclusões/
Considerações Finais A análise dos dados permite a descrição 
do perfil dos atendimentos realizados no Hospital Municipal 
de Natal Dr. Newton Azevedo fornecendo informações de 
extrema importância para o planejamento de ações e metas 
voltadas a melhoria da qualidade na prestação dos serviços.

Vivianne Kaline Cabral de Figueirêdo; Simone Alli Fernandes 
Farias;

15241 AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE RESPONSIVIDADE NA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NAS ZONAS RURAIS DO 
DISTRITO FEDERAL

Introdução A Atenção Básica vem sendo aprimorada, princi-
palmente pelo incremento substancial da Estratégia Saúde da 
Família (ESF).(1) Na zona rural percebe-se um aumento signi-
ficativo de unidades da ESF, entretanto, ainda é insuficiente 
para fazer a cobertura de todos os territórios, que tem grande 
parcela da população distribuída de forma esparsa. A escassez 
de recursos e a falta de profissionais qualificados também é 
um fator dificultador.(1-2) A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) introduziu nas pesquisas de avaliação em saúde o con-
ceito de responsividade dos sistemas de saúde, que diz respei-
to o quanto o sistema atende às expectativas e demandas dos 
usuários nos aspectos não-diretamente ligados ao estado de 
saúde.(3) Partindo-se do pressuposto que o sistema de saú-
de, além de promover e manter a saúde dos indivíduos deve 
tratá-los de forma humanizada. Estudos sobre responsividade 
fazem perguntas sobre o que ocorre quando o usuário inte-
rage com o sistema de saúde. Desta feita, procura reduzir o 
aspecto subjetivo, comum nas pesquisas de satisfação, pois 
avalia as percepções individuais sobre o sistema de saúde em 
relação às expectativas legitimadas universalmente.(4) Obje-
tivos Avaliar o índice de responsividade da Estratégia Saúde 
da Família da zona rural do Distrito Federal cadastradas no 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade da 
Atenção Básica Metodologia Trata-se de estudo descritivo 
exploratório, realizado nas ESF que aderiram ao PMAQ-AB, 
localizadas na zona rural do Distrito Federal. Realizou-se uma 
amostra estratificada simples do total de usuários de cada uni-
dade de saúde, totalizando 92 usuários da zona rural. O ques-
tionário continha nove blocos, sendo o primeiro bloco sobre 
a caracterização do perfil dos usuários, e os demais blocos fo-
ram agrupados conforme as dimensões da responsividade, a 
saber: o respeito pelas pessoas que envolve a dimensão ética 
na interação das pessoas com o sistema de saúde. E a orien-
tação para o cliente/usuário que inclui os componentes da sa-
tisfação do paciente, mas que não estão diretamente ligados 
com o cuidado à saúde. O Índice de Responsividade do Ser-
viço foi calculado e os valores interpretados como excelente 
(0,901 e 1), muito bom (0,801 a 0,900), bom (0,701 a 0,800), 

ainda, a enfermaria do segundo andar (com pacientes mais 
dependentes), com mais atestados (9,4%); seguida pelo poli-
trauma (6,4%) e pela central de material e esterilização (5,9%). 
Dentre as profissões, a enfermagem em primeiro (69%), se-
guida dos médicos (6,6%) e fisioterapeutas (3,9%). Os dados 
acordam com a literatura, que demonstra maior prevalência 
das desordens osteomioarticulares, elevadas taxas de absen-
teísmo ligadas à sobrecarga de trabalho e às condições de 
labor mais estressantes Conclusões/Considerações Finais O 
panorama inicial de absenteísmo nesta unidade hospitalar pa-
rece estar em acordo com a literatura, indicando que as cau-
sas, setores e funções mais prevalentes necessitam de uma 
maior atenção no campo laboral. Isto favorecerá um melhor 
planejamento e implementação de estratégias de intervenção 
necessárias aos profissionais da área de saúde.

Elielton Pedroza dos Santos; Paulo José Faria Carrilho; Cilane 
Cristina Costa da Silva Vasconcelos; Leila Maria Morais Silva 
Rodrigues; Alessandra Karla Fonseca Elias Coutinho Rodrigues;

15127 O ACESSO DE PRIMEIRO CONTATO DO IDOSO NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM UMA REGIÃO DE SAÚDE 
DO RIO GRANDE DO SUL

Introdução A Atenção Primária à Saúde (APS) é a porta prefe-
rencial do sistema de saúde e tem o acesso de Primeiro con-
tato como o atributo essencial, sendo o primeiro contato do 
usuário com o sistema. Ademais, sabe-se que o envelhecimen-
to populacional é crescente e a APS é um espaço estratégi-
co para a avaliação em saúde tem papel essencial na gestão 
a saúde dos idosos (STARFIELD, 2002; OLIVEIRA et al, 2013). 
Objetivos Medir a presença do atributo Acesso de Primeiro 
Contato da população idosa aos serviços de APS de uma Re-
gião de Saúde do Rio Grande do Sul, na visão dos profissionais 
da saúde. Metodologia Abordagem quantitativa, descritivo, 
transversal, realizado nos serviços de APS de 21 municípios de 
uma Região de Saúde. A amostra foi probabilística e a coleta 
dos dados por conveniência, com questionário sociodemográ-
fico e instrumento PCATool Brasil de maneira informatizada. 
Foram entrevistados n=72 profissionais de saúde de nível su-
perior em 2015. A média dos itens do componente Acessibi-
lidade mostra o escore do atributo, sendo presente na APS 
quando ≥ 6,6 (BRASIL, 2010). A análise dos dados foi pelo SAS 
versão 9.0. O estudo respeitou os preceitos éticos, foi apro-
vado pelo CEP/UFSM e obteve financiamento CNPQ edital 
Universal 2014. Resultados e Discussão Dos profissionais de 
saúde entrevistados, a maioria eram do sexo feminino (77,8%), 
casados (58,3%), enfermeiros (37,5%), com formação comple-
mentar (67,6%) e com vínculo estatutário (77,8%). O escore do 
atributo Acesso de Primeiro contato foi baixo (4,66) na Região 
de Saúde pesquisada, sendo a frequência de 10 profissionais 
(13,9%) com alto escore e 62 (86,1%) com baixo escore. No que 
tange ao baixo escore obtido no primeiro contato dos idosos 
à APS, outro estudo encontrou resultado semelhante (ARAÚ-
JO et al, 2014). Campos et al (2014) contribui encontrando bar-
reiras no acesso da população à APS. Infere-se que os limites 
de acesso geram impacto à toda população, não apenas aos 
idosos. Conclusões/Considerações Finais O acesso dos idosos 
à APS ainda é um desafio a ser superado e a avaliação em saú-
de mostra-se uma ferramenta eficaz para fortalecer as ações 
para receber essa população. É necessário viabilizar o acesso 

aos serviços de APS para os idosos, pois logo serão seus maio-
res usuários, e estudos que ampliem a visibilidade destes e do 
acesso às ações da APS.

Kauana Flores da Silva; Vanessa Rodrigues Pucci; Teresinha 
Heck Weiller;

15214 PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE COMO 
DISPOSITIVO DE MUDANÇA: A EXPERIÊNCIA DA SMS 
SALVADOR NO PERIODO 2015-2016

Introdução O planejamento tem muito a ver com a ação, ao 
contrário do que imagina o senso comum. Planejamento não 
é só teoria, ideologia ou utopia (Paim, 2010), mas compromis-
so com a ação constituindo-se em uma alternativa à improvi-
sação (Matus, 1997). É esta perspectiva assumida pela SMS e 
que se materializa no investimento feito para a mudança das 
práticas de trabalho na organização. Ao longo dos últimos dois 
anos foram constituídos dois grupos de trabalho em planeja-
mento (GTPLAN em 2014 e GTPLANDS em 2015), com o obje-
tivo de promover o processo de planejamento e avaliação, de 
forma integrada e participativa, aperfeiçoando metodologias 
e instrumentos de trabalho, e contribuindo na identificação e 
formação de técnicos (as) de referência para o planejamento. 
A Programação Anual de Saúde (PAS) tem sido um elemento 
central de todo este processo, pois além de operacionalizar 
as intenções expressas no Plano Municipal de Saúde, também 
traduz os avanços e vicissitudes desta construção coletiva. 
Objetivos O objetivo deste trabalho foi descrever e analisar o 
processo de elaboração da Programação Anual de Saúde na 
SMS Salvador no período 2015-2016. Os objetivos específicos 
são: • Descrever a metodologia adotada e apresentar os re-
sultados obtidos durante o processo; • Identificar e analisar 
os elementos que facilitaram ou dificultaram o processo de 
elaboração da PAS no período 2015-2016 Metodologia A me-
todologia proposta para elaboração da PAS 2016 foi construí-
da pela equipe da Diretoria de Planejamento e Gestão (DEPG) 
com o GTPLAN e GTPLANDS, constituindo-se em orientações 
às equipes da SMS, garantindo desta forma a autonomia para 
a realização de ajustes de acordo com suas especificidades. A 
elaboração da PAS organizou-se em dois momentos: avalia-
ção, a partir da realização de Oficinas Internas nas Diretorias/
Coordenadorias (central e distrital), culminando em uma Ofici-
na de Avaliação, com a participação das equipes técnicas e de 
gestão da SMS; e programação, com Oficinas de Trabalho con-
duzidas pelas Diretorias/Coordenadorias (central e distrital), 
seguida de Oficina de Programação com os Distritos Sanitá-
rios (DS). O procedimento para a produção dos dados foi aná-
lise dos documentos elaborados (registro de reuniões, relató-
rios das oficinas de avaliação e de programação, propostas de 
trabalho) no âmbito da DEPG/SMS. Resultados e Discussão No 
período 2015-2016 foram elaborados e aprovados pelo Conse-
lho Municipal de Saúde (CMS) os seguintes instrumentos de 
gestão: a Programação Anual de Saúde (PAS) 2015; o Relató-
rio Anual de Gestão 2015, produto das oficinas de avaliação 
realizadas naquele ano; a Agenda Estratégica, constituída de 
19 ações priorizadas do Plano Municipal de Saúde 2014-2017 
e monitorada a cada quadrimestre; e a PAS 2016. Além disso, 
foram construídas e pactuadas com os DS as orientações me-
todológicas para o processo de elaboração dos Planos Ope-
rativos, contemplando 4 momentos: a. Avaliação dos Planos 
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pilotos a ser publicado em breve. Conclusões/Considerações 
Finais Este trabalho propôs o aprofundamento de metodo-
logias e instrumentos para a avaliação e tomada de decisão 
em saúde. Apesar das limitações da pesquisa, minimamente 
(minimum set of dimensions) validaram-se as mais impor-
tantes dimensões de avaliação de desempenho em sistemas 
de saúde consagradas pela literatura. Neste propósito, essa 
proposta de validação de dimensões para a estruturação de 
painéis de indicadores construída de forma participativa pode 
representar informação relevante e validada pelos diversos 
atores enquanto parâmetros para análise de desempenho da 
rede SUS e a tomada de decisão baseada em evidência. Pro-
põe-se aprofundar estes resultados no intuito de discriminar a 
relevância de cada dimensão ou de cada indicador proposto. 
Dessa forma, viabiliza-se o desenho de painéis de indicadores 
mais adequados aos diversos níveis decisórios do SUS. Re-
ferências AKERMAN, M., & NADANOVSKY, P. (1992). Evalua-
tion of Health Services - What to Evaluate? Caderno de Saúde 
pública, 8, 5. BOLAND, T., & FOWLER, A. (2000). A systems 
perspective of performance management in public sector 
organisations. International Journal of Public Sector Manage-
ment, 13(5), 30. GATTINARA, B. C., IBACACHE, J., PUENTE, C., 
GIACONI, J., & CAPRARA, A. (1995). Percepcion de la comuni-
dad acerca de la calidad de los servicios de salud públicos en 
los distritos Norte e Ichilo, Bolívia. Caderno de Saúde Publica, 
11, 14. STEVENS, P., STOKES, L., & O´MAHONY, M. (2006). Me-
trics, targets and performance. National Institute Economic 
Review, 197, 13. VIEIRA-DA-SILVA, L.M. Conceitos, abordagens 
e estratégias para a avaliação em saúde. In: HARTZ, Z.M.A., 
VIEIRA-DA-SILVA, L.M. (Orgs.). Avaliação em saúde. Salvador: 
EDUFBA; 2005. p.15-39. VUORI, H. (1991). A qualidade da saú-
de. Divulgação em saúde para debate, 1, 9.

Galba Freire Moita; Vítor Manuel dos Reis Raposo; Allan 
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15255 AVALIAÇÃO DO CUIDADO DO DIABETES 
MELLITUS NA ATENÇÃO BÁSICA DO RIO GRANDE DO 
NORTE – DADOS PMAQ-AB 2º CICLO

Introdução No Brasil, as doenças cardiovasculares apresen-
tam alta prevalência de morbi-mortalidade, tendo como fator 
de risco modificável o diabetes mellitus (DM). No Rio Gran-
de do Norte (RN), dados do VIGITEL, revelaram que 5,6% da 
população adulta referem diagnóstico de diabetes. Contudo, 
buscou-se avaliar, no RN, o cuidado aos portadores do DM na 
atenção básica, norteadora das ações em saúde. Objetivos 
Avaliar, no contexto da atenção básica (AB), a qualidade do 
cuidado ao paciente diabético no RN, identificando avanços 
e dificuldades, seguindo os princípios da universalidade, inte-
gralidade, continuidade e resolutividade da assistência. Me-
todologia Foram utilizados os dados do 2º ciclo do Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica (PMAQ-AB), coletados no RN. Como objeto de estudo, 
foram selecionados: o módulo I – avaliação de infraestrutura, 
materiais e medicamentos da UBS; e o módulo II – informa-
ções sobre processo de trabalho das equipes, e organização 
do cuidado ao usuário. Ao todo, foram analisadas de forma 
gráfica e descritiva, 17 variáveis relativas à atenção integrada 
ao portador de diabetes mellitus. Resultados e Discussão Em 

todo RN, foram avaliados 714 UBS e 862 profissionais. OS da-
dos do PMAQ-AB, revelaram que há uma cobertura significati-
va das ações de prevenção (rastreio) e terapia farmacológica, 
sendo isto bastante positivo. Porém, observaram-se fragilida-
des relacionadas ao acompanhamento dos pacientes, dificul-
tando as ações multidisciplinares e a continuidade do cuidado. 
A terapia medicamentosa também precisa ser aprimorada, 
pois se constatou deficitária a disponibilidade de insulina na 
AB. Tais pontos sanados favorecerão a atenção integral aos 
portadores de DM, além de reduzir a morbimortalidade dos 
usuários e os custos relacionados com essa enfermidade. Con-
clusões/Considerações Finais Os pacientes com DM apresen-
tam várias comorbidades associadas, portando, o cuidado na 
AB não pode ser fragmentado, nem restrito à terapia farma-
cológica. A rede de atenção deve envolver uma equipe multi-
profissional, com ações de educação em saúde, garantindo o 
acesso ao cuidado integral com continuidade e resolutividade 
das ações.

Ana Carolina Patrício de Albuquerque Sousa; Nilma Dias Leão 
Costa; Andressa Andrade Hilgemberg; Dennis de Menezes 
Cortês Bezerra; Tiago Tavares Freitas; Wiiliam Batah El-Feghaly;

15260 ATENÇÃO A SAÚDE DO IDOSO: AVALIAÇÃO DA 
GESTÃO MUNICIPAL

Introdução O processo de envelhecimento fragiliza o individuo 
e compromete sua independência e a autonomia. O Estatuto 
do Idoso em conjunto com a Politica Nacional de Saúde da Pes-
soa Idosa asseguram uma atenção à saúde de forma integral e 
em todos os níveis de atenção. A atenção deve garantir auto-
nomia e independência através de serviços organizados e qua-
lificados de responsabilidade do gestor municipal. Objetivos 
Avaliar a capacidade da gestão municipal em prover a atenção 
à saúde do idoso através de um estudo de casos múltiplos Me-
todologia Estudo de casos múltiplos com 5 municípios catari-
nenses, tendo como objeto de avaliação as ações da gestão 
municipal na atenção à saúde do idoso. A seleção dos casos, se 
deu através da analise de 22 indicadores utilizados em outros 
estudos e incluíram todos os municípios catarinenses. Para a 
análise os municípios foram agrupados por porte populacio-
nal considerando cinco categorias. O município selecionado 
foi o que apresentou melhor resultado em sua categoria. Foi 
entrevistado o secretário municipal da saúde e um represen-
tante de uma Unidade Básica de Saúde. A entrevista seguiu o 
roteiro semi-estruturado, testado e validado no estudo piloto 
Resultados e Discussão O modelo avaliativo usado foi com-
posto por 2 dimensões, Politico organizacional (PO) e Técnico 
operacional(TO) desagregadas em 6 subdimensões e 16 indi-
cadores distribuídos nas subdimensões. A atenção ao idoso foi 
considerada regular nos 5 casos, não diferenciado a categoria 
populacional do município. A dimensão PO mostra a garantia 
do gestor em prover profissionais de saúde, em quantidade e 
qualificação para a atenção ao idoso, 3 casos foram considera-
dos regulares e 2 ruins. Na dimensão TO, todos os casos foram 
considerados regulares, mostrando que a oferta dos serviços 
ainda não é suficiente para a manutenção da capacidade fun-
cional, elemento balizador da qualidade de vida do idoso. Con-
clusões/Considerações Finais O Estatuto do Idosos e a Politica 
Nacional de Saúde da Pessoa Idosa ainda não são ferramentas 

regular (0,601 a 0,700), ruim (0,401 a 0,600), muito ruim (0,201 
a 0,400), péssimo (0,000 a 0,200). Resultados e Discussão Em 
relação ao perfil dos entrevistados, do total de 92 usuários, 
verificou-se que a idade variou de 19 a 80 anos. 78,2% dos en-
trevistados foram do sexo feminino. Quanto ao grau de esco-
laridade, predominou o ensino médio. A renda familiar variou 
entre um salário mínimo e de dois e meio a quatro salários 
mínimos. No que se refere à responsividade, as dimensões ati-
nentes a respeito pelas pessoas que envolve a dimensão ética 
na interação das pessoas com o sistema de saúde, composto 
pelas seguintes variáveis: dignidade, confidencialidade, auto-
nomia e comunicação, obtiveram melhores índices do que as 
dimensões relacionadas a orientação para o cliente que inclui 
os componentes que influem na satisfação do paciente, mas 
que não estão diretamente ligados com o cuidado à saúde, 
que engloba as seguintes variáveis: agilidade, suporte social, 
instalações e escolha do profissional. O acesso, eliminando di-
ferentes tipos de barreiras (geográficas, institucionais, cultu-
rais, sociais) possibilita que as pessoas tenham maior controle 
sobre os recursos em saúde, e consequentemente contribui 
para preservar ou melhorar a saúde, mas, ainda se apresenta 
como grande desafio para a APS, sobretudo rural.(5 Conclu-
sões/Considerações Finais Conclui-se que a responsividade 
da ESF obteve melhores índices nas dimensões voltadas para 
o respeito pelas pessoas do que nas dimensões atinentes à 
orientação para o cliente/usuário, demonstrando que o siste-
ma de saúde local deve ser melhorado. Ademais, ficou eviden-
te que a construção do acesso, no que diz respeito ao rápido 
atendimento da população adscrita e demandantes nos servi-
ços da ESF/APS da zona rural, como direito a ser garantido, é 
um tópico a ser reconsiderado na agenda da saúde coletiva e 
do SUS, merecedor de regulamentação geral que induza for-
temente pactuação local e sua fiscalização por usuários e ges-
tores. Referências 1- Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacio-
nal de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde; 2012. 110 
p. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/
geral/pnab.pdf. Data de acesso: 03/02/2017. 2- Uchoa AC, et 
al. Avaliação da satisfação do usuário do Programa de Saúde 
da Família na zona rural de dois pequenos municípios do Rio 
Grande do Norte. Physis 3- Andrade GRB, Vaitsman J, Farias 
LO. Metodologia de elaboração do Índice de Responsividade 
do Serviço (IRS). Cad Saúde Pública. 2010; 26(3):523-534. 4- 
Hollanda E, Siqueira SAV, Andrade GRB, Molinaro A, Vaitsman 
J. Satisfação e responsividade em serviços de atenção à saúde 
da Fundação Oswaldo Cruz. Ciênc. saúde coletiva. 2012;17(12): 
3342-3352. Mendes AC, et al. Acessibilidade aos serviços bá-
sicos de saúde: um caminho ainda a percorrer. Ciênc. saúde 
coletiva. 2012;17(11):2903-2912.
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15250 AVALIAÇÃO E INTELIGÊNCIA DECISÓRIA: A 
ESTRUTURAÇÃO COLABORATIVA DAS DIMENSÕES DE UM 
PROXY DE PAINEL DE INDICADORES ESSENCIAIS PARA 
GOVERNANÇA EM SERVI

Introdução Os indicadores de desempenho podem ser enten-
didos como um conjunto de elementos para avaliar o grau 
com que os resultados pretendidos são alcançados. No setor 

público, Stevens et al. (2006) notaram a tendência de racio-
nalização da quantidade dos indicadores e a ênfase para o al-
cance de resultados. Boland e Fowler (2000) citam que uma 
das principais questões a resolver para a otimização dos in-
dicadores se refere à inexistência de um padrão de quais são 
as dimensões de avaliação de desempenho que devem ser 
consideradas. Quanto aos aspectos metodológicos, propôs-
se um processo integrativo e participativo da avaliação, em 
busca de construir consensos quanto à visão global, às meto-
dologias, às macrodimensões e aos indicadores de medição 
de performance organizacional, no âmbito de unidades de 
saúde pública e/ou vinculadas ao SUS, por meio do desenvol-
vimento de quadro conceitual de avaliação de performance, 
envolvimento de gestores e profissionais e aplicação de ins-
trumentos de captação e validação da percepção de stakehol-
ders quanto às dimensões e indicadores de desempenho rele-
vantes no contexto das unidades de saúde do SUS. Objetivos 
Esta investigação baseou-se na necessidade de prospectar e 
validar as dimensões e indicadores chaves de mensuração de 
desempenho de organizações de saúde. Para tal, traçou como 
objetivo a estruturação de instrumentos de envolvimento de 
gestores (stakeholders) na seleção e validação de macrodire-
trizes e indicadores chave para a mensuração de desempenho 
em organizações e serviços de saúde do SUS. Metodologia 
Inicialmente foi feito um levantamento da literatura sobre 
os enquadramentos teórico-metodológicos, indicadores de 
avaliação de desempenho, metodologias de envolvimento de 
decisores, etc Na primeira fase, foram aplicados questionários 
semiestruturados junto aos decisores a partir do modelo ló-
gico proposto por Hartz e Vieira-Da-Silva (2005). Na segunda 
fase, valoraram-se as dimensões e os indicadores de perfor-
mance em saúde. Finalmente, validaram-se os instrumentos 
e indicadores pelas principais partes interessadas por meio da 
aplicação de questionários semiestruturados junto a um pai-
nel de especialistas (técnica TGN). Tratou-se de cinco grupos 
de especialistas, constituindo um total de 53 respondentes. 
Os dados coletados foram tabulados em planilhas e analisa-
dos pelas médias ponderadas das notas atribuídas por cada 
especialista, em uma escala de Likert de 5 níveis que vai de 
pouco relevante até muito relevante. Resultados e Discussão 
As macrodimensões selecionadas pelos gestores, posterior-
mente validadas e ponderadas pelo grupo de especialistas 
foram as que seguem: produtividade - 4,02 estrutura da as-
sistência - 4,10 cobertura da assistência - 3,54 otimização do 
custo - 4,47 eficiência e economicidade - 4,51 sustentabilida-
de econômico-financeira - 3,59 qualidade da assistência - 4,54 
risco - 4,41 atendimento humanizado - 4,50 acessibilidade ao 
serviço - 3,42 acesso ao serviço - 4,38 integralidade da aten-
ção - 4,25 equidade - 3,38 eficácia - 3,9 efetividade clínica - 4,31 
eficiência da assistência - 4,40 resolubilidade da assistência - 
3,56 impacto - 3,43 satisfação do usuário - 3,56 satisfação pro-
fissional - 1,18 baixa relevância. Esses resultados têm validade 
interna. Há um nível razoável de importância relativa atribuída 
(variação de 3,5 a 4,0, entre muito importante e extremante 
importante) em consonância com a literatura [Vuori (1991); 
Akerman & Nadanovsky (1992); Gattinara et al. (1995)]. Os 
resultados discutíveis, como a satisfação profissional, podem 
refletir a limitação do grupo reduzido de respondentes. Isto 
sugere uma fase de expansão da pesquisa através de grupos 
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autopercepção do impacto das condições de saúde bucal na 
qualidade de vida. Essa dissonância evidencia a necessidade 
de se abordar a importância da saúde bucal, criando estraté-
gias mais efetivas de promoção, prevenção, conservação e 
reabilitação oral.

Daniela Coelho de Lima; Diego Viana Venturelli; Eduardo José 
Pereira de Oliveira; Alessandro Aparecido Pereira; Leandro 
Araújo Fernandes; Marillia Beatriz Ferreira Figueiredo;

15282 UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE 
AUTOAVALIAÇÃO GESTÃO PÚBLICA 250 PONTOS NA 
REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MATERNOINFANTIL NO 
MUNICÍPIO DE PINHAIS - PR.

Introdução O GESPÚBLICA foi instituído em 2005 pelo Decre-
to nº 5.378, com a finalidade de contribuir para a melhoria da 
qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos. Ten-
do em vista essa melhoria contínua, a Secretária Municipal de 
Saúde aplicou o Sistema de Autoavaliação Gestão Pública 250 
pontos como forma de implementar melhorias na Rede de 
Atenção à Saúde Maternoinfantil na esfera municipal. Obje-
tivos Realizar um diagnóstico situacional da Rede de Atenção 
à Saúde Maternoinfantil no âmbito municipal, visando iden-
tificar os processos utilizados, resultados alcançados e áreas 
que necessitam de melhorias. Metodologia Para qualificar as 
práticas de gestão e quantificar os resultados obtidos refe-
rente aos serviços prestados ao cidadão-usuário da rede de 
atenção à saúde maternoinfantil, foi organizada uma oficina 
para identificar o perfil da organização e aplicação da autoa-
valiação com a utilização do Instrumento Autoavaliação da 
Gestão Pública 250 pontos, critérios de 1 a 7 (gerenciais) e 8 
(resultados). Após o término da avaliação foi priorizada as 
oportunidades de melhoria, com a construção do Plano de 
Melhoria em Gestão com o emprego da ferramenta 5W2H. 
Resultados e Discussão Segundo a Avaliação Global, a Rede 
de Atenção à Saúde Maternoinfantil obteve a pontuação de 
138,73 de um total de 250 pontos do instrumento de autoa-
valiação, representando 55,49%. Sendo classificado no nível 1 
com a posição alta entre 101-150 o qual refere a descrição da 
maturidade da gestão que se encontra em “estágios prelimi-
nares de desenvolvimento de enfoques, quase todos reativos, 
associados aos fundamentos da excelência, considerando os 
requisitos dos critérios”(BRASIL, 2009,p.92). Conclusões/Con-
siderações Finais O trabalho proporcionou a implantação do 
Modelo de Excelência em Gestão Pública na Rede de Atenção 
à Saúde Maternoinfantil. Ao aplicar a metodologia do GesPú-
blica, contribuiu para o gestor público conhecer a necessidade 
e reformular o modelo de gestão municipal atual para buscar 
um atendimento de excelência nos serviços prestados.

Jaqueline Fumes Fumes Juvenal; Adriane da Silva Jorge; 
Solange Aparecida Maciel Pastro; Viviane Maysa Tomazoni;

15296 PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA UTILIZAÇÃO 
DA TERAPIA DE REPOSIÇÃO ENZIMÁTICA (TRE) AOS 
USUÁRIOS COM MUCOPOLISSACARIDOSE (MPS) NA REDE 
DE SAÚDE DE RUSSAS

Introdução As Mucopolissacaridoses (MPS) são um subgrupo 
das doenças genéticas e de depósito lisossômico (DDLs) que 
se caracterizam pela deficiência de enzimas que degradam 

os glicosaminoglicanos (GAGs) conhecidos como mucopolis-
sacarídeos. Classificam-se em 7 tipos e resulta em alterações 
físicas específicas e disfunções orgânicas multissistêmicas. A 
cardiopatia e complicações pulmonares são as maiores cau-
sas de óbitos entre os indivíduos com MPS. Estima-se que a 
incidência no mundo de todas as MPS é de 1 em 25.000 re-
cém-nascidos. A região de saúde de Russas, com população 
de 197.596 habitantes encontra-se com 03 casos de mucu-
polissacaridose. Destes, 01 mantem-se em coma e os outros 
dois em terapia de reposição enzimática. A dificuldade para 
realização do tratamento da síndrome na capital do Estado 
foi evidenciada por meio da verificação da descontinuidade 
do seguimento dos usuários com MPS. Dentro da gestão da 
linha de cuidado da Política Nacional de Atenção Integral as 
Pessoas com doença genética define-se o planejamento atra-
vés da Secretaria de Saúde do Estado para a gestão da terapia 
de reposição enzimática (TRE) aos usuários com MPS na Rede 
de Atenção á Saúde no município de Russas Objetivos Relatar 
a vivência no planejamento e gestão para utilização da terapia 
de reposição enzimática (TRE) aos usuários com MPS na Rede 
de Saúde de Russas Metodologia A pesquisa foi realizada em 
Russas de julho de 2016 a janeiro de 2017. A população do es-
tudo compreendeu 02 portadores de mucopolissacaridoses, 
com idades de 8 (oito) e 13 (treze) anos, respectivamente do 
sexo masculino e feminino, portadores de MPS II e VI. O plane-
jamento para implantação da terapia de reposição enzimática 
- TRE foi desenvolvido por meio de capacitação aos profissio-
nais de saúde pela equipe do Programa Estadual de Atenção 
as Doenças Genéticas conforme Protocolos Clínicos definidos 
pelo Ministério da Saúde. Foi definida a estruturação do Ser-
viço e equipe multiprofissional para atuar na TRE dos usuários 
com MPS da Região de Saúde. O profissional enfermeiro, au-
tor da pesquisa, após capacitação, iniciou o acompanhamen-
to na Unidade de Pronto Atendimento-UPA aos usuários com 
MPS através da administração semanal da terapia de reposi-
ção enzimática (galsulfase e idursulfase), com cuidados clíni-
cos médicos, farmacêuticos e de enfermagem, sob acompa-
nhamento dos pais Resultados e Discussão O planejamento e 
gestão da descentralização da terapia de reposição enzimáti-
ca (TRE) aos portadores de MPS para Região de Saúde de Rus-
sas, trouxe como resultado a melhoria da logística da utiliza-
ção da TRE à medida que evitou o desgaste físico e a redução 
do número de infecções de vias aéreas superiores por repe-
tição, proporcionado pelo deslocamento semanal dos porta-
dores da síndrome e suas mães para a capital do Estado. A 
oportunidade de realizar a reposição enzimática no município 
favoreceu a assiduidade dos pacientes para recebimento da 
infusão da enzima prescrita. A longitudinalidade do cuidado 
foi preservada através da manutenção do contato com profis-
sional responsável para condução de orientações às famílias 
dos portadores de MPS. A administração da TRE foi adequada 
de acordo com a agenda de atendimento dos portadores de 
MPS nas unidades de referência terciária na capital do esta-
do. Houve um desenvolvimento dos conhecimentos técnicos 
pela autora da pesquisa a respeito de uma doença rara, que 
apesar do pequeno número de casos na região, necessitaram 
de uma atenção qualificada e humanizada da equipe mul-
tidisciplinar Conclusões/Considerações Finais A terapia de 
Reposição Enzimática (TRE) foi implantada para usuários de 

orientadoras da atenção à saúde do idoso na qualidade espe-
rada. Mecanismos legais existem porém suas aplicações preci-
sam ser operacionalizadas para termos no pais, um envelheci-
mento com dignidade a que todos merecemos.

Keila Cristina Rausch Pereira; Josimari Telino de Lacerda; Sonia 
Natal;

15262 É POSSÍVEL AVALIAR A GESTÃO LOCAL NO QUE 
DIZ RESPEITO A ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO?

Introdução Os serviços de saúde, de acordo com o Estatuto do 
idoso e os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS), devem se organizar para proporcionar a manutenção 
da autonomia e independência do ser envelhecido. A autono-
mia traduzida pela capacidade individual de decisão e coman-
do sobre suas ações, e independência como a capacidade de 
cuidar de si e de sua vida. Estes são conceitos incorporados a 
definição de saúde para o idoso1. A organização destes ser-
viços é constitucionalmente de responsabilidade dos municí-
pios, é seu encargo a estruturação e organização da atenção. 
Estudos que avaliam as ações na atenção à saúde do idoso 
são importantes ferramentas para o planejamento, indicando 
ao gestor seus pontos fortes e fracos com sinalização de so-
luções. Neste contexto, foram encontrados estudos que ava-
liam a saúde do idoso na perspectiva do monitoramento legal, 
monitoramento e acompanhamento das metas e diretrizes 
pactuadas por políticas e programas nacionais e internacio-
nais, mas não foi encontrado um modelo que o gestor possa 
usar como direcionador de suas ações no que diz respeito a 
organização da atenção à saúde do idoso. Objetivos Verificar 
se é possível avaliar a gestão municipal, propor e testar de um 
modelo para avaliar as ações atenção à saúde do idoso de res-
ponsabilidade da gestão local. Metodologia 1˚ Determinação 
do objeto: revisão bibliográfica. Análise documental de Leis, 
normas, decretos e afins. 2˚ A 1˚ etapa possibilitou a descrição 
das ações de atenção à saúde do idoso (ASI), a construção do 
modelo lógico (ML), modelo teórico (MT) e matriz de análise e 
julgamento (MAJ)2. Estabeleceu-se a MAJ com suas ações, ín-
dices, medidas, fontes e parâmetros. Os ML, MT e MAJ foram 
submetidos a análise e validação em 2 oficinas de consenso, 
pela técnica do comitê tradicional3 com experts em avaliação 
e geriatria/gerontologia. A descrição das ações de atenção à 
saúde do idoso, MLT e MAJ foram discutidas, alteradas e va-
lidadas.3˚ Para testar a plausibilidade e viabilidade da propos-
ta do modelo avaliativo, foi realizado um estudo piloto num 
município catarinense. A seleção apresentar 12,8% de idosos. 
Após, ajustes no modelo foram realizados e submetido a ofi-
cina de consenso, na técnica comitê tradicional. Resultados e 
Discussão Ações com metas e objetivos de responsabilidades 
da Gestão Municipal foram identificadas, elucidando a lógica 
da ASI e potencial aferição dos resultados. O ML auxilia os 
gestores na decisões organizativas, identificando estratégias 
e ações necessária a ASI4. ASI fundamenta-se no EI e normati-
vas do SUS, que buscam através dispor ao idoso uma atenção 
que mantenha sua autonomia e independência. O provimento 
das ações de responsabilidade do gestor foram elencadas em 
duas dimensões: Político-Organizacional (PO) e Técnico-Ope-
racional (TO). PO - garantia da atenção através da suficiência e 
qualificação de profissionais da Atenção Primária compatíveis 
com as necessidades da população idosa local, apoiados pe-

las equipes NASF. TO - habilidade do gestor em garantir ser-
viços à ASI qualificada com abordagem integral. Entende-se 
abordagem integral as tomadas de decisões para promoção 
e prevenção, diagnóstico e tratamento ágil, adequado e re-
solutivo, monitoramento e reabilitação que reduzam danos, 
que fomentem a saúde e o bem estar na velhice. Conclusões/
Considerações Finais O estudo mostrou a viabilidade e a racio-
nalização da proposta avaliativa desenvolvida em sua comple-
tude: modelo e instrumentos de coleta validados e testados. 
As ações de gestão para atenção ao idoso foram amplamen-
te discutidas e identificados aspectos discriminatórios para 
fins avaliativos, o que configurou o objeto como passível de 
avaliação Referências 1- FREITAS, R.S.; FERNANDES, M.H.; 
COQUEIRO, R.S.; REIS JÚNIOR, W.M.; ROCHA, S.V.; BRITO, 
T.A. Capacidade funcional e fatores associados em idosos: es-
tudo populacional. Acta Paulista de Enfermagem, São Paulo, 
v.25,n.6, p.933-9,2012. 2- LEVITON, L. C. et al. Teaching evalua- 
tion using evaluability assessement. Evaluation. 1998, v. 4, p. 
389-409. 3- ONOCKO CAMPOS, R.T.; et al. Oficinas de cons-
trução de indicadores e dispositivos de avaliação: uma nova 
técnica de consenso. Estudos e Pesquisas em Psicologia, Rio 
de Janeiro, v.10, n.1, p.221-241, 2010. 4- MEDEIROS, P.F.P; BE-
ZERRA, L.C.A.S.; NAÍDE, T.V.; MELO, E.O.Um estudo sobre a 
avaliabilidade do Programa + Vida: política de redução de da-
nos em álcool, fumo e outras drogas do município de Recife, 
Brasil. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, Pernam-
buco, v.10, n.1, p. 209-217, 2010

keila Cristina Rausch Pereira; Sonia Natal; Josimari Telino de 
Lacerda;

15276 AUTOPERCEPÇÃO ASSOCIADA ÀS CONDIÇÕES 
DE SAÚDE BUCAL E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA 
DE PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS DO CAPS/
ALFENAS-MG.

Introdução Pacientes com transtornos mentais apresentam 
limitações frente a realização do autocuidado adequado, 
principalmente em relação à higiene pessoal e em particular à 
higiene bucal. Objetivos O presente estudo avaliou a autoper-
cepção sobre as condições de saúde bucal e seus impactos na 
qualidade de vida dos pacientes atendidos no CAPS/Alfenas- 
MG. Metodologia Utilizou-se como instrumento para coleta 
de dados um questionário semiestruturado, visando realizar 
uma abordagem sobre a autopercepção em saúde bucal, um 
questionário validado – OHIP-14, para verificar o impacto na 
qualidade de vida e uma ficha de avaliação clínica odonto-
lógica preconizada pelo SB Brasil 2010. A análise estatística 
foi realizada por meio do software Microsoft Excel® e IBM® 
SPSS® 22.0. Resultados e Discussão Na amostra de 230 partici-
pantes, com idade média de 41,83 (±13,48) predominou o sexo 
masculino (53,04%). Sobre a saúde bucal, 37,40% realizavam 
a escovação três vezes por dia e 55,70% não utilizavam o fio 
dental. Em relação à autopercepção, 46,52% consideraram sua 
saúde bucal boa e 67,40% estavam satisfeitos. Porém, 67,40% 
afirmaram necessidade de tratamento odontológico. O CPOD 
médio foi de 16,26 (±11,31), sem diferença significativa entre 
os sexos. O escore médio para o OHIP-14 foi de 7,72 (±5,79), 
com predomínio do impacto fraco (57,83%). Não houve corre-
lação estatisticamente significante entre o CPOD e o OHIP-14. 
Conclusões/Considerações Finais De maneira geral, é baixa a 
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ra para o conhecimento acadêmico e profissional. Observou-
se também a importância em realizar periodicamente o pro-
cesso de conhecimento do território, visto que é um processo 
contínuo e que requer a participação de todos envolvidos 
(profissionais e comunidade).

Gabriel Pereira Maciel; Heryca Laiz Linhares Bálica; Ana Luiza 
Macedo Feijão; Ismael Brioso Bastos; Maria do Socorro Melo 
Carneiro;

15355 PLANEJA SAÚDE: AVANÇOS DE UMA GESTÃO 
COMPARTILHADA

Introdução O município de Indaial/SC vem desenvolvendo 
uma gestão participativa dentro dos princípios do Sistema 
Único de Único. O processo de planejamento municipal deve 
levar em consideração as especificidades do território, sendo 
assim, para melhor alinhar os instrumentos de gestão, o mu-
nicípio criou neste ano, a Comissão de Planejamento e Gestão 
e saúde. Objetivos Este grupo foi criado com o objetivo de 
estudar, analisar, planejar, avaliar e monitorar as necessida-
des político/assistenciais da secretaria de saúde, levando em 
consideração todo o contexto existente no município. Me-
todologia A comissão de Planejamento e Gestão em Saúde 
é formada por cerca de dez servidores efetivos da secretaria 
municipal de saúde, que buscam articular com demais setores 
do serviço, as ações de saúde a serem desenvolvidos. Com en-
contros semanais de 4 horas, o grupo composto por servido-
res da Atenção Básica, Regulação, Controle e Avaliação, Espe-
cialidades, Educação Permanente em Saúde e Contabilidade, 
vem discutindo através dos instrumentos de gestão, a melhor 
estratégia para melhorar e ascender as ofertas de atendimen-
tos do Sistema Único de Saúde no município. Resultados e Dis-
cussão Com as discussões realizadas nos encontros, a gestão 
do município percebeu o quanto estávamos aquém no que se 
trata de planejamento municipal. Os instrumentos de gestão 
se encontravam subutilizados e não existia um setor respon-
sável para o desenvolvimento e articulação do planejamen-
to de fato. Com a efetivação da Comissão de Planejamento 
e Gestão, todos os dados, antes desconectados das ações, 
são avaliados e ponderados na sua aplicabilidade, nos possi-
bilitando pensar no que realmente o município necessita para 
projetar avanços em saúde. Utilizando a estratégia da gestão 
compartilhada, verificou-se o quanto se avança nas tratativas 
e pactuações. Conclusões/Considerações Finais Percebeu-se a 
importância de trazer o trabalhador para as discussões, já que 
aprendendo e se inteirando sobre gestão, o mesmo resignifi-
ca suas ações cotidianas, possibilitando verdadeiros impactos 
no serviço. Busca-se com esse movimento, tornar os trabalha-
dores o ponto principal para concretização dos planejamen-
tos em saúde

Milena Mery da Silva; Alexandre Dalabrida; Adriane Machado 
Ferrari; Marilu Crizel; Luciane Leite Grossklags; Solange Pazini;

15382 ACESSO ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA 
PERSPECTIVA DE HIPERTENSOS.

Introdução O acesso aos serviços de saúde no Brasil tem sido 
relatado como um dos principais problemas relacionados à 
atenção à saúde e cada vez mais discutida em termos de jus-
tiça social e equidade no atendimento às necessidades da po-

pulação. Expressa características da oferta de ações entre as 
demandas dos indivíduos e o uso dos serviços. Considerado 
um dos atributos essenciais para o alcance da qualidade nos 
serviços de saúde como fonte de cuidado. Um dos instrumen-
tos que vem obtendo adesão para esta avaliação é o PCATool 
que permite avaliação dos atributos essenciais e derivados da 
atenção primária. A equipe multiprofissional tem responsabi-
lidade diante das ações do cuidado em HAS na APS, não é de 
sua exclusividade, apenas. Entretanto, as melhores oportuni-
dades de atuação acontecem neste nível de atenção por ser 
um agravo priorizado na atenção à saúde do adulto, caracte-
rizado pela necessidade do cuidado longitudinal, um atributo 
também essencial da APS. Para conhecer os assistidos com 
HAS nos propusemos a investigar esta realidade assistencial 
e como se dá o acesso aos serviços que sofre influência dos 
modos como à rede se organiza. Objetivos Analisar o grau 
de orientação de unidades primárias em relação ao atributo 
acesso de primeiro contato na perspectiva de usuários hiper-
tensos. Metodologia Estudo transversal realizado no municí-
pio de Macaé - RJ em 07 unidades de saúde da família. Parti-
ciparam da pesquisa 373usuários hipertensos cadastrados. Os 
participantes foram selecionados aleatoriamente por amostra 
simples estratificada, considerando nível de confiança de 95%. 
Os critérios de inclusão adotados foram: idade > 20 anos com 
diagnóstico de HAS; ser morador da área de abrangência da 
equipe e ter pelo menos um comparecimento ao serviço nos 
últimos doze meses com registro no relatório do SIAB. Para 
avaliar o atributo acesso de primeiro contato formado pelos 
componentes utilização e acessibilidade aplicou-se o PCATool-
-Brasil versão adulto. A média dos escores toma como ponto 
de corte o valor de 6,6. Entrevistas realizadas durante aten-
dimento de livre demanda entre 2013 e 2014. Os dados foram 
organizados em planilha eletrônica, exportados para o soft-
ware (SPSS) versão 20.0 e analisados estatisticamente. O nível 
de significância estatística assumido foi de 5% (p<0,05). Resul-
tados e Discussão Obteve-se 7,65 para o Acesso de primeiro 
contato do componente utilização. As variáveis que com-
põem este atributo relaciona-se a procura pela unidade antes 
de outro serviço; 2,40 para o acesso de primeiro contato do 
componente acessibilidade. Quanto à satisfação em relação 
ao acesso de primeiro contato observamos a relação inversa-
mente proporcional, 21,7% contra 99,2% de usuários insatisfei-
tos com o acesso de primeiro contato no componente acessi-
bilidade, o que indica dificuldades em chegarem às unidades e 
serem atendidos. Os resultados apontam diferença de respos-
tas no acesso de primeiro contato no componente utilização, 
comparada ao componente acessibilidade. Consideraram sa-
tisfatório o acesso de utilização (78,3%) e insatisfatório quanto 
à acessibilidade (99,2%), reconhecem como o serviço que de-
vem procurar, mas encontraram barreiras que não favorecem 
a integralidade dos serviços prestados; o componente afilia-
ção obteve média de 3,68. Durante a pesquisa foi comum a 
ausência do profissional médico no horário de funcionamento 
do serviço. Os entrevistados reconhecem a unidade como o 
primeiro atendimento, mas não identificam os profissionais 
como referência para o acompanhamento. Conclusões/Consi-
derações Finais Ao verificar o grau de orientação das unida-
des no que se refere à acessibilidade dos usuários, concluí-
mos: A análise dos dados do atributo de primeiro contato no 

mucopolissacaridoses da Região de Saúde de Russas, tendo a 
UPA-Russas como unidade de referência para administração 
da terapia de reposição enzimática aos portadores de MPS. 
Os resultados apontaram para importância do planejamento e 
gestão da atenção às doenças genéticas na Região de Saúde. 
A capacitação dos profissionais fortaleceu a necessidade da 
manutenção da qualidade da atenção ao portador com MPS. 
A descentralização do tratamento apontou para a melhoria da 
qualidade de vida e favoreceu a diminuição da progressão da 
doença à medida que este se tornou acessivo aos portadores 
desta síndrome. A equipe de saúde adquiriu uma gama de co-
nhecimentos sobre esta síndrome, bem como seu tratamento 
e seguimento. A autora, teve a oportunidade de proporcio-
nar atenção qualificada e humanizada ao portador de MPS e 
seus familiares, bem como a melhoria da auto-percepção do 
seu processo produtivo e de crescimento pessoal Referências 
ALEGRA, Taciane et al . Eficácia e segurança da terapia com 
idursulfase em pacientes com mucopolissacaridose tipo II, 
com e sem comparação com placebo: revisão sistemática e 
metanálise. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro , v. 29, supl. 1, 
p. s45-s58, 2013 . Disponível em<http://www.scielo.br/scielo.
php?. Acessos 08 fev. 2017. GIUGLIANI, Roberto et al . Terapia 
de reposição enzimática para as mucopolissacaridoses I, II e 
VI: recomendações de um grupo de especialistas brasileiros. 
Rev. Assoc. Med. Bras.,São Paulo , v. 56, n. 3, p. 271-277, 2010 
. Available from http://www.scielo.br/scielo.php?. Access 08 
Feb. 2017. CARDOSO-SANTOS, Antonio et al . Mucopolissaca-
ridose tipo VI (síndrome de Maroteaux-Lamy): avaliação da 
mobilidade articular e das forças de garra e de pinça. J. Pe-
diatr. (Rio J.), Porto Alegre , v. 84, n. 2, p. 130-135, Apr. 2008. 
Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?. Access 08 
Feb. 2017.

Rosangela Lima Sousa; Adjoane Mauricio Silva Maciel;

15318 PERCEPÇÕES SOBRE O PAPEL DOS AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) A PARTIR DAS 
VIVÊNCIAS DA DISCIPLINA SAÚDE E CIDADANIA.

Introdução Através da disciplina Saúde e Cidadania (SACI) pas-
samos a interagir com a população e a compreender a realida-
de social. Ela nos proporcionou o contato com os cidadãos e 
com os Agentes comunitários de Saúde (ACS) do bairro Paraí-
so/Santa Cruz-RN, estes nos conduziram durante as aulas de 
campo, permitindo trocarmos experiências e desconstruirmos 
o etnocentrismo e os estigmas em relação ao bairro. Objetivos 
O presente trabalho tem o objetivo de relatar as experiências 
vivenciadas pelos alunos sobre o trabalho desenvolvido pelos 
ACS na comunidade. Além de promover uma reflexão sobre a 
realidade que nos cerca, exercitando assim a nossa cidadania. 
Metodologia Trata-se de um relato de experiência de caráter 
descritivo e abordagem qualitativa, que relata as experiên-
cias adquiridas durante os passeios exploratórios no bairro 
Paraíso presente no município de Santa Cruz-RN, realizados 
pela disciplina Saúde e Cidadania da Faculdade de Ciências da 
Saúde do Trairí (FACISA) / Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). As visitas se iniciaram no período de 04 de 
agosto a 06 de outubro de 2016, em que os discentes acompa-
nhados pelo ACS, conheceram a realidade social, econômica 
e a situação da saúde da população, despertando uma visão 
crítica-reflexiva diante do contexto social do bairro. Resulta-

dos e Discussão Foi observada a importância da contribuição 
do ACS na formação dos discentes, pois durante as visitas há 
uma troca de conhecimentos, onde eles nos relatam suas ex-
periências, nos mostrando a realidade vivenciada pelos mo-
radores do bairro e como os serviços de saúde acontecem. 
Eles conhecem o contexto social e a problemática familiar de 
cada pessoa assistida, estabelecendo assim um vínculo entre 
ambos. Quanto a Unidade de Saúde da Família, foi relatado 
a falta de medicamentos e outros itens básico, além da falta 
de recursos para ações de prevenção e promoção da saúde 
no bairro, o que gera a desmotivação do ACS em relação ao 
seu trabalho. Conclusões/Considerações Finais Desta forma, 
notamos a importância do ACS na nossa formação acadêmica, 
devido à troca de conhecimentos, e mesmo com a desvalo-
rização profissional e a falta de educação permanente, eles 
proporcionam à população ações preventivas, praticidade de 
atendimentos assistenciais, mostrando assim a relevância do 
seu trabalho para o bem-estar da comunidade.

Júlia Tereza Costa Barbosa; Flávia Rayonara Santana da Silva; 
Valéria Dantas de Azevedo; Haroldo Cícero da Silva; José Jailson 
de Almeida Júnior;

15349 O PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO COMO 
INSTRUMENTO UTILIZADO NA PRÁTICA DE SAÚDE 
PÚBLICA

Introdução Segundo Mendes (1999), o reconhecimento do 
território é um passo básico para a caracterização da popu-
lação e de seus problemas de saúde, bem como para a avalia-
ção do impacto dos serviços sobre os níveis de saúde. Sendo 
assim, a territorialização é utilizada pela Estratégia de Saúde 
da Família para a investigação sobre as reais condições de 
vida e da situação de saúde da população. Objetivos Relatar 
a experiência no processo de territorialização na perspectiva 
do diagnóstico, identificação e priorização dos problemas de 
saúde da população adscrita de um centro de saúde da famí-
lia. Metodologia Trata-se de um estudo descritivo com abor-
dagem qualitativa, do tipo relato de experiência, realizado em 
um bairro no município de Sobral – CE. Produzido com o au-
xílio do instrumento de territorialização, o qual avalia o perfil 
territorial-ambiental, demográfico, socioeconômico, cultural, 
institucional, epidemiológico e a participação social da popu-
lação. O estudo foi realizado por Acadêmicos de Enfermagem 
da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, no período de 
maio e junho de 2016 em que foram efetuadas duas visitas ao 
território. O gerente e os agentes comunitários de saúde da 
equipe de saúde da família auxiliaram no processo. Resulta-
dos e Discussão O território estudado possui uma população 
de 10269 habitantes, com 2636 famílias cadastradas, sendo 44 
de alto risco. É constituído por várias áreas críticas com o acú-
mulo de lixo, esgoto a céu aberto, muitas habitações de taipa 
e condições de extrema pobreza. Os principais determinantes 
clínicos são a hipertensão, diabetes, saúde mental e o álcool 
e outras drogas. O território apresenta escolas, creches e vá-
rias igrejas e algumas áreas de lazer como praças, campos de 
futebol e quadra de esportes. A principal fonte de renda da 
população é o pequeno comércio, bastante comum na área. O 
território ainda apresenta Conselho Local de Saúde, que está 
presente ativamente na comunidade desde 2013. Conclusões/
Considerações Finais A experiência foi bastante enriquecedo-
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associado à hipertensão arterial no Brasil: análise da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios, 1998, 2003 e 2008. Epide-
miol. Serv. Saúde. 2012;21:07-19. 3. BRASIL. Plano de reorgani-
zação da atenção à hipertensão arterial e ao diabetes mellitus: 
hipertensão arterial e diabetes mellitus. Brasília: Ministério da 
Saúde; 2001. 4. Hsieh HF, Shannon SE. Three approaches to 
qualitative content analysis. Qual Health Res. 2005;15(9):1277-
88. 5. Minayo MCS. Pesquisa avaliativa por triangulação de 
métodos. In: Magalhães ML, Mercado FJ, editors. Avaliação 
Qualitativa de Programas de Saúde. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes; 
2006. 6. Scalco SV, Lacerda JT, Calvo MCM. Modelo para ava-
liação da gestão de recursos humanos em saúde. Cad. Saúde 
Pública. 2010;26:603-14.

Daiani de Bem Borges; Josimari Telino de Lacerda;

15405 TRANSFERÊNCIA DO TRATAMENTO 
DIRETAMENTE OBSERVADO DA TUBERCULOSE: A 
PERSPECTIVA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE DOIS 
MUNICÍPIOS DO INTERIOR PAULISTA

Introdução A tuberculose é um grave problema de saúde 
pública. Em resposta a esta emergência global, a Organiza-
ção Mundial da Saúde institui a estratégia Directly Observed 
Treatment Short-course (DOTS), como forma de controlar a 
doença. O Tratamento Diretamente Observado, um dos com-
ponentes dessa estratégia, consiste na observação da ingesta 
medicamentosa por um profissional de saúde. Objetivos Ana-
lisar a transferência do tratamento diretamente observado 
da tuberculose segundo a perspectiva dos profissionais que 
atuam no controle da doença na Atenção Primária à Saúde 
de dois municípios de grande porte do interior paulista. Me-
todologia Trata-se de um estudo transversal com abordagem 
quantitativa, epidemiológico, do tipo descritivo, desenvolvido 
em dois municípios situados no interior do estado de São Pau-
lo. Participaram do estudo, 98 profissionais de saúde (médi-
cos, enfermeiros e técnicos em enfermagem). Para a coleta 
de dados, foi utilizado o instrumento validado “Avaliação da 
Transferência de Políticas – Inovação, Informação e Conheci-
mento em Tuberculose – ATP-IINFOC-TB”. Realizou-se a coleta 
de dados nos meses de julho a agosto de 2016. Para análise 
dos dados, utilizou-se da estatística descritiva e do teste de 
Tukey. Resultados e Discussão Participaram do estudo 98 
profissionais de nível médio e superior, sendo 94,9% do sexo 
feminino, com idade entre 31 a 40 anos (48,5%). Destes, 41,8% 
realizam o TDO há menos de 6 anos, e 26,5% há mais de 10 
anos. O escore geral apresentou diferença significativa en-
tre os municípios estudados. As categorias “estratégias para 
melhorar a atenção ao doente em TDO”; “prática do TDO” e 
“educação permanente” foram avaliadas positivamente. As 
categorias “inovação” e “percepção da equipe sobre o TDO” 
apresentaram escores baixos, o que pode indicar fragilidade 
nesses aspectos, que precisam ser melhor compreendidos e 
aprofundados. Conclusões/Considerações Finais O trabalho 
revela diferenças nos municípios no que tange à transferência 
da política do TDO e sua execução. Isso pode indicar que dife-
rentes modos de organização do TDO resultam em ações com 
maior ou menor potencial de gerar impacto positivo, sendo 
essencial compreendê-las para fortalecer as ações de controle 
da tuberculose nos diferentes cenários.

Luciana de Oliveira Sousa; Laís Mara Caetano da Silva; Amélia 
Nunes Sicsú; Jaqueline Garcia de Almeida Ballestero; Fernando 
Mitano; Teresinha Heck Weiller; Pedro Fredemir Palha;

15407 COBERTURA VACINAL DA QUADRIVALENTE 
GARDASIL® CONTRA O PAPILOMAVÍRUS NO BRASIL

Introdução A vacina Quadrivalente contra o Papilomavírus 
foi licenciada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
em 2006, incorporada ao Sistema Único de Saúde em 2013 e 
ofertada às meninas de 9 a 13 anos pelo Programa Nacional 
de Imunização em 2014. Inicialmente com esquema vacinal de 
três doses e estratégia de imunização na escola, além dos ser-
viços de saúde, para alcançar essa população. Objetivos Este 
estudo objetivou analisar os dados de cobertura vacinal da pri-
meira e segunda dose, da vacina Quadrivalente Gardasil® con-
tra o HPV, no primeiro ano de sua implementação – 2014 - e no 
ano seguinte. Metodologia Foi realizado um estudo descritivo 
quantitativo, com os dados de cobertura disponíveis no De-
partamento de Informática do SUS (DATASUS). Resultados e 
Discussão A cobertura vacinal da primeira dose, que teve sua 
campanha realizada em março de 2014, foi alta, acima de 80% 
em quase todas as regiões do país. Os resultados da segunda 
dose apontaram reduções na cobertura em todas as regiões, 
com a região Norte apresentando cobertura abaixo de 50%. 
Para os dados de 2015 houve decréscimo desde a primeira 
dose, porém com valores ainda acima de 50%, no entanto, a 
segunda dose apresentou queda significativa, principalmente 
na região Norte, que ainda mantém, nos municípios do inte-
rior, uma taxa crescente de mortalidade por câncer de colo 
de útero. Conclusões/Considerações Finais Após campanha da 
primeira dose da vacina contra o HPV, a mídia publicizou dúvi-
das acerca da eficácia e segurança da mesma, o que pode ter 
corroborado para a não adesão na segunda dose. Atualmen-
te o Brasil ampliou a oferta da imunização contra o HPV para 
meninos de 12 a 13 anos, tornando o primeiro país da América 
Latina e o sétimo mundialmente.

Daniela Lacerda Santos; Rosângela Caetano;

15416 SUSTENTABILIDADE EM INTERVENÇÕES DE 
PROMOÇÃO DA SAÚDE: O QUE SABEMOS?

Introdução Intervenções de saúde tem sido objeto de interes-
se de diversos pesquisadores nas últimas décadas, principal-
mente no subespaço da promoção da saúde. Entre as diversas 
abordagens formuladas para entender o processo de elabo-
ração e desenvolvimento das intervenções, pode-se destacar 
o modelo do ciclo das políticas públicas que esquematiza a 
vida de uma política em uma série de etapas sequenciais e 
interdependentes comumente descritas, como: definição da 
agenda; formulação de políticas; implementação; e avaliação. 
No Brasil, uma extensa produção intelectual tem sido obser-
vada quando se trata de analisar cada uma destas etapas, no 
entanto, uma questão fundamental ainda não foi de forma 
satisfatória investigada no contexto nacional: O que deter-
mina a manutenção ou o fim de uma intervenção? Embora 
pouco investigada no Brasil, o tema da sustentabilidade vem 
sendo bastante discutido, nos últimos anos, no contexto in-
ternacional, e extensa produção técnico-científica tem se de-
senvolvido, de modo especial em relação às intervenções que 

componente acessibilidade evidenciou a alta insatisfação dos 
usuários com os serviços, precariedade na organização das 
unidades em funcionar como provedoras de atenção integral, 
restringindo sua utilização com barreiras de acesso no funcio-
namento e tipo de assistência centrada em queixas clínicas. 
Estes resultados diferem da orientação de uma APS com capa-
cidade de resposta aos problemas da população como na hi-
pertensão arterial. Há condições de reorganizar o processo de 
trabalho, apresentando-se como locus privilegiado no desen-
volvimento de ações fundadas nos princípios da integralidade 
e contribuir para o fortalecimento do vínculo aos serviços. Os 
baixos resultados da avaliação do atributo essencial acesso de 
primeiro contato, mostraram a necessidade de ajustamento, 
mesmo com alta utilização destes serviços pela população. 
Referências - Lima MADS, Ramos DD, Rosa RB, Nauderer TM, 
Davis R. Acesso e acolhimento em unidades de saúde na visão 
dos usuários. Rev Acta Paul de Enfermagem, 2007; 20(1): 12-17. 
- Sanchez RM, Ciconelli RM. Conceitos de acesso à saúde. Rev 
Panam Salud Publica. 2012; 31(3): 260–8. - Ministério da Saúde 
(Br). Secretaria de atenção em saúde. Departamento de aten-
ção básica. Manual do instrumento de avaliação da atenção 
primária à saúde: primary care assessment tool pcatool – Bra-
sil. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 80 p. (Série A. Normas e 
Manuais Técnicos). - Cesar M C, Campos G W S, Montebelo M I 
L, Sarmento G. Avaliação da atenção primária no município de 
Piracicaba, São Paulo, Brasil. Rev Saúde em Debate. 2014;38 
(N especial): 296-306. - Lima EFA, Sousa AI, Silva MM, Souza 
IEO, Leite FMC.Avaliação da atenção primária na percepção 
dos usuários e profissionais de saúde: uma revisão integrativa.
Rev de Enfermagem, UFPE. 2014;8(supl. 2): 3758-66.
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15395 AVALIAÇÃO DO GRAU DE IMPLANTAÇÃO 
DAS AÇÕES VOLTADAS AO CONTROLE DO DIABETES 
MELLITUS NA ATENÇÃO BÁSICA: UM ESTUDO DE CASO

Introdução O aumento da incidência e da prevalência do 
Diabetes Mellitus (DM) já possui um caráter pandêmico. As 
estimativas apontam que o número de pessoas com DM no 
mundo chegará a 439 milhões em 2030. Só no Brasil serão 
aproximadamente 12,7 milhões(1). O aumento da prevalência 
do DM preocupa devido sua associação com hipertensão ar-
terial sistêmica (HAS), dislipidemia e disfunção endotelial e, 
com o aumento no número de atendimentos ambulatoriais e 
hospitalares provocados pela doença e suas complicações. O 
DM é um problema de saúde considerado Condição Sensível 
à Atenção Primária(2). Desde a década de 1980, o governo 
brasileiro tem demonstrado clara preocupação com a morbi-
mortalidade associada à HAS e ao DM. Inicialmente através 
de programas de saúde de caráter vertical e centralizado. 
Depois através da publicação de diretrizes e metas voltadas à 
implantação da atenção de forma mais organizada, com am-
pliação do acesso a partir da atenção básica (AB)(3). Apesar 
dos importantes avanços na normatização existente há uma 
escassez de estudos avaliativos sobre esta temática. Poucos 
estudos chegaram a emitir um juízo de valor a cerca da temá-
tica e/ou dos vários componentes que a permeiam. Objetivos 
Este estudo tem como objetivo avaliar o grau de implantação 
das ações voltadas ao controle do DM na AB no município de 

Florianópolis (SC) através de um estudo de caso único. Meto-
dologia O caso estudado foi o município de Florianópolis (SC), 
primeira capital brasileira a atingir 100% de cobertura da Es-
tratégia de Saúde da Família. Como Unidades de Análise (UA) 
foram selecionadas cinco equipes de saúde. Foi elaborado o 
Modelo Lógico (ML) das ações voltadas ao controle do DM na 
AB e desenvolvimento uma Matriz de Análise e Julgamento 
(MAJ). Os dados foram coletados por meio de: 1) análise docu-
mental; 2) Sistemas de informação; 3) entrevistas com roteiro 
semi-estruturado; 4) diário de campo. Foram entrevistados 
29 profissionais. As entrevistas foram gravadas e transcritas 
na íntegra. Para organização e análise dos dados foi utiliza-
do o Software ATLAS.ti versão 7.5.15. Foi realizada análise de 
conteúdo dirigida(4) a luz do ML. A triangulação dos dados(5) 
subsidiou a análise dos mesmos. O grau de implantação das 
ações voltadas ao controle do DM na AB foi calculado a partir 
da diferença percentual entre a pontuação máxima esperada 
e aquela atribuída pelos investigadores. Resultados e Discus-
são O grau de implantação das ações voltadas ao controle do 
DM na AB foi classificado insatisfatório (57,1%). As dimensões 
Político-Organizacional (PO) e Técnico-Assistêncial (TA) foram 
avaliadas insatisfatórias com 63,4% e 52,9%, respectivamente. 
Na dimensão PO, a subdimensão Gestão de Pessoas foi consi-
derada crítica (48,0%). O grau de implantação das subdimen-
sões Infra-Estrutura (73,4%) e Integração da Rede de Atenção 
(78,3%) foi considerado satisfatório. Na subdimensão Monito-
ramento e Avaliação, o grau de implantação variou de 25,0% a 
100,0% entre as UA. A demanda excessiva, a elevada rotativida-
de de profissionais, a falta de espaços de educação permanen-
te e o não monitoramento das ações foram os aspectos que 
mais comprometeram os resultados. Na dimensão TA, o grau 
de implantação da subdimensão Organização do Cuidado va-
riou de crítico (23,9%) à adequado (83,3%). O Diagnóstico, Tra-
tamento e Acompanhamento foi classificado crítico (49,0%) e 
a Prevenção do DM e suas complicações insatisfatória (54,0%). 
A não apropriação do território e as debilidades verificadas no 
acompanhamento das pessoas comprometem a assistência e 
aumentam o risco de desenvolvimento da doença e suas com-
plicações. Conclusões/Considerações Finais Os resultados ob-
tidos ressaltam o desenvolvimento de ações isoladas e frag-
mentadas, voltadas ao atendimento à demanda espontânea 
e centradas em queixas. A falta de indicadores para monito-
ramento das ações dificulta a identificação dos problemas e 
a reorientação das ações desenvolvidas. As ações voltadas ao 
controle do DM na AB fazem parte de um contexto comple-
xo, dinâmico e interativo que necessita de mais empenho por 
parte da gestão devido a elevada prevalência e a magnitude 
desta doença em nossa sociedade e mais envolvimento por 
parte dos profissionais de saúde. Para que sejam resolutivas 
é fundamental o acompanhamento longitudinal, realizado 
por equipes multiprofissionais em quantidade suficiente para 
atender a demanda(6) devidamente qualificadas e motivadas 
para o alcance dos resultados esperados. A oferta de ações 
voltadas ao controle do DM tem importante impacto nos indi-
cadores de saúde, são de baixo custo e merecem atenção es-
pecial dos gestores. Referências 1. Shaw JE, Sicree RA, Zimmet 
PZ. Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 
and 2030. Diabetes Res Clin Pract. 2010;87(1):4-14. 2. Freitas 
LRS, Garcia LP. Evolução da prevalência do diabetes e deste 
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limitam o desempenho dos pontos de atenção secundária, 
com suas densidades tecnológicas singulares na rede, devem 
ser melhor estudados.

Ana Catarina Busch Loivos; Elizabeth Artmann; Ana Beatriz 
Busch Araujo; Claudio Pinheiro Loivos;

15434 POTENCIALIDADE E FRAGILIDADES NA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA GARANTIA DA 
ASSISTÊNCIA À GESTANTE DE ALTO RISCO

Introdução A gestação é um fenômeno fisiológico e, por isso 
mesmo, sua evolução se dá na maior parte dos casos sem 
intercorrências¹. Apesar de a gestação geralmente evoluir 
de forma fisiológica, há uma pequena parcela de gestantes 
que, por terem especificidades, ou por sofrerem algum agra-
vo, apresentam maiores probabilidades de uma evolução 
desfavorável. Essa parcela constitui um grupo chamado de 
alto risco, que pode resultar em morte materna². Neste con-
texto, a atenção ao pré-natal constitui em cuidados, condu-
tas e procedimentos em favor da mulher grávida e do bebê. 
Caracteriza-se de forma preventiva, na adoção de ações de 
educação em saúde para prevenir complicações na gestação 
e no parto³. Assim, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) 
cumpre um papel estratégico na dinâmica de funcionamento 
do Sistema Único de Saúde (SUS), por estabelecer relações 
contínuas com a população em um trabalho em equipe que 
enfatiza práticas democráticas e participativas4. No entanto, 
por falta de planejamento, gestão e de materiais ou insumos 
para assistência à comunidade, esta não possui um serviço de 
qualidade conforme as necessidades dos pacientes e o SUS. 
Objetivos Descrever as potencialidade e fragilidades na Estra-
tégia Saúde da Família para garantia da assistência à gestan-
te de alto risco. Metodologia : Desenvolveu-se uma pesquisa 
de campo de caráter descritivo-exploratório com abordagem 
qualitativa, durante o período de agosto e setembro de 2016 
no município de Sobral-Ceará. Compuseram este estudo 10 
enfermeiros, alocados nas ESF do referido município. Como 
critérios de inclusão: aqueles que atuassem no pré-natal de 
alto risco. E como critérios de exclusão: que estivessem de fé-
rias, licença, possuíssem menos de um ano de atuação ou que 
nunca tivessem prestado assistência a uma gestante de alto 
risco. A coleta de informações foi realizada individualmente 
através de uma entrevista semi-estruturada. Salienta-se que 
esta pesquisa foi apreciada pelo Comitê de Ética em Pesquisa - 
CEP da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, com pare-
cer favorável de nº 1.633.586. Os aspectos éticos da pesquisa 
foram respeitados em consonância com a Resolução 466/12 
do Conselho Nacional de Saúde que dispõe sobre normas que 
regulamentam pesquisa envolvendo seres humanos. Resulta-
dos e Discussão Quando questionados sobre as facilidades em 
prestar o serviço de pré-natal de alto risco, os participantes 
citaram o apoio do médico da ESF, e de outros profissionais 
inseridos no Núcleo de Apoio ao Saúde da Família (NASF), e 
principal a existência de uma instituição de referência na ci-
dade do estudo, conforme a fala a seguir: [...] eu tenho apoio 
do médico na área pra tá fazendo essa avaliação, tenho equi-
pe multiprofissional, tenho NASF [...] A questão de ter um 
hospital de alto risco [...] vai poder receber essa gestante da 
melhor forma possível, fazer uma avaliação [...] (E06). Ob-

serva-se que uma das grandes dificuldades dos profissionais 
para a prestação de serviços, acentua-se ao acesso do cliente 
a unidade de saúde, conforme as falas a seguir: Assim, tem 
dificuldade. [...] a questão da distância, eu atendo uma área 
que é um pouco mais distante, às vezes pra você tá pedindo 
pra ela vim fazer [...] isso já dificulta, porque assim a maioria 
não vem, não vai vim a pé porque é muito longe (E06). A exis-
tência de iniquidades sociais expõe as brasileiras que neces-
sitam de cuidados pré-natais nos diferentes municípios brasi-
leiros a situações de risco¹. Conclusões/Considerações Finais 
Evidenciou-se a satisfação dos participantes quando declaram 
a importância de possuírem um hospital de referência, uma 
vez que compõem profissionais especializados e aparatos tec-
nológicos para assistência a gestante de alto risco. No que se 
refere as fragilidades, destaca-se o acesso dos profissionais ao 
paciente e as mesmas aos profissionais, devido a longa dis-
tância. Nesse sentido, percebe-se a necessidade de políticas 
públicas e ações intersetoriais para melhorias da assistência 
à saúde da população em questão, como também discussões 
dos profissionais de saúde juntamente com as esferas gover-
namentais na busca de soluções nos problemas identificados 
e permeados no serviço de saúde. Finalmente, torna-se im-
prescindível a realização de mais estudos sobre esse tema, 
na busca de construir parâmetros para os enfermeiros e ins-
tituições de saúde no intuito de desenvolver uma prática de 
cuidados baseada em evidências e normas regulamentadas 
voltadas ao pré-natal de alto risco. Referências 1. Costa M da 
C et al. Gestación de riesgo: percepción y sentimientos de las 
mujeres embarazadas com amniorrexe prematuro. Enferm. 
glob, v. 9, n. 20, pp. 0-0, 2010. 2. Silva MRC, et al. A Percepção 
de Gestantes de alto risco acerca do processo de hospitaliza-
ção. Rev. enferm. UERJ. Rio de Janeiro, v. 2, n. esp. 2, p. 792-7, 
2013. 3. Brasil. Ministério da Saúde. Atenção ao pré-natal de 
baixo risco. Brasília, 2013. 4. Medeiros VC, Peres AM. Ativida-
des de formação do enfermeiro no âmbito da atenção básica 
à saúde. Texto contexto – enferm, Florianópolis, v. 20, n. esp, 
p. 27-35, 2011.
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15437 A VIVÊNCIA NAS REDES DE ATENÇÃO À 
SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A 
TERRITORIALIZAÇÃO EM UNIDADE DE SAÚDE.

Introdução A Lei no8.080 de 19 de 1990, têm como objetivo de 
garantir o bem estar biopsicossocial dos usuários. Destarte, 
a territorialização é um instrumento para a organização dos 
serviços públicos de saúde, visto que o reconhecimento do 
território é essencial para a caracterização das populações e 
de suas demandas, bem como o planejamento das estratégias 
sobre os níveis de saúde. Objetivos Relatar a experiência ob-
tida na Unidade de Saúde da Família Cordão Encarnado I em 
João Pessoa-PB, buscando evidenciar a importância da territo-
rialização no auxílio das estratégias de saúde nessa Unidade, 
de agosto a dezembro de 2015. Metodologia Trata-se de um 
relato da experiência vivenciada por acadêmicos de Medicina 
da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) na graduação, tendo 

se referem à promoção de saúde. Objetivos Analisar o tema 
da sustentabilidade nas intervenções de promoção da saúde 
Compreender os fatores que facilitam e dificultam a susten-
tabilidade nas intervenções de promoção da saúde Metodo-
logia Foi realizada revisão de literatura sobre o tema susten-
tabilidade em saúde. Foram incluídos estudos disponiveís em 
bases de dados bibliográficas informatizadas (LILACS; Scielo; 
e Web of science), utilizando-se os descritores e operadores 
boleanos “sustentabilidade OR institucionalização OR rotini-
zação AND saúde OR Intervenção de saúde OR Programas de 
promoção da saúde”, em português e seus correlatos em in-
glês e espanhol. Além disso, empregou-se a estratégia de bola 
de neve, buscando-se artigos citados nos textos identificados. 
Após a busca, foram lidos os títulos e resumos da totalidade 
dos documentos selecionados. Os artigos que preencheram 
os critérios de inclusão ou que suscitaram dúvidas quanto à 
sua exclusão imediata foram selecionados e lidos na íntegra, 
sendo examinados por pesquisador, e em caso de dúvidas, 
discutidas com outro pesquisador para obter o consenso. 
35 documentos foram incluídos nesta revisão, os quais fo-
ram classificados, catalogados e sistematizados. Resultados 
e Discussão Foram analisados 35 artigos, sendo apenas um 
no Brasil, demonstrando a escassez de publicações sobre a 
temática no âmbito nacional. Conceitua-se Sustentabilidade 
das intervenções de saúde como a manutenção ao longo do 
tempo de uma intervenção ou de suas atividades no âmbito 
organizacional/comunitário para alcançar os resultados de 
saúde desejados, após o apoio externo da agência financia-
dora ter se encerrado. Ou ainda, o conjunto de fatores que 
constroem a capacidade de um programa de saúde pública 
manter-se ao longo do tempo, respondendo aos interesses 
comunitários. Diversos estudos apontaram 10 fatores influen-
ciavam positivamente à Sustentabilidade, quais sejam: Adap-
tação; Aprendizagem; Avaliação; Compromisso e apoio das 
organizações; Defensores/Mediadores; Equipe da interven-
ção; Financiamento; Envolvimento das partes interessadas/
Parcerias; Percepção de benefícios; e Planejamento. Dentre as 
influências negativas, observam-se: a rotatividade da equipe, 
a mudança das práticas médicas, o baixo nível de implemen-
tação inicial do projeto e o apoio organizacional, além da falta 
de treinamento para os participantes da intervenção. Conclu-
sões/Considerações Finais Esta revisão centrou-se em estudos 
produzidos na literatura nacional e internacional no campo da 
saúde pública / saúde coletiva, especialmente às intervenções 
de promoção da saúde e concluiu-se que o tema tem sido 
muito pouco explorado no Brasil. Evidencia-se que esta revi-
são permitiu maior clareza na definição do escopo de como 
a sustentabilidade está compreendida na literatura científica. 
Esta fase nova etapa deve ser pensada e discutida por atores 
governamentais no momento da formulação de intervenções. 
Observou-se um conjunto de fatores que tem potencializado 
e um conjunto que tem dificultado a sustentabilidade de inter-
venções de promoção da saúde. Contudo, não foi possível de-
terminar, a partir dos estudos incluídos nesta revisão, que fa-
tores ou combinação de fatores são os mais importantes para 
garantir a sustentabilidade, ou para levar a sua ruptura. Assim, 
a incerteza permanece sobre a forma como as intervenções 
de saúde podem ser sustentadas com sucesso ao longo do 
tempo. Referências BOPP, M. et al. The tug-of-war: Fidelity 

versus adaptation throughout the health promotion program 
life cycle. Journal of Primary Prevention, v. 34, n. 3, p. 193–207. 
2013. FELISBERTO, E. et al. Análise da sustentabilidade de uma 
política de avaliação: o caso da atenção básica no Brasil. Cad 
de Saúde Pública, v. 26, n. 6, p. 1079–1095. 2010. GOODMAN, 
R. M. et al. Development of level of institutionalization scales 
for health promotion programs. Health education quarterly, 
v. 20, n. 2, p. 161–178. 1993. SCHEIRER, M. A. Is Sustainability 
Possible? A Review and Commentary on Empirical Studies of 
Program Sustainability. Amer Journal of Evaluation, v. 26, n. 
3, p. 320–347. 2005. SHEDIAC-RIZKALLAH, M. C.; BONE, L. R. 
Planning for the sustainability of community-based health 
programs: conceptual frameworks and future directions for 
research, practice and policy. Health education research, v. 13, 
n. 1, p. 87–108. 1998.
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15433 ANÁLISE DA PRODUÇÃO ODONTOLÓGICA EM 
DIFERENTES PONTOS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CIDADE 
DO RIO DE JANEIRO.

Introdução Superar a fragmentação da atenção representa 
um dos desafios para a operacionalização da rede de cuidados 
progressivos em saúde bucal. As equipes de saúde bucal (ESB) 
na Estratégia de Saúde da Família (ESF) devem coordenar ar-
ranjos organizativos que permitam o acesso aos Centros de 
Especialidades Odontológicas (CEOs), com vistas à otimização 
de recursos e da integralidade do cuidado. Objetivos O obje-
tivo deste trabalho foi analisar a produção da saúde bucal no 
município do Rio de Janeiro de 2010 a 2015, buscando identifi-
car a relação entre a oferta de procedimentos e os pontos de 
atenção à saúde de distintas densidades tecnológicas. Meto-
dologia Foram utilizados dados do SIA/SUS da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (TABNET/RJ) e do Cadastro Nacional de Esta-
belecimento de Saúde (CNES/MS). Selecionamos os Centro de 
Especialidades odontológicas (n=17) e as unidades de atenção 
primaria com ESB (n=346), por área de planejamento (n=10). 
A série histórica dos procedimentos foi classificada de acordo 
com o ano, local de atendimento, categoria profissional (CBO 
2232) e complexidade: procedimentos de atenção básica 
(PAB) e de média complexidade (PMC). Estatística: SPSS 20. 
Nível de significância: p<0,05. Resultados e Discussão A reali-
zação média de PAB foi sempre maior que a de PMC. Nas ESB 
essa diferença foi significante em todos os anos e nos CEOs, 
de 2010 a 2014 (exceção, 2015; p=0,071). Em todo o período, 
houve diferença entre a média de PAB realizados pelas ESB 
e pelos CEOs (exceção, 2011; p=0,084). Em contrapartida, as 
médias de PMC realizados pelos CEOs foram maiores que as 
da ESB (p<0,05). Comparando-se os anos de 2011 e 2015, hou-
ve queda de 32,7% na realização de PAB e aumento de 34,3% 
nos PMC, nos CEOs. Na ESB, PAB e PMC aumentaram 243,2% 
e 359,2%, respectivamente. Houve correlação positiva entre o 
aumento do número de ESB e o aumento da realização de PAB 
e PMC, à exceção de 2011 (p = 0,054). Conclusões/Considera-
ções Finais A permanência de um número expressivamente 
maior de procedimentos AB nos CEOs pode indicar uma di-
ficuldade de resposta positiva a demandas geradas pelo au-
mento do número de ESB na atenção primária. Fatores que 
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cias mamárias³. A parceria com os meios de comunicação é 
uma estratégia rápida e vital para solucionar o problema do 
baixo estoque de leite humano¹, pois a mídia alcança a popu-
lação em massa, além de atuar como formadora de opinião. 
A implementação da Sistematização da Assistência em Enfer-
magem no BLH permitiria a identificação dos problemas de 
risco e seria traçado um cuidado individual, pois trata-se de um 
modelo metodológico ideal para o enfermeiro aplicar seus co-
nhecimentos técnico-científicos na prática assistencial, favo-
recendo o cuidado e a organização das condições necessárias 
para que ele seja realizado4. Conclusões/Considerações Finais 
O presente trabalho permitiu vivenciar de perto os problemas 
que acometem ambos os locais, quais as funções e atribuições 
do enfermeiro e da equipe, assim como o processo de traba-
lho. A importância de realizar o diagnóstico situacional para 
montar um plano de ação frente aos problemas encontrados 
visando a melhoria do processo de trabalho, contribuiu para a 
garantia de um atendimento satisfatório, qualificado e huma-
nizado. Durante sua construção foi possível perceber como a 
falta de informação prejudica essas mulheres e o quanto os 
profissionais de saúde precisam conscientizar-se de sua res-
ponsabilidade, pois durante as consultas pré-natal e puerpe-
ral não ofertam todos os conhecimentos necessários para que 
essas mulheres estejam preparadas no processo do pré-parto, 
parto e puerpério. Enquanto futuros enfermeiros essa expe-
riência foi de grande aprendizado, precisamos nos sensibilizar 
e rever a magnitude do nosso trabalho e assim exercer nossa 
profissão com dedicação e profissionalismo. Referências 1. 
BRANCO, M. B. L. R.; ALVES, V. H.; RODRIGUES, D. P.; et al. 
Promoção do aleitamento materno nos bancos de leite huma-
no do estado do Rio de Janeiro. Revista de Enfermagem da 
UFSM, v. 5, n. 3, p. 434-443, 2015. 2. DE LUNA, F. D. T.; OLIVEI-
RA, J. D. L.; SILVA, L. R. M. Banco de leite humano e Estratégia 
Saúde da Família: parceria em favor da vida. Revista Brasileira 
de Medicina de Família e Comunidade, v. 9, n. 33, p. 358-364, 
2014. 3. OLIVEIRA, A. P. C.; COELHO, M. E. A. A.; ALMEIDA, V. 
C. F.; LISBOA K. W. S. C.; MACÊDO, A. L. S. Sistematização da 
assistência da enfermagem: implementação em uma unidade 
de terapia intensiva. Revista Rene, v. 13, n.3, p. 601-12, 2012. 4. 
CABRERA, E. M. S.; QUEIROZ, F.; PERINAZZO, T. F.; et al. Ban-
co de leite humano: demanda e distribuição para uti-neonatal 
em cidade no interior paulista, 2013. Arquivos de Ciências da 
Saúde, v. 22, n. 4, p. 63-67, 2015.
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15523 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARTICIPATIVO 
COMO INSTRUMENTO PARA PLANEJAMENTO DE 
AÇÕES EM UMA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM 
MANGUINHOS, RIO DE JANEIRO

Introdução O trabalho relata o processo de construção do 
diagnóstico situacional participativo realizado na Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família da ENSP. Diagnósticos 
são ferramentas para facilitar a identificação de necessidades 
de saúde e revelar potencialidades. Os dados auxiliam a equi-
pe de saúde e a população a encontrar soluções que possam 
melhorar as condições de vida e saúde locais. Objetivos Co-

nhecer os aspectos socioeconômicos e culturais, a situação 
de saúde e os determinantes sociais de uma comunidade de 
Manguinhos que é atendida pela ESF; Auxiliar o planejamento 
de ações dos trabalhadores da ESF de acordo com as deman-
das da população. Metodologia Para a construção deste diag-
nóstico participativo, buscaram-se metodologias a fim de criar 
espaços de escuta e de fala dos diversos atores (profissionais, 
moradores, gestores) para identificar fragilidades da comuni-
dade e dos processos de trabalho, estabelecer prioridades e 
instituir diretrizes para a definição de ações do planejamento 
em saúde. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, vi-
sitas a setores da unidade e aos equipamentos da rede, acom-
panhamento dos fluxos e do colegiado gestor do serviço, 
mapa falante, oficina com moradores, diário de campo reflexi-
vo, coleta de dados no IBGE, PNAD, SIAB e prontuário eletrô-
nico da unidade. Resultados e Discussão Notou-se que a popu-
lação tem alta taxa de analfabetismo, que a maioria das casas 
tem precárias condições e não possui rede de esgoto, sendo 
Manguinhos o 5º pior IDH do Rio de Janeiro. Sobre doenças e 
agravos, destacou-se a alta incidência de tuberculose. A vio-
lência no território, a pouca articulação intersetorial, pouca 
realização de reunião de equipe e problemas no prontuário 
eletrônico dificultam o processo de trabalho. Na comunidade 
existem coletivos sociais que tratam de temas como violência 
e violação de direitos. Notou-se ainda que há discursos disso-
nantes sobre o Programa de Aceleração de Crescimento, a 
Unidade de Polícia Pacificadora e sobre o papel da unidade de 
saúde no território. Conclusões/Considerações Finais A equipe 
de residentes conheceu os atores sociais do território, as re-
lações de poder que se colocam em disputa e o cuidado ofer-
tado, sendo o diagnóstico fundamental para o planejamento 
de ações, que busca agregar maior qualidade e integralidade 
ao cuidado, como um grupo de mulheres vítimas de violência, 
construído junto aos coletivos da comunidade.
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15558 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARTICIPATIVO 
NA CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CRATO-CE

Introdução A secretaria municipal de saúde do Crato - Ceará, vi-
sando uma gestão mais democrática e transparente, adotou o 
planejamento estratégico participativo, buscando compreen-
der a realidade local, baseada numa concepção metodológica 
dialética, levando em conta o ser humano nas suas dimensões 
política, econômica, social, cultural e emocional. O plano muni-
cipal de saúde baseado no conceito de práxis humana, como 
suporte para discutir o planejamento, trata a prática enquanto 
mediada por uma intencionalidade reflexiva, o que envolveu 
vários atores sociais resgatando o princípio da corresponsa-
bilidade, buscando consenso em torno de políticas públicas 
e prioridades para a gestão municipal. Sendo assim, foi cons-
truído um plano que busca operacionalizar efetivamente os 
princípios norteadores do Sistema Único de Saúde, onde a 
assistência e a atenção prestadas ao usuário tenham caráter 
universal, equânime e integral. Objetivos Relatar a experiência 

como foco as visitas realizadas na Unidade de Saúde da Famí-
lia Cordão Encarnado I em João Pessoa-PB no prazo de agosto 
a dezembro de 2015, durante estágio acadêmico em Atenção 
Primária a Saúde. Resultados e Discussão A territorialização 
é uma aliada dos princípios do SUS. Como exemplificação, a 
cobertura completa pela Unidade de Saúde do Cordão En-
carnado I possibilitou um acompanhamento e avaliação dos 
indicadores de cada área que, consequentemente, ocasionou 
uma maior eficiência na resolução dos problemas encontra-
dos, além dos planejamentos em saúde e dos cálculos dos 
gastos com serviços para essa resolubilidade. Concomitante-
mente, essa ferramenta auxiliou na construção da situação 
da saúde, na aproximação com a realidade local de cada área 
do território e o estreitamento da relação entre os Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e a população adscrita na Uni-
dade. Conclusões/Considerações Finais Diante desse cenário 
vivenciado na Unidade referida, concluiu-se que a territoriali-
zação se tornou peça fundamental para o aprimoramento da 
medicina familiar no local. Portanto, os parâmetros estabele-
cidos dessa ferramenta permitiu o reconhecimento sociogeo-
gráfico mais abrangente e a otimização das estratégias para a 
promoção da saúde.
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15441 PERFIL DE DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO EM 
SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO ESTADO DE SÃO 
PAULO

Introdução A Atenção Primária em Saúde (APS), porta de en-
trada no Sistema Único de Saúde (SUS), deve ter fortalecida, 
a cada dia, seu potencial em promover a saúde. Objetivos Este 
estudo objetivou descrever o perfil de ações desta natureza, 
no âmbito das equipes de saúde do Estado de São Paulo. Me-
todologia Estudo descritivo, realizado a partir dos dados do 
segundo ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 
da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ), 2013/2014, Módulo 
2, referente a entrevista com profissionais de 3523 equipes, 
que buscou obter informações sobre processo de trabalho e 
a organização do serviço e do cuidado para os usuários. Os 
dados foram tabulados e analisados com auxílio de progra-
ma estatístico SPSS. Resultados e Discussão A quase tota-
lidade das equipes de saúde ofertam algum tipo de ação de 
promoção em saúde (95%), sendo maior entre aquelas que 
participam de educação permanente (p<0,005) e naqueles 
que recebem estudantes, professores ou pesquisadores para 
atividades (p<0,005) e apoio para o planejamento e organiza-
ção do processo de trabalho (p<0,005). As mais prevalentes 
foram atividades voltadas às mulheres, em atenção a gesta-
ção e puerpério, e câncer de colo de útero e de mama, 73% e 
82%; Planejamento familiar (75%); Doenças crônicas (71%). As 
menos prevalentes foram em atenção a doenças transmissí-
veis como dengue, HIV e tuberculose (62%), ao homem (49%), 
saúde mental e dependência medicamentosa, 41% e 27%. Con-
clusões/Considerações Finais Atividades de promoção à saúde 
estão capilarizadas nas equipes de saúde da APS, no estado 
de São Paulo. Não obstante a isso, observa-se que são mati-
zadas, sendo mais comuns as de atenção a mulher; do outro, 

aquelas com urgência epidemiológica atual, como para ho-
mens, saúde mental e doenças como HIV e dengue ainda não 
estão plenamente incorporadas.

Stefanie Gonçalves.; Camila Medeiros Queiroz; Kaio Keomma 
Aires Silva Medeiros.; João Victor Inglês de Lara.; Paulo 
Henrique dos Santos Mota; Aylene Bousquat;

15489 PLANO DE AÇÃO DE UM BANCO DE LEITE 
HUMANO E UMA MATERNIDADE MUNICIPAL: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA

Introdução O diagnóstico situacional permite uma visão glo-
bal da estrutura a ser observada, sendo possível verificar a 
existência de problemas ou disfunções que estão afetando 
os resultados da organização, bem como fornecer indicado-
res para ações de intervenção que colaborem com a supres-
são das queixas. O Banco de Leite Humano (BLH) é um cen-
tro especializado, responsável pela promoção e incentivo ao 
aleitamento materno e execução de coleta, processamento e 
controle de qualidade do colostro, leite de transição e leite 
humano maduro, para posterior distribuição¹. O leite humano 
tem importância fundamental para o crescimento, desenvol-
vimento e manutenção da saúde da criança, que vem sendo 
cada vez mais reconhecida. Hoje, a recomendação do leite 
materno para crianças recém-nascidas (RN), incluindo os pré-
termo e de baixo peso². Assim, se torna fundamental pensar 
em estratégias que aumentem a quantidade de doadoras aos 
BLH, além do incentivo ao aleitamento materno. Objetivos 
Relatar a experiência de um plano de ação com base nos pro-
blemas encontrados, sugerindo melhorias na assistência ofe-
recida aos usuários da Maternidade Municipal Mãe Esperança 
(MMME), a fim de aumentar o número de doadoras de leite 
humano no Banco de Leite Humano Santa Ágata no município 
de Porto Velho, Rondônia. Metodologia Trata-se de um relato 
de experiência vivenciado por acadêmicos de Enfermagem 
da Universidade Federal de Rondônia. Durante estágios do 
Supervisionado I foram levantados os principais problemas 
do BLH e da MMME através de critérios baseados em Carlos 
Matus: magnitude, transcendência, vulnerabilidade e custo. A 
pontuação atribuída foi de um (1) para pouco, dois (2) para 
médio e três (3) para alto. Para elaboração da proposta do 
plano de ação utilizou-se a análise SWOT, denominada FOFA 
(fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças), para ana-
lisar o ambiente interno e externo de um determinado local 
ou situação, possibilitando traçar estratégias para melhoria 
do mesmo. Posteriormente realizou-se o levantamento de 
dados, o diagnóstico situacional e discussão com os profissio-
nais sobre possíveis problemas, acompanhamos a rotina dos 
serviços para elencar e priorizar as principais dificuldades para 
propor ações que visem melhorar o processo de trabalho e a 
qualidade no atendimento prestado. Resultados e Discussão 
Com base nos problemas levantados, os que obtiveram maior 
pontuação foram: quantidade insuficiente de doadoras no 
BLH e a falta de divulgação na mídia. Esses problemas trazem 
consigo algumas consequências, como baixa na coleta e esto-
que de leite humano e a falta de leite para fornecer aos RN da 
UTI Neonatal. Tal circunstância é ocasionada pela má qualida-
de do pré-natal e a ausência das consultas puerperais, o que 
gera falta de conhecimento por parte da população, pouca 
procura pelo serviço e o aumento no número de intercorrên-
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ainda conta com dois sistemas de software para a captação 
de dados, sendo eles: o sistema com Coleta de Dados Simpli-
ficada (CDS) e o sistema com Prontuário Eletrônico do Cida-
dão (PEC), os quais alimentam o novo SISAB (BRASIL, 2015). 
Entretanto, devido às condições de conectividade das Unida-
des Básicas, o município de Natal/RN aderiu incialmente, ao 
software com o sistema de Coleta de Dados Simplificada, o 
qual gera relatórios meramente numéricos dificultando sua 
análise e planejamento das ações. Objetivos Relatar a criação 
de uma estratégia de acompanhamento do SISAB no Distri-
to Sanitário Norte II do município de Natal-RN, na qual foram 
ofertados meios para que os profissionais de saúde pudessem 
manusear os sistemas informacionais com maior segurança e 
propriedade qualificando o planejamento local. Metodologia 
O Distrito Sanitário Norte II possui 11 unidades básicas e 34 
equipes de Saúde da Família. Para decisões ao nível distrital 
estas são organizadas por colegiados de bairro (Colegiado 
Nossa Senhora da Apresentação, Colegiado Potengi e Colegia-
do Igapó). A fim de oferecer maior agilidade ao processo de 
planejamento local, com base nas evidências fornecidas pelo 
e-SUS, foram construídas no software excel planilhas, basea-
das nos sete relatórios extraídos do sistema, com funciona-
mento via Google Drive. Quando alimentadas, tais planilhas 
geram consolidados gráficos por equipe de saúde, por unida-
de de saúde, por colegiado e um distrital. A introdução desse 
mecanismo foi acompanhada de encontros por categoria pro-
fissional das Equipes de Estratégia de Saúde da Família para 
troca de experiências entre os profissionais e também com os 
técnicos do nível distrital e central, como suporte de Educa-
ção Permanente na qualificação do manuseio da ferramenta e 
processo de planejamento em saúde. Resultados e Discussão 
Com a implantação do SISAB houve dúvidas em toda a rede, 
principalmente sobre sua utilização. As planilhas desenvolvi-
das permitiram acompanhar a evolução mensal dos dados in-
dicando quais os pontos mais fragilizados na alimentação do 
sistema. Além disso, foi possível também qualificar a análise 
de dados do território distrital, obtendo uma visão geral da 
situação das unidades de atenção básica, através de gráficos 
comparativos dos indicadores de saúde. Dessa forma, os ges-
tores locais, assim como, as equipes de saúde, passaram a ter 
maior corresponsabilização na geração de informações para 
subsidiar as tomadas de decisões; e, consequentemente, para 
a gestão indicar soluções em tempo hábil. Nessa perspectiva, 
através da estratégia no referido distrito em utilizar colegia-
dos, os encontros por categoria profissional já alcançaram os 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) das unidades, os Cirur-
giões Dentistas (CD) e Auxiliares de Saúde Bucal (ASB) e os 
Enfermeiros. Os próximos passos são oferecer esses encon-
tros aos Técnicos de Enfermagem e aos Médicos, a fim de que, 
todos os profissionais tenham propriedade sobre o assunto 
e participem das decisões em equipe. Conclusões/Considera-
ções Finais Fruto de um trabalho colaborativo entre a direção 
e planejamento do Distrito Sanitário Norte II, com a partici-
pação de um grupo de alunos estagiários do Curso de Gestão 
em Sistemas e Serviços de Saúde da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), o processo aqui descrito ainda 
encontra-se em desenvolvimento. Entretanto, são nítidos no 
cotidiano do trabalho os avanços de utilização das informa-
ções no que se refere à avaliação e planejamento das ações 

locais com base nos dados gerados pelo SISAB. O cenário mu-
nicipal de Natal ainda exige investimentos em infraestrutura 
de redes de informática para a implantação do Prontuário 
Eletrônico do Cidadão da estratégia e-SUS. Enquanto isso, fer-
ramentas como esta apresentada se mostram como grande 
apoio no acompanhamento das unidades de atenção básica e 
suas equipes. Contudo, é necessário o incentivo permanente 
a esse processo, diante da capacitação e adesão dos profissio-
nais, para que haja sua devida efetivação. Referências BRASIL, 
Ministério da Saúde 2012. Sistema de Informação da Atenção 
Básica-SIAB. Portal da Saúde. Extraído em: 08/08/2016. Dispo-
nível em: http://dab.saude.gov.br/portaldab/siab.php BRASIL, 
Ministério da Saúde, 2015. e-SUS Atenção Básica : Manual do 
Sistema com Coleta de Dados Simplificada : CDS – Versão 2.0 
[recurso eletrônico].
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15591 UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO 
COMO INSTRUMENTO DE MELHORIA DO ATENDIMENTO 
NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI

Introdução O Serviço Social e a Ouvidoria do Hospital Regio-
nal do Cariri buscam a melhoria da qualidade do atendimento, 
através da pesquisa de satisfação, meio pelo qual usuários 
do serviço se manifestam e registram demandas. Objetiva 
efetivar o direito à saúde do usuário do SUS, visando a recu-
peração, reinserção social e resgate da cidadania, oferecen-
do condições de um atendimento humanizado. Objetivos 
Analisar as críticas registradas na pesquisa de satisfação do 
atendimento pelos usuários do Hospital Regional do Cariri na 
busca de melhorias e qualidade. Metodologia A pesquisa de 
avaliação foi feita durante o ano de 2016, no Hospital Regio-
nal do Cariri, pacientes e/ou acompanhantes manifestaram 
críticas através da pesquisa de satisfação, cuja aplicação é 
de responsabilidade do Serviço Social e da Ouvidoria. As crí-
ticas foram categorizadas da seguinte forma: alimentação do 
paciente e do acompanhante; terapêutica, exames e inter-
consultas; infraestrutura para o paciente e acompanhante; 
atendimento dos profissionais; e higiene e limpeza. Os dados 
foram coletados e analisados mensalmente pela coordenação 
do Serviço Social, que elabora um relatório quanti-qualitativo 
e apresenta aos gestores na reunião do colegiado. Resultados 
e Discussão A análise foi baseada na manifestação do usuário 
na pesquisa de satisfação durante o ano de 2016. O Serviço 
Social e a Ouvidoria abordaram 1.536 usuários, sendo que 12,1% 
manifestaram críticas. As principais críticas foram: terapêuti-
ca, exames e interconsultas (38%), que se refere a demora na 
realização de procedimentos e cancelamentos de cirurgias; 
atendimentos dos profissionais (23%), principalmente com a 
demora no atendimento médico e falta de comunicação entre 
equipe e paciente/familiar; e infraestrutura para o paciente 
(19%), com referência à falta de enxoval e falta de manutenção 
em banheiros e ventiladores. As demandas foram analisadas 
e encaminhadas aos gestores das áreas para conhecimento 
e resolução. Conclusões/Considerações Finais Na assistência 
hospitalar, o surgimento de demandas e exigências imedia-
tas apresentadas pelos pacientes/familiares coloca o Serviço 

do modelo de diagnóstico estratégico empregado durante o 
planejamento estratégico participativo que findou na constru-
ção do plano municipal de saúde de Crato-CE. Metodologia Na 
organização do sistema de serviços de saúde do Ceará, o mu-
nicípio de Crato, localizado na Região Metropolitana do Cariri, 
está inserido na 20ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRES), 
juntamente com outros 12 municípios que compõem a região 
de saúde Crato/CE da 20ª CRES, ocupando a posição de mu-
nicípio polo (CRATO, 2009). O Crato, por sua vez, assume as 
responsabilidades de atendimento das referências dos demais 
municípios, por dispor de maior capacidade resolutiva em vá-
rios serviços de média e alta complexidade, onde residem em 
torno de 330.634 pessoas (IBGE, 2011). Trata-se de um relato 
de experiência realizado em 2014, apoiado pela observação 
participante do modelo de diagnóstico estratégico, bem como 
consulta ao texto do plano de saúde do município em questão. 
Resultados e Discussão Foram desenvolvidas quatro oficinas 
baseadas no planejamento estratégico com avaliação da am-
biência interna e externa com a participação de diversos se-
guimentos da sociedade civil da zona rural e urbana, de organi-
zações governamentais e não governamentais, evidenciando 
os cenários, ameaças e oportunidades, bem como as forças e 
os pontos críticos, subdivididas em eixos e traduzidas em per-
guntas norteadoras: O que te faz feliz? E o que te faz infeliz na 
saúde do município? Tais perguntas proporcionaram um amplo 
debate que contou com a participação em média de 100 pes-
soas. Após a realização do diagnóstico situacional foram iden-
tificados os cenários, ameaças e oportunidades, assim como 
as forças e os pontos críticos que serviram de subsídios para 
a elaboração do plano municipal de saúde. Por seguinte, fo-
ram estabelecidas as diretrizes estratégicas e a programação 
financeira. Conclusões/Considerações Finais O planejamento 
estratégico participativo configura-se numa estratégia ousada 
e permeada de conflitos, na medida em que envolve atores so-
ciais de interesses diversos. A elaboração do plano municipal 
de saúde por meio dessa estratégia de gestão contou com a 
realização do diagnóstico estratégico desenvolvido através de 
oficinas com a participação de órgãos governamentais e não 
governamentais. Durante este processo participativo foi pos-
sível identificar vários olhares: dos gestores, dos trabalhado-
res, das coordenações, dos Agentes Comunitários de Saúde, 
das associações, dos sindicatos, dos conselhos, das igrejas, 
dos movimentos populares e, especialmente do usuário que 
necessita diariamente dos serviços prestados pelo SUS. Consi-
dera-se que a participação de múltiplos atores no diagnóstico 
da situação de saúde consistiu num mecanismo importante 
para a condução do sistema de saúde no âmbito do município 
pesquisado. Referências CRATO-CE, Secretaria de Saúde do 
Município de Crato. Plano Municipal de Saúde do Crato, 2009. 
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo De-
mográfico de 2010. 2011. Disponívelem:<http://www.ibge.gov.
br/home/estatistica/populacao/censo2010/ populacao_por_
mnicipio. shtm>. Acesso em: 20 ago., 2016.
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15560 OFICINAS DO AMAQ COM EQUIPES DA ATENÇÃO 
BÁSICA DE UM DISTRITO SANITÁRIO DE NATAL-RN

Introdução Para induzir processos autoavaliativos na atenção 
básica, o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

(PMAQ) utiliza como ponto de partida de seu desenvolvimen-
to, a ferramenta Autoavaliação da Melhoria do Acesso e da 
Qualidade (AMAQ). A mesma foi atualizada e se encontra dis-
ponível em um aplicativo on-line onde 10% da nota para a cer-
tificação da equipe pelo PMAQ se refere ao seu preenchimen-
to. Objetivos Relatar o processo de capacitação das Equipes 
de Atenção Básica (EAB) que contratualizaram o PMAQ, em 
um Distrito Sanitário (DS) do município de Natal/RN, provo-
cando a autoavaliação dos processos de trabalho com base 
nos critérios do AMAQ. Metodologia As oficinas de capacita-
ção, a partir de rodas de conversa, foram realizadas no perío-
do de 16/03/2016 à 30/05/2016 com cada uma das 31 equipes 
do DS que contratualizaram o PMAQ. As atividades ocorreram 
em quatro momentos: apresentação e discussão dos critérios 
do AMAQ e PMAQ; apresentação e uso do sistema on-line 
do AMAQ; realização da autoavaliação e preenchimento do 
AMAQ; e construção da matriz de intervenção sobre as neces-
sidades encontradas. Para acompanhar a efetividade das ofi-
cinas, foram monitoradas as situações das equipes em relação 
à participação na oficina, a autoavaliação e a matriz de inter-
venção (ambas se realizada ou não). Resultados e Discussão 
Foi capacitado um total de 185 profissionais sendo: 11 médi-
cos, 22 enfermeiros, 15 dentistas, 29 técnicos de enfermagem, 
15 auxiliar de saúde bucal, 81 agentes comunitários de saúde 
e mais 12 profissionais gestores. O monitoramento feito no 
período das oficinas mostrou que 80,65% das EAB realizaram 
completamente o AMAQ e 19,35% realizaram parcialmente, ou 
seja, iniciaram a autoavaliação, mas não construíram a matriz 
de intervenção e/ou faltaram autoavaliar algum item. Do total 
das Equipes de Saúde Bucal (ESB), 64% realizaram completa-
mente e 32% parcialmente. Através disso, resgataram-se tam-
bém as reuniões em equipe, pois algumas não tinham em suas 
agendas momentos de avaliação. Conclusões/Considerações 
Finais O contato com todas as EAB do DS abre campo de visão 
diante da gestão ampliada, onde é possível discutir com quem 
“faz o serviço” as dificuldades e as medidas de resoluções co-
letivas. Portanto, as oficinas foram uma estratégia para quali-
ficar os serviços de saúde e gerar um mecanismo de interação 
coletiva, reaproximando a gestão da atenção.

Gérson da Silva; Jônia Cybele Santos Lima; Isabelle Nascimento 
de Oliveira Bezerra; Matheus Rodrigues Rangel; Aldair Enízia 
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15569 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES EM 
SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA: DESENVOLVIMENTO DO 
PLANEJAMENTO LOCAL BASEADO EM EVIDÊNCIA

Introdução A fim de melhorar a qualidade da informação em 
saúde e de aperfeiçoar seu uso pelos gestores, profissionais 
de saúde e pelos cidadãos foi instituído no âmbito da Aten-
ção Básica (AB), em 2013, o Sistema de Informação em Saúde 
para a Atenção Básica (SISAB) e Estratégia e-SUS AB. Tal es-
tratégia surge como um pilar para corresponsabilização dos 
profissionais e empoderamento dos sujeitos com relação à 
produção e utilização da informação do seu território. Com 
esta importante mudança é possível o registro das informa-
ções em saúde de forma individualizada, com registro do 
histórico de atendimentos de cada usuário, assim como, da 
produção de todo profissional da AB (BRASIL, 2012). O e-SUS 
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de altos escores de clima à avaliações positivas do TE sob a 
ótica dos usuários e dos próprios membros das equipes(3). 
Os autores do TCI sugerem que o clima de equipe é uma va-
riável possível de ser mensurada, e a partir de seus resulta-
dos elaborar mudanças para melhorar a efetividade do TE. O 
instrumento foi validado e adaptado no Brasil, no contexto 
da atenção primária/ESF e denominado Escala de Clima do 
TE (ECTE)(4). Objetivos Mensurar o clima para o trabalho em 
equipe em equipes da ESF. Metodologia Estudo quantitativo, 
transversal, descritivo desenvolvido em Unidades da ESF de, 
município da região metropolitana de São Paulo. Foram sele-
cionadas nove UBS da ESF, ou seja, todas as UBS do município 
com ESF como modelo único de atuação e todas suas 18 equi-
pes completas(5). Para avaliação do TE foi aplicada a ECTE. Os 
dados foram digitados no Excel, e processados no Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) versão 20.0. Para diferen-
ciar as equipes de acordo com perfil do clima de TE, utilizou-se 
o método Ward. Para se comparar os grupos tendo a equipe 
como unidade de análise empregou-se o teste não paramé-
trico de Mann-Whitney. Os escores relativos aos quatro fato-
res da ECTE foram padronizados na forma de Z-score. Para 
todos os testes estatísticos foi utilizado nível de significância 
de 5%. Todos cuidados éticos foram respeitados. Resultados e 
Discussão Resultaram da análise dois agrupamentos: um de 
equipes identificadas com escores mais altos na ECTE, deno-
minado agrupamento A e outro com escores menores, deno-
minado agrupamento B. As diferenças entre os agrupamen-
tos foram estatisticamente significativas em todos os fatores 
da ECTE: participação na equipe (p<0,001), apoio para ideias 
novas (p=0,002), objetivos da equipe (p=0,001) e orientação 
para as tarefas (p=0,015). O tamanho das equipes foi associa-
do ao desempenho com a aplicação da escala (p=0,036). Equi-
pes com até 10 profissionais, obtiveram os melhores escores 
totais. Com base nos resultados, recomenda-se às equipes do 
agrupamento B investir no aprimoramento da participação 
na equipe. Os escores do agrupamento B também indicam 
necessidade de maior tempo de planejamento nas equipes a 
fim de contribuir para: a discussão dos objetivos comuns; o 
desenvolvimento de ideias novas na equipe; o aprimoramen-
to da avaliação e análise crítica do trabalho desenvolvido. Às 
equipes do agrupamento A recomenda-se avaliação e moni-
toramento, a fim de manter o bom desempenho observado 
nos quatro itens da ECTE. Conclusões/Considerações Finais 
AA mensuração do clima do TE por meio da ECTE permitiu 
diagnóstico de aspectos relacionais e também do processo de 
TE. Trata-se portanto de uma ferramenta diagnóstica com po-
tencial uso para avaliação de equipes na saúde pública. A ava-
liação por escore padronizado por fatores e agrupamentos, 
permitiu compreender quais dimensões e equipes demandam 
maior atenção gerencial e apoio organizacional para aprimo-
ramento do TE. A associação entre o tamanho das equipes e 
desempenho da ECTE sugere demanda de maior atenção no 
planejamento de ações em equipes com mais de 10 membros, 
a fim de assegurar comunicação e compartilhamento de in-
formações efetivos para o TE. Conclui-se que foram identifica-
dos fatores do clima de equipe que demandam mudanças ou 
contínuo aprimoramento em prol da qualidade e efetividade 
do TE. Essa avaliação pode nortear programas de educação 
para o TE voltados para potencialidades e fragilidades especí-

ficas de cada agrupamento de equipes, de acordo com clima 
encontrado. Referências 1. Peduzzi M. Equipe multiprofissio-
nal de saúde: conceito e tipologia. Revista de saúde pública 
2001; 35:103-9. 2. Anderson NR, West MA. Measuring climate 
for work group innovation: development and validation of 
team climate inventory. J Organ Behav. 1998;19(3):235-58. 3. 
Proudfoot J, Jayasinghe UW, Holton C, Grimm J, Bubner T, 
Amoroso C et al. Team climate for innovation: what differen-
ce does it make in general practice? Int J Qual Health Care. 
2007;19(3):164-9. DOI:10.1093/intqhc/mzm005 4. Silva, M. C., 
Peduzzi, M., Sangaleti, C. T., Silva, D., Agreli, H. F., West, M. A., 
& Anderson, N. R. (2016). Cross-cultural adaptation and valida-
tion of the teamwork climate scale. Revista De Saúde Pública, 
50(52), 1–10. 5. Bailey, C., Agreli, H. F., & Peduzzi, M. (2017). 
The relationship between team climate and interprofessional 
collaboration: preliminary results of a mixed methods study. 
Journal of Interprofessional Care, 31 (2), 184-186.
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15637 PORTAL CEO: AVALIAÇÃO DOS CENTROS 
DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS ATRAVÉS DO 
COMPONENTE DE QUALIDADE ESTRUTURA

Introdução Os Centros de Especialidades Odontológicas 
(CEO) representaram um avanço dentro da Política Nacional 
de Saúde Bucal, em face disso, faz-se necessário sua avalia-
ção, sobretudo da qualidade da estrutura, uma vez que esse 
aspecto pode representar um importante fator para a quali-
dade do serviço ofertado. Parta tanto, foi desenvolvida pelo 
estado de Pernambuco uma ferramenta eletrônica, Portal 
CEO. Objetivos Avaliar o componente de qualidade estrutura 
dos centros de especialidades odontológicas de Pernambuco. 
Metodologia Esse foi um estudo avaliativo, descritivo e trans-
versal onde os dados foram obtidos a partir de uma ferramen-
ta eletrônica avaliativa – Portal CEO que classifica os serviços 
os serviços em Satisfatórios (≥7,0) e insatisfatórios (<7,0) de 
acordo com a nota gerada. Os gerentes de 42 CEO (do total 
de 58 no estado de Pernambuco) alimentaram mensalmente 
a plataforma entre novembro de 2014 a dezembro de 2015. Os 
dados foram tabulados no Microsoft Excel 2010 e analisados 
por estatística descritiva através do software SPSS. Todos os 
aspectos éticos foram respeitados, de acordo com a parecer 
N° 399.931, CCS-UFPE. Resultados e Discussão A média geral 
para esse componente foi 8,42. Sobre o quantitativo de Con-
juntos Odontológicos, em 4,8% não estavam completos. Em 
relação a manutenção preventiva ou reparadora dos equipa-
mentos odontológicos no CEO, a maioria 90,5% (n=38) são de 
serviço terceirizado, seguido de 9,5% (n=4) de serviço próprio 
do município. Em 85,7% (n=36) dos CEO há um auxiliar de saú-
de bucal (ASB) para desenvolvimento de atividade em cada 
conjunto odontológico e em 14,3% não há. Finalmente, em 
relação ao suprimento e abastecimento de itens fornecidos 
pela secretaria de saúde ao CEO, no item EPI nenhum CEO 
considerou como ruim, já a maioria, 81% (n=34), responderam 
bom. Conclusões/Considerações Finais A estrutura dos CEO, 
parece ter condições satisfatórias, uma vez que os gerentes 
dos serviços avaliaram de forma boa/ótima a maioria dos cri-
térios. Apesar disso, faz-se necessário um aprofundamento 

Social e a Ouvidoria como porta de entrada para acolher e 
mediar as resoluções. As críticas favoreceram aos gestores o 
conhecimento dos problemas, a busca de resoluções e a me-
lhoria da qualidade do atendimento.

Tinciane Lorena de Medeiros do Carmo Oliveira; Cícera 
Hermínia da Silva;

15606 AVALIAÇÃO EM SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA

Introdução A avaliação é a emissão de um juízo de valor, cuja 
medição confere qualidade a algo. Na avaliação de programas 
e políticas públicas na área da saúde a finalidade deve ser “a 
melhoria das ações de saúde, a prestação de contas e a pro-
dução de conhecimentos úteis e oportunos para uma prática 
de saúde de qualidade”. (CRUZ, 2016). Um estudo avaliativo 
há de se levar em consideração que a politica implementada 
nunca é como a idealizada em virtude de uma série de fato-
res que vão desde os pessoais, até os econômicos e políti-
cos (ARRETCHE, 2011). Há que se ter um foco para que não 
se perca de vista os limites da avaliação. O foco pode estar 
no processo, que tem uma dimensão explicativa; nos resulta-
dos, que enfocam como e por que as atividades atingiram os 
resultados numa população; e nos impactos, que dão conta 
dos efeitos de uma intervenção de mais longo prazo (BRA-
SIL, 2007). Fazer avaliação de programas e políticas públicas, 
em especial na área da saúde se constitui em um desafio, 
pois, qualquer avaliação feita sempre será incompleta e não 
apontará a complexidade construída em volta do objeto de 
avaliação. Objetivos Identificar a produção científica sobre 
avaliação de programas e políticas de saúde no período de 
2005 a 2014. Metodologia Revisão integrativa de literatura a 
partir da pergunta: Como vem sendo realizada a avaliação dos 
programas e políticas de saúde no mundo entre os anos de 
2005 a 2014? Obedeceu-se as etapas: elaboração da questão 
de pesquisa e protocolo de busca na literatura, seleção de 
artigos seguindo critérios de inclusão: Artigos disponíveis na 
íntegra nas bases de dados selecionadas; Estudos publicados 
no período de 2005 a 2014; e Estudos nos idiomas português, 
inglês, francês e espanhol. A busca se realizou nas bases de 
dados: The Cumulative Index to Nursing and Allied Health Li-
terature (CINAHL), Scopus, Web of Science, States National 
Library of Medicine (PUBMED), Science Direct e Literatura La-
tino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Os 
cruzamentos realizados capturaram 136.346 artigos. O corpus 
deste trabalho é composto por 40 artigos selecionados entre 
212 obtidos com o cruzamento dos descritores. Resultados e 
Discussão Apenas dois artigos têm caráter explicativo, todos 
os outros são avaliações normativas. A maioria é quantitativo 
(n=26), seguidos de quantiqualitativos (n=05) e qualitativos 
(n=04). O foco das avaliações esteve principalmente nos re-
sultados (n=34), seguido de processos e resultados (n=04) e 
apenas processo (n=02). A maioria avaliou programas (n=34), 
somente 06 avaliaram políticas de saúde. As avaliações são 
feitas principalmente confrontando resultados com normas 
específicas sem levar em consideração, muitas vezes, o con-
texto que produziu os resultados em questão. Compreende-
se, que não é possível estabelecer um padrão de avaliação 
para todos os serviços, programas e políticas de saúde, po-
de-se, no entanto, evitar avaliações superficiais e autoritárias 
e construir modelos de avaliações mais locais, respeitando a 

vocação locorregional de um mesmo sistema de saúde com 
seus indicadores e determinantes sui generis e sazonais onde 
todos os implicados no desenvolvimento de um programa ou 
política de saúde avaliados se envolvam na construção de in-
dicadores de qualidade, metas, insumos dentre outros aspec-
tos. Conclusões/Considerações Finais As avaliações de políti-
cas e programas de saúde devem ser lidas como o que são: um 
recorte temporal, sob um determinado prisma e a partir de 
determinadas concepções de saúde. Não como um fim em si 
mesmo e nem como verdade absoluta. A produção científica 
acerca de avaliação em saúde e especificamente a avaliação 
de políticas e programas de saúde, cresceu muito nas duas pri-
meiras décadas deste século. O crescimento em número não 
correspondeu à qualidade das avaliações no sentido de apro-
fundá-las para dar respostas que agreguem conhecimento e 
qualidade aos serviços avaliados. As avaliações são feitas prin-
cipalmente confrontando resultados com normas específicas 
sem levar em consideração, muitas vezes, o contexto que 
produziu os resultados em questão. As limitações desta pes-
quisa dizem respeito, especialmente a utilização dos descri-
tores que, certamente, deixou de fora outros trabalhos além 
da indisponibilidade de alguns artigos selecionados nas bases 
de dados pesquisadas. Referências CRUZ, M. M. Avaliação de 
Políticas e Programas de saúde: contribuições para o debate. 
In Mattos RA, Baptista TWF. Caminhos para análise das políti-
cas de saúde [versão online], 2016, p.180-198. Disponível em 
www.ims.uerj.br/ccaps. ARRETCHE, M. T. S. Uma contribuição 
para fazermos avaliações menos ingênuas. In: Barreira MCRN, 
Carvalho MCB. Tendencias e perspectivas na avaliação de po-
líticas e programas sociais. São Paulo: IEE/PUC-SO, 2011. 224 
p. Disponível em: http://docs.aeppsp.org.br/pg/file/lsalvador/
read/2073/livro-tendncias-e-perspectivas-na-avaliao-de-polti-
cas-e-programas-sociais BRASIL. Ministério da Saúde. Oficina 
de Monitoramento e Avaliação com foco na Melhoria do Pro-
grama. Brasília: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância 
de Saúde. Programa Nacional de DST/AIDS 2007. Disponível 
em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/oficina_capa-
citacao_avaliacao_programa_4ed.pdf

Francisca Patrícia Barreto de; Kênnia Stephanie Morais; Clélia 
Albino; Lucídio Clebeson; Francisco Rafael Ribeiro; Amélia 
Carolina Lopes; Glauber Weder dos Santos; Francisca Adriana; 
Raquel Mirtis Pereira da;

15619 ESCALA DE CLIMA DO TRABALHO EM EQUIPE 
COMO FERRAMENTA DIAGNÓSTICA NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE

Introdução Sobre a forma de organização da prática profissio-
nal, é preciso reconhecer que a expressão trabalho em equi-
pe (TE) pode assumir diferentes sentidos e se apresentar de 
maneiras distintas. Gestores e trabalhadores precisam saber 
como desenvolver equipes efetivas para promover uma cultu-
ra de qualidade no cuidado em saúde, ao invés de alimentar a 
ilusão de que denominar os grupos como equipes é suficiente 
para que elas atuem como tais (1). A escala Team Climate In-
ventory (TCI) avalia o clima do TE e é composta por quatro 
fatores: Participação na equipe, Apoio para ideias novas, Ob-
jetivos da equipe e Orientação para as tarefas(2). A avaliação 
do clima de equipe, por meio do TCI, permite reconhecer as-
pectos relacionados à qualidade no cuidado, vide associação 



AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde476 477Seção II - PÔSTeReS eM RoDAS De CoNVeRSA

de informações e da tomada de decisão. Objetivos O traba-
lho apresenta um relato de experiência de Apoiadores Insti-
tucionais no acolhimento e apoio à equipe de novos gesto-
res que estarão assumindo a gestão de 2017-2020, visando 
a ampliação do acesso e qualificação da Atenção Básica nos 
municípios. Metodologia Os Apoiadores Institucionais são 
trabalhadores sanitaristas com formação em diferentes áreas 
da saúde que atuam na Diretoria de Atenção Básica (DAB) no 
apoio a gestão municipal das nove macrorregiões do Estado 
da Bahia em parceria com os Núcleos Regionais de Saúde e 
Bases Operacionais em Saúde. Os apoiadores institucionais 
fazem o acompanhamento de 33 municípios que compreen-
dem a região Nordeste da Bahia. O processo de acolhimento 
vem sendo realizado desde de dezembro de 2016 com algu-
mas equipes de transição e secretários que porventura vieram 
assumir os referentes municípios. Resultados e Discussão A 
princípio fazemos escuta das necessidades dos gestores rela-
cionados à Atenção Básica (AB) do seu município. Visando o 
empoderamento dos gestores, discutimos informações indi-
vidualizadas sobre cobertura de AB (saúde da família, saúde 
bucal e Núcleo de Apoio à Saúde da Família), projetos estraté-
gicos vinculados à Atenção Básica e um elenco de indicadores 
de saúde relacionados à AB, a exemplo: internações por con-
dições sensíveis a AB e nascidos vivos com 7 ou mais consultas 
de pré-natal. No período de dezembro de 2016 a fevereiro de 
2017 foram realizados o acolhimento de nove municípios. Ao 
final apresentamos a oferta da equipe de apoio aos municí-
pios da região no território. Conclusões/Considerações Finais 
Ressaltamos dentre as ofertas o Colegiado de Coordenadores 
de Atenção Básica, Comissão Intergestores Regional, visitas 
de apoio aos municípios. Enfatizamos também informações 
centrais da política de Atenção Básica a responsabilidade do 
gestor na busca da ampliação, fortalecimento e manutenção 
da qualidade dos serviços de saúde do seu município.

Aline Gomes Fernandes Santos; Nilma Lima dos Santos; Mariana 
Lisboa Costa;

15667 CRITÉRIOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELOS 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURANTE AS 
VISITAS DOMICILIARES: RESULTADOS DE UM INQUÉRITO 
NACIONAL

Introdução Dentre as atribuições do agentes comunitários de 
Saúde (ACS), previstas na Política Nacional de Atenção Bási-
ca (PNAB), destaca-se a realização da visita domiciliar (VD) 
(BRASIL, 2011). Diferentes autores consideram a visita domi-
ciliar uma das atividades mais importantes do ACS, dado que 
possibilita a construção de novas relações entre profissionais 
e familiares, formação de vínculos, aumento do acesso a ser-
viços de saúde, maior acesso às informações sobre os servi-
ços disponíveis e melhor compreensão das necessidades e 
contextos das famílias acompanhadas (LIMA et al., 2010; KE-
BIAN e ACIOLI, 2011). Alguns estudos têm analisado essa prá-
tica em diferentes contextos, no entanto, ainda são escassos 
inquéritos nacionais que abordem essa temática. Objetivos 
Descrever os critérios e as atividades realizadas pelos Agen-
tes Comunitários de Saúde durante as visitas domiciliares, no 
Brasil. Metodologia Trata-se de um estudo epidemiológico 
transversal, com amostragem aleatória por conglomerados. 

A amostra final foi composta por 1.526 Agentes Comunitários 
de Saúde, distribuídos em 100 municípios, de modo a con-
templar todas as regiões e unidades da federação do Brasil. 
A coleta dos dados aconteceu de novembro de 2014 a julho 
de 2015 e as entrevistas foram realizadas nas unidades de 
atenção primária onde os ACS trabalhavam. Para este traba-
lho, foram escolhidas variáveis referentes aos critérios e ati-
vidades realizadas pelos ACS durante as visitas domiciliares. 
Foi realizada análise univariada, com cálculo das frequências 
absolutas e relativas. A análise estatística foi processada no 
software Stata versão 12. O projeto de pesquisa foi submetido 
e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de 
Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA). 
Resultados e Discussão No Brasil, 99,1% dos ACS afirmam rea-
lizar visita domiciliar “sempre” ou “na maioria das vezes” e 
74,4% declaram destinar cinco turnos ou mais à tais ativida-
des. Quando questionados acerca da realização de visita do-
miciliar de rotina às famílias, 67,4% dos ACS afirmam fazê-las 
pelo menos uma vez ao mês. A existência de critérios para a 
realização da visita domiciliar foi referida por 80,9% dos ACS. 
Os critérios mais citados foram usuário com dificuldade de lo-
comoção (80,4%), usuário idoso (74,9%), usuário com doença 
crônica (71,3%), gestante na família (66,4%) e criança menor 
de dois anos de idade (61,9%). Em relação às atividades rea-
lizadas durante a visita domiciliar, os ACS referiram orientar 
sobre serviços de saúde (99,5%), cadastrar pessoas e famílias 
(99,3%), verificar o cartão de vacinação (98,1%), identificar e 
acompanhar casos de doenças/agravos prevalentes (96,3%), 
acompanhar famílias/pessoas cadastradas em programas de 
combate à pobreza (94,4%), realizar busca ativa de faltosos 
(93,4%) e verificar condições ambientais (90,4%). Conclusões/
Considerações Finais O estudo evidenciou que as ações de vi-
sita domiciliar realizadas pelos ACS parecem estar consolida-
das em âmbito nacional. Destaque pode ser dado à frequência 
de visitas referidas aos grupos prioritários como crianças me-
nores de dois anos e gestantes, tendo em vista que se tratam 
de pessoas com necessidade de monitoramento mais intensi-
vo. Os critérios mais referidos pelos ACS relacionaram-se mais 
às condições de doença/incapacidade e grupos prioritários do 
que às práticas de promoção da saúde. A dificuldade de pa-
dronização das visitas domiciliares pode estar relacionada a 
inexistência de critérios estabelecidos para realização desta 
atividade nas proposições da Política Nacional de Atenção Bá-
sica. Referências BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 
2.488 de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e nor-
mas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia 
Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde (PACS). Brasília: DF, 2011 KEBIAN, Luciana Valadão 
Alves; ACIOLI, Sonia. Visita domiciliar: espaço de práticas de 
cuidado do enfermeiro e do agente comunitário de saúde. 
Rev. enferm. UERJ, v. 19, n. 3, p. 403-409, 2011 LIMA, NA de; 
SILVA, L; BOUSSO, RS. A visita domiciliária realizada pelo 
agente comunitário de saúde sob a ótica de adultos e idosos. 
Saúde soc., v. 19, n. 4, p. 889-897, 2010.

Cristiane Abdon Nunes; Maria Guadalupe Medina; Ana Luiza 
Queiroz Vilasboas; Rosana Aquino; Elzo Pereira Pinto Júnior; 
Leandro Alves da Luz;

da discussão sobre o assunto, já que ter boa estrutura, ape-
nas, não garante boa qualidade do serviço.

Gabriela da Silveira Gaspar; Nilcema Figueiredo; Silvia Carréra 
Austregésilo Rêgo; Cindy Avani Silva Ceissler; Leila Christiane 
Lima Carneiro Batista; Juliana Peixoto da Silva; Cassiana Maria 
da Silva; Rafaela Cardoso Mendes Campelo da Paz; Samuel 
Rodrigo de Andrade Veras; Josevan de Souza Silva; Danilo 
Rodrigues de Souza Almeida; Jéssica dos Santos Alves Barbosa; 
Thairla Natanny da Silva Souto;

15642 ATENÇÃO PRÉ-NATAL E PUERPERAL NO SUS/
RN: UMA ANÁLISE DOS DADOS DE PROCESSO NA 
AVALIAÇÃO EXTERNA DO PMAQ-AB

Introdução Estudos recentes demonstram a persistência de 
morbimortalidade materna e neonatal, em sua maioria, por 
causas evitáveis, em função da qualidade da atenção durante 
a gravidez, parto e pós-parto (SILVA, 2013; DOMINGUES et. 
al., 2012; PARADA, 2008). Da necessidade de se estabelecer 
mecanismos que viabilizassem a redução das taxas de mor-
bimortalidade materna e neonatal e a melhoria da qualida-
de do acompanhamento dos mesmos, o Ministério da Saúde 
instituiu estratégias para a melhoria da atenção básica no 
Brasil, como a Política Nacional de Atenção Básica, o Progra-
ma de Humanização no Pré-natal e Nascimento, a Rede Ce-
gonha no âmbito SUS (PHPN) (BRASIL, 2012; BRASIL, 2002ª, 
BRASIL 2011). Ainda com dificuldades em ofertar serviços de 
qualidade por meio da atenção básica, o governo formulou 
estratégias de avaliação e monitoramento da atenção básica 
por meio do PMAQ-AB, no intuito de identificar desafios, as-
sim como avanços alcançados e induzir a melhoria contínua 
da qualidade dos serviços de saúde no pré-natal e puerpério 
(BRASIL, 2012b). Objetivos O presente estudo tem como ob-
jetivo identificar avanços e oportunidades de melhoria no 
processo de trabalho da atenção básica, no que se refere à 
atenção à saúde da mulher no pré-natal e puerpério, no Rio 
Grande do Norte, entre os ciclos I e II da avaliação externa 
do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Aten-
ção Básica (PMAQ-AB). Metodologia Trata-se de um estudo 
descritivo, com abordagem quantitativa, para qual os dados 
utilizados compõem o banco de dados da Avaliação Externa 
do PMAQ-AB nos ciclos um e dois do programa, a partir da di-
mensão voltada para o cuidado a mulher na gestação e puer-
pério, em dois módulos do instrumento de coleta, sendo: 
módulo II – Entrevista com Profissional da Equipe de Atenção 
Básica e Verificação de Documentos na Unidade de Saúde e 
módulo III – Entrevista na Unidade de Saúde com o Usuário. 
O universo desta pesquisa é composto por profissionais das 
Equipes de Saúde da Família (ESF) e usuárias das unidades bá-
sicas de saúde avaliadas. A análise foi descritiva com frequên-
cias absolutas e relativas. Em seguida foi realizado um linkage 
dos dois bancos de dados criados para cada ciclo, utilizando-
se a variável CNES. Os dados foram agrupados em tabelas 
(quatro), de acordo com as variáveis (pré-natal ou puerpério) 
e com base nos módulos (profissionais de saúde e usuárias 
dos serviços). Resultados e Discussão Os resultados indicam 
que no tocante às variáveis relacionadas ao processo de tra-
balho das equipes e percepção dos usuários, houve avanços 
importantes no pré-natal e puerpério de um ciclo para outro, 

como aumento na aplicação da penicilina G Benzatina na UBS 
e na realização de consulta de puerpério, há evidência cientí-
fica de que o tratamento da sífilis materna com penicilina G 
Benzatina é efetivo na prevenção da sífilis congênita (GRU-
MACH et. al., 2007), bem como o retorno da mulher e do RN 
ao serviço de saúde e uma visita domiciliar entre 7 e 10 dias 
após o parto devem ser incentivados desde o pré-natal, na 
maternidade e pelos ACS (BRASIL, 2012). Entretanto, foram 
identificadas oportunidades de melhoria em aspectos como 
no número de consultas pré-natal realizadas pelas gestantes 
e quantidade de dias após o parto que foi realizada a consulta 
de puerpério, o MS orienta a realização de, no mínimo, seis 
consultas de acompanhamento pré-natal (BRASIL, 2002b). E 
a vinculação da gestante desde o pré-natal a uma maternida-
de de referência é garan¬tido por Lei, e preconizado na Rede 
Cegonha (BRASIL, 2011b; BRASIL, 2007). Conclusões/Consi-
derações Finais Os resultados indicam que no pré-natal cons-
tataram-se avanços na utilização da caderneta da gestante, 
aplicação da penicilina G Benzatina na UBS e realização dos 
exames preconizados no pré-natal. Entretanto, identificou-se 
oportunidades de melhoria como a realização do exame gi-
necológico e do número de consultas de pré-natal e informa-
ções sobre a maternidade de referência para o parto. Quanto 
ao puerpério, houve avanços na realização de consulta de 
puerpério, visita do agente comunitário de saúde para capta-
ção da puérpera, visita do ACS na primeira semana pós-parto, 
entre outros. Também foram identificadas oportunidades de 
melhoria em aspectos de quantidade de dias após o parto 
que foi realizado a consulta de puerpério, o local de realiza-
ção da consulta de puerpério, consulta em horário especial 
em qualquer dia da semana, entre outros. Os achados indi-
cam que o PMAQ-AB pode ser considerado uma importante 
estratégia indutora de mudanças nas condições e modos de 
funcionamento das UBS. Referências BRASIL. Ministério da 
Saúde. Programa Humanização no pré-natal e nascimento. 
Brasília-DF: Ministério da Saúde, 2002. BRASIL. Ministério Da 
Saúde. Portaria Nº 1.459, De 24 De Junho De 2011. Institui No 
Âmbito Do Sistema Único De Saúde - Sus A Rede Cegonha. 
Ministério da Saúde. Brasília, 2011a. BRASIL. Programa Nacio-
nal de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. 
Manual Instrutivo: Saúde Mais Perto de Você - Acesso e Quali-
dade. Ministério da Saúde. Brasília, DF: 2011b. BRASIL. Política 
Nacional de Atenção Básica. Brasília: Secretaria de Atenção à 
Saúde/ Departamento de Atenção Básica. Brasília, Ministério 
da Saúde, 2012. DOMINGUES, M. S. M. R., et. al. Avaliação da 
adequação da assistência pré-natal na rede SUS do Município 
do Rio de Janeiro, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 
28(3):425-437, mar, 2012.

Samara Pereira Dantas; Lavínia Uchôa Azevedo de Araújo;

15652 ACOLHIMENTO AOS NOVOS GESTORES: 
EXPERIÊNCIA DO APOIO INSTITUCIONAL NA 
QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Introdução O Apoio Institucional constitui-se como um méto-
do de organização do processo de trabalho voltado a gestão 
de coletivos, em busca permanente da construção de auto-
nomia e empoderamento dos sujeitos envolvidos, a partir 
da reflexão sobre os processos de gestão e horizontalização 
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sas, considerando a disponibilidade financeira; • Sistema de 
Acompanhamento Governamental - Etapa SAG: acompanha a 
produção e o recurso orçamentário; • Produção/Atividades: 
informações complementares do Objetivo Estratégico pac-
tuado; • Relatórios: contextualização das informações e re-
sultados das pactuações e subsidiar as prestações de contas 
do SUS-DF. Os módulos integram as diversas áreas da secre-
taria, que compartilham as informações do ciclo do planeja-
mento, ampliando a compreensão dos macroprocessos, dos 
finalísticos até os de sustentação, e análise dos resultados. 
Resultados e Discussão Os módulos da ferramenta estão in-
terligados por meio das diretrizes e objetivos estratégicos das 
principais pactuações realizadas pela SES-DF possibilitando 
ao usuário identificar de forma rápida todas os instrumentos 
que precisam ser monitorados para o alcance do respectivo 
objetivo estratégico. Auxiliando a análise do desempenho das 
pactuações, a SESPLAN oferece ao usuário um status para o 
monitoramento dos resultados frente ao esperado. (Quadro 
1) Variável Classificação do resultado Indicadores em relação 
a meta:Superado/Esperado/Alerta/Crítico/Muito Crítico Ações 
da PAS em relação ao prazo:Concluída/Em andamento/Atra-
sada/Paralisada/Anulada Execução orçamentária em relação 
ao empenhado:Baixa Execução/NormalAlertaRecurso insufi-
ciente O monitoramento de Metas e Indicadores apresentam 
análise de resultado por região, permitindo identificar ações 
corretivas para resultados não alcançados. A gestão das in-
formações pode ser dada por gráfico, tabelas, estratificados 
por região ou consolidado pela Unidade Federada. Possibilita 
um consolidado analítico das informações inseridas sistema-
ticamente, por período e com possibilidade de comparação 
por serie histórica. Conclusões/Considerações Finais O siste-
ma de informação é subsídio para a organização dos serviços 
de saúde, é apoio à tomada de decisão, além de ser um ele-
mento central para monitoramento e avaliação (FERLA, 2001; 
TARAPANOFF, 2004; COHN, 2005; UCHOA, 2008). Contudo, a 
necessidade da informação tem que ser matriciada antes da 
informatização, que além da usabilidade de um sistema espe-
cífico, deve estar no cerne das discussões sobre tomada de 
decisão e gestão de um serviço. O modelo apresentado origi-
nou-se da necessidade de um instrumento único e com alinha-
mento das informações estratégicas, hoje, tem como benefí-
cio ser integrado e customizado para análise dos resultados 
dos instrumentos de planejamento, qualificando as informa-
ções e fortalecendo o ciclo de monitoramento na SES-DF. As 
próximas etapas envolvem o desenvolvimento do software 
da ferramenta SESPLAN para avanço das funcionalidades e 
segurança das informações. Referências BRASIL. Ministério 
da Saúde. Manual de planejamento no SUS. Fundação Oswal-
do Cruz. – 1. Ed, rev. Brasília: MS, 2016. COHN, A.; WESTPHAL, 
M. e ELIAS, P. Informação e decisão política em saúde. Rev. 
Saúde Pública, v. 39, p. 114-121, 2005. FERLA, A. A. Informação 
como ferramenta de gestão: desenvolvimento de parâmetros 
para acompanhamento do sistema de saúde a partir da análi-
se integrada dos sistemas de informação. Boletim da Saúde, 
Porto Alegre, v. 15, n. 1, 2001. Disponível: <http://www.esp.rs.
gov.br/img2/v15n1_03informacao.pdf>. Acesso em 01/11/2008 
TARAPANOFF, K. Técnicas para tomada de decisão nos siste-
mas de informação. Brasília: Thesaurus, 2004. UCHOA, A. C. 
Utilizando técnicas de consenso: potencialidades e limites na 

avaliação da informação em saúde. In: HARTZ, Z; FELISBERTO, 
E e SILVA, L. (Org.). Meta-avaliação da atenção básica à saúde: 
teoria e prática. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008. p. 253-275.

Graciela Pauli Gil Cardoso; Camila Santos; Christiane Braga; 
Marilza Almeida; Tiago Flores; Paulyanne Ribeiro;

15692 O DESAFIO DA AVALIAÇÃO: CUMPRIMENTO DE 
NORMAS OU GESTÃO DE DESEMPENHO?

Introdução No Ministério da Saúde (MS), o processo de Ava-
liação de Desempenho (AD) compõe a política de gestão de 
pessoas e se fundamenta no Decreto nº 7.133/2010 e na Por-
taria nº MS 3.627/2010. De acordo com essas normas e em 
sentido estrito, o objetivo da avaliação é o pagamento de gra-
tificações aos servidores de diversas carreiras do quadro de 
pessoal do MS. A primeira etapa de implementação da política 
priorizou o desenho e a criação de um sistema informatizado 
– Sistema de Avaliação de Desempenho (SAD) – que compi-
la os dados e fornece os relatórios gerenciais que propiciam 
a aferição dos resultados de todos os componentes das di-
versas carreiras. Em 2017, esse sistema conta com um banco 
de dados com variáveis relativas ao desempenho de 55.000 
servidores. Objetivos Esse trabalho objetiva descrever o pro-
cesso de análise da política de avaliação de desempenho no 
Ministério da Saúde, realizada por meio do método Marco 
Lógico, disseminado pela CEPAL (Comissão Econômica para 
a América latina e Caribe), das Organização das Nações Uni-
das (ONU). Metodologia Trata-se da análise de uma política 
de gestão de pessoas, por meio do uso do Método Marco 
Lógico (Aldunate e Córdoba,2011). Esse método, propõe que, 
para solucionar um problema, se devem reconhecer as causas 
imediatas que o determinam e que essas causas primárias são 
consequências de um segundo nível de causas e assim, suces-
sivamente, até que se chegue aos fatores sobre os quais um 
programa ou projeto devem atuar. Esse tipo de análise explica 
o problema com base nas relações de causa e efeito –Árvore 
de problemas – e, em seguida são propostas intervenções a 
partir da mesma lógica, construindo-se a Árvore de Soluções. 
Resultados e Discussão Foram construídas uma árvore de pro-
blemas e uma de soluções e, por último, uma matriz de ati-
vidades. Foram elencadas, como causas primárias a ausência 
de um cenário de desafios para o avaliado que, por sua vez 
compromete a qualidade do trabalho, retira credibilidade do 
processo de avaliação e propicia que os resultados não refli-
tam, efetivamente, o desempenho dos trabalhadores. A árvo-
re de objetivos contemplou fatores como contar com traba-
lhadores desafiados, cientes de suas perspectivas, saudáveis, 
motivados e que tenham confiança no processo de avaliação 
de desempenho. Além disso, almeja-se que a AD, efetivamen-
te, reflita o desempenho do grupo e esteja diretamente vin-
culada aos processos de macroplanejamento, sendo utilizada 
como um instrumento de gestão e saindo do aspecto reducio-
nista de processo burocrático fechado em si. Conclusões/Con-
siderações Finais A aplicação do método descrito propiciou 
o reconhecimento do nível de implementação da política e a 
identificação da necessidade de se propor um Programa de 
Aprimoramento da Política de Avaliação de Desempenho no 
Ministério da Saúde. No curto prazo, se fará a aferição dos co-
nhecimentos, atitudes e práticas dos trabalhadores avaliados 

15673 CONTRIBUIÇÕES DO PLANEJASUS NA 
CONSTRUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CRATO-CEARÁ

Introdução O processo de descentralização do Sistema Único 
de Saúde no Brasil impôs aos gestores a obrigação de repen-
sar os métodos de planejamento na área de saúde pública. O 
Sistema de Planejamento do Sistema Único de Saúde (Planeja-
SUS) tenta preencher esta lacuna, ao orientar a aplicação dos 
conceitos do Planejamento Estratégico Situacional na elabo-
ração do plano de saúde municipal. Objetivos Identificar a per-
cepção dos gestores sobre o PlanejaSUS e sua possível contri-
buição para a construção do plano e das políticas de saúde de 
Crato-CE. Metodologia Trata-se de uma pesquisa qualitativa e 
descritiva realizada no município de Crato-CE. Este município 
está localizado no sul do estado, especificamente na Região 
Metropolitana do Cariri e pertence à vigésima Coordenadoria 
Regional de Saúde (CRES), juntamente com outros 12 municí-
pios que compõem a Região de Saúde Crato/CE da 20ª CRES, 
ocupando a posição de município polo. A pesquisa foi desen-
volvida no ano de 2014. Os entrevistados foram o secretário 
municipal de saúde e a assessora de planejamento da secre-
taria municipal de saúde. Foram considerados os aspectos éti-
cos previstos na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 
Saúde. Resultados e Discussão Os entrevistados percebem a 
importância dos instrumentos de gestão previstos no sistema 
de planejamento do SUS, argumentando que tais dispositivos 
contribuem para o refinamento das estratégias de planeja-
mento no setor saúde, bem como para o processo de formula-
ção de políticas de saúde. Contudo, a análise das falas sugere 
que o plano e as políticas de saúde do município foram elabo-
rados utilizando parcialmente os elementos constitutivos do 
PlanejaSUS. O planejamento estratégico participativo foi des-
tacado nas falas dos entrevistados como uma estratégia ado-
tada pela gestão municipal. Conclusões/Considerações Finais 
O Plano de Saúde, a Programação Anual de Saúde e o Relató-
rio Anual de Gestão, enquanto instrumentos do planejaSUS, 
configuram-se em iniciativas relevantes no intuito de subsidiar 
a gestão. Considerar os instrumentos de gestão, o controle 
social e os métodos/estratégias de planejamento constituem 
elementos afins com uma gestão de qualidade em saúde.

Berenice Temoteo da Silva; Ingrid Mikaela Moreira de Oliveira;

15675 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO IDOSO COM A 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UM ESTUDO DESCRITIVO

Introdução A Atenção Primária a Saúde (APS) é a porta de en-
trada do Sistema Único de Saúde (SUS) e deveria responder 
a 85% dos motivos que levam alguém a procurar um serviço 
de saúde. Portanto, propostas que pretendam estudá-la são 
cada vez mais necessárias e oportunas, em especial para a po-
pulação idosa, considerando o cenário de transição demográ-
fica. Objetivos Descrever o nível de satisfação do idoso com 
os serviços de uso contínuo prestados por este nível de aten-
ção. Metodologia Pesquisa descritiva, de corte transversal e 
com abordagem quantitativa, realizada em Campina Grande, 
Paraíba, Brasil. Estimou-se uma amostra de 162 participantes, 
recrutados pelo método de amostragem por conglomerados, 
considerando critérios de elegibilidade. Os dados foram cole-
tados a partir de instrumento próprio e analisados através da 

estatística descritiva. Resultados e Discussão O nível de satis-
fação do idoso com a APS foi de 56%, aproximadamente 1 em 
cada 2 consideram satisfatório o atendimento prestado por 
esse nível de atenção, através da rede de Unidades Básicas 
de Saúde da Família (UBFS). Diante de algum problema de 
saúde, 80% referiram que estas representam o primeiro local 
que procuram para consultas. Quando consideradas exames 
e medicamentos os percentuais foram 77% e 56%, respectiva-
mente. Considerando o sucesso no contato com este nível 
de atenção, isto é, se alcançaram o objetivo da procura pelos 
seus serviços, 82% conseguiram ser consultados na última vez 
que buscaram atendimento, sendo 70% e 56%, para exames e 
medicamentos, respectivamente. Conclusões/Considerações 
Finais O nível de satisfação do idoso com a APS é baixo, ain-
da que permeado por indicadores positivos. Apesar disso, 
visitas domiciliares e participação em programas são pontos 
que precisam ser melhorados, considerando a especificidade 
desta população.

Kaio Keomma Aires Silva Medeiros; Alexsandro Silva Coura; 
Aylene Emilia Moraes Bousquat; João Victor Inglês de Lara;

15681 EXPERIÊNCIA COM A CONSTRUÇÂO DE UM 
MODELO PARA O CICLO DO PLANEJAMENTO INTEGRADO 
DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO 
FEDERAL – SES-DF

Introdução Desde 1990, vem ocorrendo no Brasil um plane-
jamento por objetivos e metas sob um regime de monitora-
mento e avaliação. O planejamento consiste em uma ação es-
tratégica da gestão pública que tem por objetivo reorientar os 
programas e os projetos governamentais de forma a ampliar 
a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação das políticas de 
saúde. (BRASIL, 2016). O Manual de Planejamento do Ministé-
rio da Saúde (2016) reforça que para as ações de planejamen-
to contribuírem com o aperfeiçoamento da gestão do SUS, 
deve-se comprometer com o monitoramento e a avaliação, 
visando analisar os resultados alcançados e as estratégias em-
pregadas para tal. Com isso, o ciclo do planejamento precisa 
ter um foco no desempenho, entendendo este como o grau 
ou medida com que uma intervenção opera segundo crité-
rios, normas e diretrizes específicos, ou o alcance de resulta-
dos de acordo com metas ou planos estabelecidos (HARTZ, 
2008). Conscientes desse contexto é que se busca um modelo 
integrado para o gerenciamento dos instrumentos de planeja-
mento de forma a auxiliar os profissionais e gestores no foco 
de uma gestão para resultados. Objetivos Desenvolver uma 
ferramenta voltada ao planejamento e programação em saú-
de no DF, consolidando informações e resultados para apoiar 
a tomada de decisão dos gestores e, com isso, constituir um 
sistema institucional para o monitoramento da execução das 
ações estratégicas visando a integração dos instrumentos 
de planejamento pactuados. Metodologia A SESPLAN é uma 
ferramenta de gestão do ciclo do planejamento, desenvol-
vida em seis meses em plataforma de Excel com linguagem 
visual basic, integrada por seis módulos: • Metas e Indicado-
res: apresenta as pactuações, monitoramento e resultados 
com análise detalhada; • Programação Anual de Saúde - PAS: 
acompanha a execução das ações; • Execução Orçamentária 
- LOA: apresenta a programação e detalhamento das despe-
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15722 O USO DA ESTIMATIVA RÁPIDA NA CONSTRUÇÃO 
DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE SAÚDE EM UMA 
COMUNIDADE DA ILHA DO GOVERNADOR - RJ

Introdução A Estimativa Rápida pode ser considerada como 
o primeiro passo num processo de planejamento em saúde. 
É a partir dele que uma equipe de Estratégia de Saúde da Fa-
mília (ESF) conhece as fragilidades e potencialidades do seu 
território. Objetivos O presente estudo teve como objetivo: 
fazer o diagnóstico situacional de saúde do território da equi-
pe de ESF Guarabu utilizado o método da Estimativa Rápida. 
Metodologia Neste estudo foi utilizado o método Estimativa 
Rápida, que configura-se na coleta e análise de informações 
que subsidiarão um plano de ação. Seu objetivo é envolver a 
população e os atores sociais nela presentes, na identificação 
dos problemas existentes no território e suas necessidades 
. Foram feitas visitas ao território selecionado a fim de fazer 
a observação sistemática, as entrevistas com os informan-
tes chave e a pesquisa documental. A coleta e análise dessas 
informações subsidiarão a elaboração de um plano de ação. 
O território selecionado foi o da equipe de ESF Guarabu, na 
comunidade de mesmo nome, na Ilha do Governador. Resul-
tados e Discussão Os dados levados através da observação e 
entrevistas com os informantes chave nos mostraram os se-
guintes problemas: a comunidade do Guarabu não possui uma 
associação de moradores ativa, não existindo mobilização po-
pular; aumento nos casos de evasão escolar no ensino médio, 
analfabetismo entre os idosos; caixa d’água abertas; falta de 
transporte público, apenas transporte alternativo (kombis); 
não possuem alternativas de lazer e cultura na comunidade; 
dificuldade de agendamentos de consultas na unidade de 
referência; ausência de programa academia carioca na co-
munidade ou nos arredores; percentual elevado de campos 
da ficha A do prontuário eletrônico não preenchidos. Conclu-
sões/Considerações Finais Ao utilizar o método da Estimativa 
Rápida, foi possível visualizar as fragilidades e potencialidades 
do território, conhecer melhor o perfil de saúde da população 
do deste território, planejando ações que atinjam as suas ne-
cessidades.

Priscila da Silva Costa; Alessandra Branco Vallegas; Marcos 
Ornelas da Silva; Tamiris Lima da Silva; Heitor Alarico Gonçalves 
de Freitas; Leyla Gomes Sancho; Tatiana Henriques Leite;

15732 RECONSTRUÇÃO DA TERRITORIALIZAÇÃO EM 
UMA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE 
FORTALEZA -CE

Introdução O processo de territorialização na ESF é um dos 
pressupostos básicos do trabalho. Esta tarefa possui três sen-
tidos diferentes e complementares, tais como: demarcação 
de limites das áreas de atuação dos serviços; reconhecimen-
to do ‘ambiente‘, da população e da dinâmica social existen-
tes nessas áreas; e estabelecimento de relações horizontais 
com outros serviços adjacentes e verticais, como centros de 
referência (PEREIRA; BARCELLOS, 2006). Percebe-se que o 
significado de território possui múltiplos sentidos, com carac-
terísticas demográficas, socioeconômicas, epidemiológicas e 
culturais inerentes à população adscrita. Merece destaque a 
ideia de que a Unidade Básica de Saúde é o centro do territó-
rio (ROSELLINE, 2008, p. 391). Os profissionais de saúde vivem 

em constantes atualizações do território, para uma melhor 
identificação da população e de suas necessidades, a partir 
dessas construções e reconstruções os profissionais podem 
realizar um planejamento local das suas atividades e ações de 
acordo com as carências e demandas existentes. Objetivos 
Relatar uma experiência sobre a aplicabilidade do processo 
de territorialização como ferramenta para o desenvolvimen-
to da Estratégia Saúde da Família (ESF). Metodologia Trata-
se de um relato de experiência, descritivo e exploratório.O 
estudo foi realizado em Fortaleza-CE, no período de janei-
ro/2015 a Junho/2016, em uma Unidade de Atenção Primária 
à Saúde (UAPS) - Irmã Hercília Aragão. O critério de escolha 
da UAPS foi por conveniência, uma vez que a autora principal 
desenvolve as atividades gerenciais da unidade.A experiên-
cia foi sistematizada tendo como referencial organizador a 
proposta formulada por Holliday (2006): 1º Ponto de Partida 
- Considerou-se como ponto de partida o desejo da gestora 
em sistematizar o processo de territorialização 2° Perguntas 
Iniciais -O objetivo da sistematização, o objeto a sistematizar 
e o eixo de sistematização 3° Recuperação do Processo Vivido 
-Essa reconstrução será possibilitada a partir de uma consul-
ta detalhada aos registros. 4° A Reflexão de Fundo- Análise, 
síntese e interpretação crítica do processo 5° Os pontos de 
Chegada - Conclusões de todo o processo de recuperação e 
reflexão da vivência Resultados e Discussão A territorialização 
é um processo dinâmico e básico do trabalho da Estratégia de 
Saúde da Família. A base territorial implantada desde 2006 já 
não respondia aos anseios das equipes. Em 2013, técnicas de 
enfermagem repassaram para todos os médicos, enfermei-
ros, dentistas e ACS a necessidade de ajuste da base territorial 
da unidade. Reuniram-se os profissionais da ESF para tentar 
definir as novas áreas que foram criadas adequando quanto 
ao critério de risco e vulnerabilidade. A implantação desse 
novo modelo permitiu a determinação de limites da área dos 
bairros de responsabilidade sanitária bem definidos por ruas e 
avenidas, promovendo uma melhor qualidade do atendimen-
to às famílias e o reconhecimento da distribuição da popula-
ção, sendo desenvolvido um mapa de risco e vulnerabilidade. 
Verifica-se que a criação de vínculo dos profissionais com o 
território atua de forma direta na responsabilização no pro-
cesso saúde-doença, permitindo uma elaboração e planeja-
mento local em conformidade com a necessidade da área a 
ser atendida. Houve êxito com toda a equipe multidisciplinar 
em saber o verdadeiro significado que território como fator 
de impacto no processo saúde-doença. Conclusões/Conside-
rações Finais A territorialização mostra-se uma ferramenta im-
portante pra a realização do diagnóstico situacional, propor-
cionando uma discussão a respeito dos principais problemas, 
dos fatores determinantes e condicionantes em seus locais 
específicos. Conhecer as fraqueza, diferenças e capacidades 
de cada território abre a grande oportunidade de ultrapassar 
os limites da UBS, de forma a conhecer cada território em suas 
particularidades e favorecer o maior contato do profissional 
de saúde com seu cliente, de forma que este profissional terá 
maiores e precisas informações a respeito de como desenvol-
ver atividades e ações estratégicas com maior eficiência, am-
plificando e potencializando seus resultados junto à comuni-
dade. Referências BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento 

acerca do processo de avaliação. Para isso foi desenvolvido 
um projeto de pesquisa para desenvolvimento de um estudo 
do tipo CAP (Conhecimentos, Atitudes e Práticas), aplicado 
em amostra representativa do universo dos servidores avalia-
dos no MS. Após o alcance dos objetivos de curto prazo e dos 
resultados oriundos das ações propostas, serão encaminha-
das sugestões para uma mudança que ressalte o aspecto da 
gestão do desempenho no processo de AD. Referências Aldu-
nate E, Córdoba, J. Formulación de programas com la meto-
dologia de marco lógico. Série Manuales, número 68. ILPES: 
Santiago de Chile, 2011. Alves, F T. Avaliação de desempenho 
na administração pública. Revista de Ciências Gerenciais, v.14, 
n.20, p. 87-104, 2010. Brandão H P, Guimarães, T A. Gestão de 
competêencias e gestão de desempenho: tecnologias distin-
tas ou instrumentos de um mesmo construto? RAE, v.41, n.1, 
p.8-15, 2001. Tomio E, Ramos p. Avaliação de desempenho do 
servidor público. Trabalho de conclusão do Curso de Gestão 
Estratégica de Recusros Humanos. Disponível em http://www.
posuniasselvi.com.br/artigos/rev04-17.pdf Matos E, Pires D. 
(2006). Teorias administrativas e organização do trabalho: de 
Taylor aos dias atuais, influências no setor saúde e na enfer-
magem. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 2006 Jul-Set; 
15(3):508-14.
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15697 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA 
QUALIDADE NO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO NATAL

Introdução A preocupação com a qualidade nos serviços 
provém de longa data, antes tida como estratégia de dife-
renciação, torna-se com o passar dos tempos, condição de 
pré-existência da organização. A busca por qualidade pelos 
serviços de atenção à saúde é uma necessidade técnica e 
social, e a adoção de um sistema de gestão da qualidade é 
uma decisão estratégica das organizações O Sistema de Ges-
tão da Qualidade (SGQ) é a estrutura organizacional criada 
para gerir e garantir a Qualidade, os recursos necessários, os 
procedimentos operacionais e as responsabilidades estabele-
cidas. A Gestão da Qualidade surge como modelo de gestão 
pautado pelos elementos estruturantes da identidade insti-
tucional, identificação das necessidades e expectativas dos 
clientes internos e externos, além do incentivo ao protago-
nismo dos mesmos e promoção da satisfação na perspecti-
va da melhoria contínua. Objetivos Esse trabalho teve como 
objetivo implantar o Programa de Gestão da Qualidade no 
âmbito das ações do Setor de Vigilância Epidemiológica da 
Secretaria Municipal de Saúde do Natal Metodologia Reali-
zou-se um diagnóstico estratégico, através de metodologia 
participativa e sistemática, do marco conceitual, estrutura 
do sistema de gestão da qualidade, atividades para melhoria 
da qualidade, enfoque das atividades e estratégias para ges-
tão da qualidade baseado na análise da liderança, sistemas 
de informação, participação de usuários, regulamentação e 
padrões, capacidade organizacional, desenvolvimento e im-
plementação de modelos assistenciais. Realizou-se oficina 

temática sobre a gestão da qualidade dos serviços de saúde, 
buscando sensibilizar os técnicos quanto a importância da 
temática para a melhoria do processo de trabalho. Foi ela-
borado o Manual do Programa de Gestão da Qualidade, em 
oficina com os técnicos do setor, elaborando a missão, visão 
e linhas estratégicas do Setor de Vigilância Epidemiológica, 
além da análise de campo de forças (forças facilitadoras e for-
ças contrárias) para implantação do Programa de Gestão da 
Qualidade. Resultados e Discussão O diagnóstico estratégico 
do Sistema de Gestão da Qualidade possibilitou identificar 
que as ações acontecem de maneira incipiente e sem iden-
tidade, sendo necessária a implantação do programa de ges-
tão da qualidade do SVE permeados pelo fortalecimento das 
lideranças, sistemas de informação em saúde qualificados, 
participação dos usuários na comunicação e acompanhamen-
to das ações executadas, processo de trabalho pautado na 
normatização e regulação, capacidade organizacional atra-
vés de educação permanente, garantia de insumos para o 
fortalecimento do modelo de atenção a saúde norteado pela 
prevenção de doenças, salientando a importância da partici-
pação ativa dos profissionais de saúde, gestores e usuários. 
O SVE tem como missão coordenar o Sistema Municipal de 
Vigilância Epidemiológica através de ações que promovam a 
detecção das alterações na saúde individual e coletiva, nor-
teados pela informação em saúde, buscando recomendar 
medidas oportunas de prevenção e controle de doenças e 
agravos na população a serem executadas pela rede de saú-
de municipal. Foram definidas a visão e as linhas estratégicas 
pelos quais os técnicos passaram a pautar suas atividades de 
rotinas. Conclusões/Considerações Finais A Gestão da Quali-
dade surge como modelo de gestão pautado pelos elemen-
tos estruturantes da identidade institucional, identificação 
das necessidades e expectativas dos clientes internos e ex-
ternos, além do incentivo ao protagonismo dos mesmos e 
promoção da satisfação na perspectiva da melhoria contínua. 
O Programa de Gestão da Qualidade do Setor de Vigilância 
Epidemiológica (PGQ-SVE) tem como atribuição fortalecer 
o planejamento, monitoramento e melhoria dos padrões de 
qualidade dos serviços ofertados pelo SVE, munidos pelos 
instrumentos disponíveis para a gestão da qualidade, através 
da análise contínua articulada sobre a estrutura e resultados 
com ênfase no processo. Referências Seleme R. e Stadler H., 
Controle da Qualidade – As Ferramentas Essenciais, 2° edição, 
editora IBPEX, 2010. Cierco AA, Mota EB, Marshall Junior I, 
Amorim SRL. Gestão da Qualidade. 10º edição, editora FGV, 
2011. Melo WOS, Maia AES, Barracho AA, Ribeiro BP, Correa 
CJAG, Ferreira JC, Freitas JV, Fortes KSC, Miranda PKS, Freitas 
RR, Conceição TA, Costa RS, Lima MML. Gestão da Qualidade. 
Revista UNINGÁ. Vol.18,n.1,pp.24-28 (Abr – Jun 2014) Juran J. 
Juran na liderança pela qualidade. Um guia para executivos 
– J. M Juran. São Paulo:1990. ANDRADE, F. F. O Método de 
Melhorias PDCA. 2003. 157 p. Dissertação (Mestrado em En-
genharia de Construção Civil e Urbana) - Escola Politécnica, 
Universidade de São Paulo, 2003.
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da população alvo às intervenções. Para a coleta de dados, 
três pesquisadores realizaram observação participante junto 
à equipe de CnR, acompanhando seu cotidiano e suas reu-
niões semanais, e buscamos informações em prontuários e 
demais registros da equipe, assim como por meio de entrevis-
tas com agentes da rede intersetorial. Após o primeiro mês de 
pesquisa, apresentamos à equipe um modelo lógico que pro-
curou traduzir nossa compreensão sobre o serviço, e obter 
mais subsídios sobre ele. Em sequência, utilizamos uma matriz 
de análise de implantação, e interpretamos os dados a partir 
da proposta governamental e do histórico de ações no municí-
pio. Resultados e Discussão A referida equipe seguiu a maioria 
dos quisitos propostos pela portaria federal, apresentando-
se como um serviço de atenção básica, com ações de busca 
ativa, diversas atividades em parceria intersetorial, e equipe 
completa na modalidade III, mas apresentou algumas varia-
ções: realização de atividades in locu de maneira itinerante 
por apenas algumas categorias profissionais; pouca utilização 
do veículo nas ações; desenvolvimento de ações articuladas 
apenas com uma das UBS da área de atuação; não realização 
de busca ativa específica para usuários de álcool e outras dro-
gas; horário de funcionamento sem adaptações para a popu-
lação atendida; processos de educação não são frequentes. 
Por meio da matriz de análise, computamos um grau de 69% 
de implantação, ou seja, o serviço estava implantado adequa-
damente com poucas diferenças da proposta federal. O pro-
grama municipal anterior era muito semelhante ao que está 
sendo executado pela equipe de CnR no momento de nossa 
pesquisa, fato confirmado por diversos membros da equipe, 
que afirmaram que o CnR é, na prática, o mesmo programa 
apenas com o nome diferente. Além disso, agentes da insti-
tuição gestora do CnR foram autores do programa anterior. 
Conclusões/Considerações Finais A avaliação de implantação 
dessa equipe nos mostrou que, para além das adaptações 
recorrentes das características do território de atuação e da 
população atendida, esta equipe apresentou características 
oriundas de um programa semelhante anteriormente execu-
tado no município. A presença de agentes na gestão atual do 
serviço, que formularam o antigo programa e que o defende-
ram em instâncias de discussão do Ministério da Saúde, pa-
receu influenciar o formato que a equipe de CnR recebeu e 
que tem reproduzido diariamente. Apesar dessa influência, a 
referida equipe apresentou um grau satisfatório de implanta-
ção, conseguindo promover acessibilidade da população aos 
serviços, continuidade dos tratamentos por meio da vincula-
ção, e articulação da rede intersetorial. Referências Borysow 
IC, Furtado JP. Access, equity and social cohesion: evaluation 
of intersectoral strategies for people experiencing homeles-
sness. Rev da Esc Enferm da USP. 2014 Dec;48(6):1069–76. 
Bourdieu P. Sobre o Estado. Trad. Rosa. São Paulo: Compa-
nhia das Letras; 2014. Brasil. Manual sobre o cuidado à saúde 
junto a população em situação de rua. Brasília; 2012. Conill EM. 
Sistemas Comparados de Saúde. In: Tratado de Saúde Coleti-
va. Rio de Janeiro: Hucitec, Fiocruz; 2006. p. 563–614. Pinell 
P. Análise sociológica das políticas de saúde. FIOCRUZ, editor. 
Rio de Janeiro; 2010. Vieira-da-Silva, LM. Avaliação de políticas 
e programas de saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2014
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15756 FATORES FACILITADOES E DIFICULTADORES  
NA EFETIVAÇÃO DOS PLANOS DE SAÚDE

Introdução No Brasil, tanto o sistema público de saúde (Siste-
ma Único de Saúde – SUS) como o suplementar têm passado 
por diversas transformações. No SUS, observam-se uma maior 
ênfase ao cuidado primário, enquanto no sistema suplemen-
tar ocorreu a introdução do aparato regulatório, com a cria-
ção da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) geran-
do uma maior organização e sustentabilidade nos planos de 
saúde. Objetivos Revisar na literatura os fatores facilitadores 
e dificultadores para a regulação dos planos de saúde, exerci-
da pela ANS. Metodologia Trata-se de um estudo de revisão 
integrativa que visa sumarizar a literatura, gerando um pano-
rama consistente e compreensível de conceitos complexos, 
teorias ou problemas sobre a temática pondo enfoco a iden-
tificação das lacunas existentes. Para a captura dos artigos 
utilizaram-se os termos plano de saúde, saúde suplementar, 
e planejamento em saúde, todos indexados nos Descritores 
em Ciências da Saúde (DeCS); para delimitar o campo de aná-
lise fizeram parte deste estudo artigos completos e disponí-
veis online, publicados no período de 2011 a 2016, nos idiomas 
português e inglês que discorressem sobre a temática. Resul-
tados e Discussão Das dez pesquisas selecionadas, as publi-
cações aconteceram nos anos de 2010 (1), 2011 (2), 2012 (1), 
2013 (3), 2014 (2) e 2016 (1) no âmbito nacional. Apresentavam 
abordagem qualitativa (6), quantitativo (5) e de revisão (1). 
Os principais resultados foram: acesso aos serviços de saúde, 
o atendimento, o planejamento e a gestão. A ANS progrediu 
na melhoria da integralidade do cuidado, maior cobertura da 
assistência com a criação das centrais de regulação, mas em 
contrapartida os usuários permanecem a mercê de barreiras 
de acesso e restrição da continuidade do cuidado, isso se deve 
a um conjunto de fatores que vai desde a falta de fiscalização, 
organização gerencial e capacitação profissional. Conclusões/
Considerações Finais A articulação para a oferta de serviços 
de saúde pública versus privada, é relevante na obtenção da 
cobertura integral tanto para os usuários de planos de saúde 
privados quanto para os usuários do SUS.
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15761 AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
NA ATENÇÃO BÁSICA: O NASF COMO POSSIBILIDADE

Introdução O campo da Alimentação e Nutrição (A&N) ape-
sar da história de cerca de um século de intervenção no país, 
ainda está construindo um lugar na Atenção Básica à Saúde 
(ABS) para se consolidar. Nesse sentido, as ações de A&N pas-
saram a ser contempladas na Rede de Atenção à Saúde com a 
implantação do Sistema Único de Saúde. A institucionalização 
das ações de A&N foi imprescindível à formulação de políticas 
e programas de A&N no campo da saúde. Tendo um cenário 
de transição epidemiológica, e a coexistência de dupla car-
ga de doenças, com crescimento das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis (DCNT), a ABS exerce papel fundamental na or-
ganização das ações de saúde. Esta é responsável por articular 
as ações de promoção, prevenção, tratamento, reabilitação. A 

de Gestão da Educação em Saúde. Política Nacional de Edu-
cação Permanente em Saúde. Brasília, Ministério da Saúde, 
2009. CUNHA, C. L. F; SILVA, I. R. Perspectivas e desafios para 
a atenção básica à saúde no Brasil: desdobramentos da enfer-
magem. PROENF Programa de Atualização em Enfermagem: 
Atenção Primária e Saúde da Família, v. 1, p. 9 - 34, Porto Ale-
gre, 2013. MACHADO, M. C.; ARAÚJO, A. C. F.; DANTAS, J. P., 
et al. Territorialização como ferramenta para a prática de re-
sidentes em saúde da família: um relato de experiência. Rev 
enferm UFPE on line., v. 6. n. 11, p. 2851-7, Nov., 2012. PEREIRA, 
M. P. B.; BARCELLOS, C. O território no Programa de Saúde 
da Família. Hygeia Revista Brasileira de Geografia Médica e da 
Saúde, v. 2, n. 2, p. 47-55, jun., Uberlândia, 2006.
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15736 A OUVIDORIA COMO FERRAMENTA DE GESTÃO 
DO SUS: PRINCIPAIS DEMANDAS DO RS

Introdução A ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS) é o 
canal de atendimento ao cidadão para recebimento de elo-
gios, sugestões, solicitações, reclamações, denúncias e infor-
mações, sendo um dos espaço para o exercício da cidadania, 
participação e controle social. Tem a finalidade de identificar 
áreas deficitárias, subsidiando a tomada de decisão dos ges-
tores para melhoria da qualidade dos serviços de saúde. Ain-
da, exerce importante influência na educação permanente 
dos profissionais da saúde, os quais, através das demandas 
recebidas dos usuários, podem repensar seus processos de 
trabalho e qualificar o atendimento ao cidadão. Com a uti-
lização do sistema informatizado (OuvidorSUS), é possível 
ter acesso a relatórios gerenciais, com tabulação de dados 
e identificação de temas recorrentes. Objetivos O objetivo 
desta pesquisa foi conhecer e identificar os assuntos mais 
recorrentes nos protocolos gerados na ouvidoria do SUS do 
Rio Grande do Sul (RS), a fim de gerar impacto na avaliação 
e planejamento em saúde. Metodologia Trata-se de uma pes-
quisa de abordagem quantitativa realizada a partir dos dados 
disponíveis no sistema informatizado OuvidorSUS, por meio 
da análise e categorização dos assuntos mais recorrentes nas 
manifestações dos cidadãos. Resultados e Discussão No ano 
de 2016 registrou 6.096 manifestações. 79% dos atendimen-
tos foi por telefone, 11% por formulário web, 5% por email, 4% 
presencialmente ou correspondência. 64% das manifestações 
foram solicitações; 23% reclamações; 7% denúncias; 5% Infor-
mação; e 1,5% elogios ou sugestões. Em relação aos principais 
assuntos, 52% (3189) estiveram relacionados à Assistência 
Farmacêutica; 14% (860) à Assistência à Saúde; 13% (766) à 
Gestão; 9% (569) a Alimentos; 2% (141) à Vigilância em Saúde 
e 9% (571) distribuídos nos demais assuntos. Das demandas 
da Assistência Farmacêutica, 73% (2.330) foram solicitações 
de medicamentos do Componente Especializado. Em Assis-
tência à Saúde, 51% foram solicitações de atendimento desta-
cando-se as especialidades de Ortopedia/Traumatologia. Em 
Gestão, predominam reclamações e denúncias de Recursos 
Humanos. Ressalta-se aqui a insatisfação com recursos huma-
nos; dificuldades de acesso; e rotinas de estabelecimentos. A 
partir da identificação dos assuntos de maior incidência, os 
dados obtidos é possível influenciar no estabelecimento de 

metas e pactuações, para que as ações de planejamento re-
flitam efetiva e concretamente os anseios dos usuários. Con-
clusões/Considerações Finais Os dados obtidos na pesquisa 
refletem as demandas registradas na Ouvidoria do SUS do 
Estado do Rio Grande do Sul/RS, demonstrando as principais 
frustrações e dificuldades dos usuários. Entende-se que essa 
pesquisa deva ser utilizada para a avaliação e o planejamento 
das ações em saúde, de modo que possa influenciar, inclusi-
ve, na elaboração do Plano Estadual de Saúde e na pactuação 
de indicadores e metas com os Municípios. É importante que 
os usuários, profissionais de saúde, gestores e prestadores 
de serviços se sintam acolhidos e ouvidos pela Ouvidoria, 
bem como que as demandas possam influenciar em ações es-
tratégicas, sejam elas preventivas ou corretivas. Ademais, a 
análise de demandas e a sua discussão pela equipe envolvida 
podem despertar ações de educação permanente, influen-
ciar na qualidade do atendimento ofertado ao usuário, bem 
como empoderar o cidadão para o exercício da cidadania e 
do controle social. Referências 1 - Banco de Dados do Sistema 
OuvidorSUS gerado em 06/01/2017.
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15739 ANÁLISE DE IMPLANTAÇÃO DE UMA EQUIPE  
DE CONSULTÓRIO NA RUA

Introdução O cuidado em saúde para pessoas em situação de 
rua (PSR) é um desafio para a rede pública de serviços. Se por 
um lado a vida nas ruas impõe e reforça o estigma, levando 
as pessoas a evitarem a procura por cuidado em saúde, por 
outro verifica-se a dificuldade dos trabalhadores da saúde 
em superar resistências no atendimento, sejam de ordem 
organizacional e psicossocial. Visando a superação disso, foi 
desenvolvido pelo Ministério da Saúde o serviço de atenção 
básica “Consultório na Rua” (CnR). Oriundo de experiências 
criadas por algumas capitais, o CnR visa oferecer o cuidado 
itinerante em saúde para as PSR, realizando a busca ativa e 
encaminhamento dos casos para outros pontos da rede de 
saúde quando necessário. O que temos verificado através de 
estudo sócio-histórico é que devido ao fato do CnR ter surgido 
de experiências municipais e da inevitável defesa de seus re-
presentantes para que suas propostas fossem o modelo base 
para a proposta federal, o referido serviço parece sofrer es-
pecificidades em sua implantação para além das adaptações 
comumente verificadas. Nossa hipótese é que o CnR recebe 
influências em sua implantação conforme projetos anterio-
res em cada município. Objetivos Buscamos avaliar o grau de 
implantação de um CnR na cidade de São Paulo. Objetivamos 
analisar como a equipe realizou adaptações a partir da porta-
ria federal do CnR, quais são os pontos em comum e os diver-
gentes com a proposta oficial, e se as características atuais 
remetem ao modelo anteriormente implantado no município 
sede do serviço. Metodologia A análise de implantação visa 
compreender em que medida uma intervenção vem sendo 
operacionalizada conforme sua concepção e planejamento. A 
operacionalização do programa será produto da mediação en-
tre a proposta federal e as negociações ocorridas com gesto-
res e profissionais envolvidos, e mesmo da recepção e reação 
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os atendimentos médicos que incluem Consultas eletivas, Ur-
gência, Acidente no local trabalho ou a serviço da empresa, 
Acidente no trajeto para o trabalho, outros tipos de acidente 
de trânsito, outros tipos (lesões/envenenamento por agentes 
físico e químicos) foram de 2757. No mês de fevereiro de 2014 
o número de atendimentos foi de 3011, demonstrando já um 
crescimento no quantitativo de atendimentos. A crescente de 
atendimentos seguiu uma constante durante o ano de 2014 e 
2015, chegando a 3473 em agosto de 2015, a 3651 em novem-
bro de 2015 e a 3978 em novembro de 2016. Os procedimentos 
da atenção básica incluem ações de promoção e prevenção 
em saúde, sejam ações coletivas e individuais, além de proce-
dimentos clínicos e de atividade diagnóstica. Conclusões/Con-
siderações Finais O incremento na quantidade de atendimen-
tos médicos na atenção básica no município, vem demonstrar 
uma demanda reprimida ao longo dos anos que antecederam 
a chegada do profissional do PMM. Também mostra a impor-
tância na longitudinalidade do cuidado ao demonstrar que 
mesmo com a presença constante do médico na unidade, a 
população continua procurando a equipe e o cuidado médico. 
As consultas clínicas não foram as únicas a aumentarem no 
período, mas também as atividades de prevenção e promoção 
em destaque as ações educativas. Nos locais mais remotos e 
de difícil acesso, nas regiões rurais, nas piores condições de 
estrutura, o PMM não somente deu resultado como reforçou 
a estratégia de saúde da família da qual o programa é parte. 
Referências Ministério da Saúde, Lei 12.871, de 22 de outubro 
de 2013. Programa Mais Médicos. Miranda, Gabriella Morais 
Duarte; Mendes, Antonio da Cruz Gouveia; Silva, Ana Lúcia 
Andrade da; Santos Neto, Pedro Miguel dos. A ampliação das 
equipes de saúde da família e o programa mais médicos nos 
municípios brasileiros.Trab. educ. saúde; 15(1) Jan.-Apr. 2017. 
Organização Pan-Americana da Saúde Estudo de caso do Pro-
grama Mais Médicos no Rio Grande do Norte: caminhos per-
corridos, produções e criações de conhecimento no Semiári-
do Potiguar. Brasília, DF: OPAS, 2016. 73p.: il. (Série Estudos de 
Caso Sobre o Programa Mais Médicos 3)
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15799 PREVALÊNCIA E PERFIL DE PRATICANTES DA 
AUTOMEDICAÇÃO EM COMUNIDADE DE BAIXA RENDA NA 
CIDADE FORTALEZA

Introdução Hábito comum, sobretudo da população urbana 
com relativo acesso a medicamentos sem prescrição, a au-
tomedicação caracteriza-se por comportamento de risco ao 
considerar os vários efeitos adversos, potencializados por 
ingesta não acompanhada por profissionais habilitados. Nes-
se ínterim, ela enquadra-se como problema a ser prevenido, 
fomentando atenção dos serviços coletivos de saúde. Obje-
tivos Investigar o perfil de pacientes adultos atendidos pela 
Unidade de Atenção Primária de Saúde (UAPS) Mattos Dou-
rado que fazem uso habitual da automedicação. Metodologia 
Estudo transversal, de caráter quantitativo, desenvolvido por 
análise do perfil de 292 pacientes adultoss de ambos os se-
xos da UAPS Mattos Dourado - Localizado no bairro do Dendê 
em Fortaleza, Ceará-, entre meses de Outubro e Novembro 
do ano de 2016. Assim, foram aplicados questionários adapta-

dos do VIGITEL e do PCATool, utilizando-se o Google Forms e 
EpiInfo7 como ferramenta de coleta de dados. Todos os entre-
vistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e Escla-
recido (TCLE). Resultados e Discussão Apresentou-se o sexo 
feminino em maior proporção (79,11%) em detrimento da po-
pulação masculina (20,89%), ambos com faixa etária entre 18 e 
84 anos, com extremos de idade predominando: 21,92% entre 
18 e 29 anos e 23,63% com idade igual ou superior à 60 anos. 
Houve preponderância de 78,55% dos entrevistados com ren-
da menor ou igual à dois salários mínimos (correspondentes à 
1760 reais na época) e 48% apenas com o Ensino Fundamental 
completo no quesito escolaridade. 53,08% da população con-
viviam com cônjugues e 28,62%, detinham emprego formal. 
34,55% dos que se automedicavam eram detentores de Diabe-
tes Mellitus(DM) e 42,53%, portadores de Hipertensão Arterial 
Sistêmica (HAS). Conclusões/Considerações Finais Reforça-se 
que a prevalência perigosa do mal uso de fármacos em pacien-
tes com doenças crônicas(DM e HAS)compromete o manejo 
clínico dos pacientes e gera custos na rede coletiva de saúde, 
tanto pela intoxicação,quanto por ineficácia de uso.Sugere-se 
ampla aderência de equipe de saúde das UAPS,para educar a 
população e oferecer consultas mais rapidamente

Natália Gimeniz Galvão; Jelena de Paiva Amaral Chagas; Dánton 
Campos de Queiroz;

15855 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE NA PERSPECTIVA DOS 
PROFISSIONAIS: COMPARAÇÃO ENTRE CAPITAL E 
INTERIOR CEARENSE

Introdução A definição operacional da Atenção Primária à 
Saúde (APS) é conceituada com quatro atributos essenciais 
dos serviços: primeiro contato que o indivíduo tem com sis-
tema de saúde, utilizando o serviço como fonte de cuidado; 
à longitudinalidade que parte do pressuposto de uma fonte 
continuada de atenção; a integralidade, a qual tem um leque 
de serviços disponíveis e prestados pela atenção primária e, 
por último, a coordenação de atenção que pressupõe a conti-
nuidade do atendimento1. Quando se é colocado no momen-
to de atenção e acolhimento os atributos essenciais se tornam 
capazes de atender e prover uma atenção integral à comuni-
dade2. Sendo assim, as estratégias de avaliação são funda-
mentais para definir um serviço e os resultados de atenção 
à saúde da população são visíveis. Para tais avaliações há dis-
tintos instrumentos, cuja ênfase está na análise da presença e 
extensão das propriedades indispensáveis da APS. Destaca-se 
neste âmbito o Primary Care Assessment Tool (PCATool), mo-
delo baseado na mensuração de aspectos de estrutura, pro-
cesso e resultados dos serviços de saúde3. Objetivos Avaliar 
os atributos da APS sob a perspectiva da equipe multiprofis-
sional dos serviços públicos prestadas em instituições no in-
terior do Ceará e na Capital, comparando as unidades da ESF 
inseridas em diferentes realidades por meio da experiência 
de seus profissionais. Metodologia Trata-se de uma pesquisa 
avaliativa, com delineamento transversal e abordagem quan-
titativa. Para o desenvolvimento deste estudo foi utilizado 
o Instrumento de avaliação da qualidade da APS, produzido 
pelo Ministério da Saúde no ano de 2010, o PCATool-Brasil, 
Primary Care Assessment Tool versão Profissionais, aplicado 
aos profissionais e trabalhadores de duas unidades de saúde, 

Política Nacional de Atenção Básica, posicionou a Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) como central na ABS para o reorde-
namento da RAS. E assim para apoiar a ESF, o Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família (NASF) foi criado em 2008, multidisciplinar, 
instituiu 9 áreas estratégicas, dentre elas, A&N. A discussão 
política em torno dessa nova perspectiva de organização do 
SUS busca contribuir para construção, ampliação e eficiência 
do SUS. Objetivos Caracterizar as ações de Alimentação e Nu-
trição incorporadas à estratégia Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família na cidade de Salvador, Bahia. Metodologia Trata-se de 
um estudo exploratório com abordagem qualitativa. Este foi 
realizado no município de Salvador, Bahia, com profissionais 
de equipes de NASF 1. Foram realizadas entrevistas semies-
truturadas com 2 profissionais de cada NASF. Optou-se por 
entrevistar profissionais com diferentes formações técnicas, 
na expectativa de trazer ao estudo a perspectivas do traba-
lho em equipe e a compreensão sobre o desenvolvimento 
das ações de A&N. Foram entrevistados 21 profissionais de 5 
Distritos Sanitários dos 12 existentes (nutricionistas, psicólo-
gas, assistentes sociais, educador físico, fisioterapeutas, te-
rapeutas ocupacionais). Foi utilizado o método de análise de 
conteúdo (BARDIN, 1977). As entrevistas foram analisadas e 
contrapostas à literatura e os referenciais normativos do SUS, 
ABS e NASF. O estudo foi realizado de dezembro de 2016 a 
janeiro de 2017. Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética 
em Pesquisa da Escola de Nutrição da Universidade Federal 
da Bahia. Todos os profissionais assinaram o TCLE. Resultados 
e Discussão A compreensão sobre o desenvolvimento das 
ações do NASF é coletiva. A&N são parte do escopo de ações. 
Ainda que a nutricionista seja estratégica no apoio matricial e 
articulação das ações de A&N, o entendimento de co-respon-
sabilidade está em construção. As ações na prática do NASF 
são realizadas para os diferentes sujeitos de abordagem, nos 
ciclos da vida. As ações de saúde, e dentre elas, A&N aconte-
cem sob a lógica do planejamento pelas ESF e NASF. Sob essa 
perspectiva acontecem as discussões de casos, atendimentos 
compartilhados, PTS, grupos e estratégias de articulações in-
tra e intersetoriais. Na prática das equipes as ações para indiví-
duos acontecem no atendimento compartilhado entre NASF/
ESF ou NASF/NASF ou ainda nutricionista-usuários. Assim, a 
compreensão dos profissionais das equipes ainda é sobre a 
perspectiva ambulatorial. Todavia, ainda com predomínio do 
tratamento de DCNT e prevenção de doenças, individuais, a 
lógica da atenção à saúde coletiva parece se inserir no proces-
so de trabalho do NASF. E assim, as ações de A&N tendem a 
ter uma abordagem da promoção da saúde. Conclusões/Con-
siderações Finais O NASF como equipe de apoio às equipes de 
Saúde da Família é estratégico para o desenvolvimento das 
ações de Alimentação e Nutrição. Ainda que a atenção indi-
vidual e de tratamento sejam predominantes, o NASF busca 
qualificar a Atenção Básica e o trabalho da ESF através do pla-
nejamento de ações individuais e coletivas. Para tal, o apoio 
do NASF e o modus operandi deste aponta para mudanças de 
práticas, e assim reordenação do modelo de atenção à saúde, 
a qual a Atenção Básica se propõe. Nessa perspectiva, o NASF 
como equipe multi e interdisciplinar apresenta-se como pos-
sibilidade efetivar os princípios do SUS. Portanto, as políticas 
públicas com estas estratégias devem garantir os princípios 
do SUS e para tal, o escopo dessas políticas devem abranger 

ações que garantam o Direito Humano a Alimentação Ade-
quada e a Segurança Alimentar e Nutricional. Referências 
BARDIN. L. Análise de conteúdo. Lisboa: Editora Edições 70, 
1977. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 116 p.: 
il. – (Cadernos de Atenção Básica, n. 39). BRASIL. Ministério 
da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: 
Ministério da Saúde; 2012 JAIME, P. C. et al. Ações de alimen-
tação e nutrição na atenção básica: a experiência de organi-
zação no Governo Brasileiro. Rev. Nutr., Campinas, v. 24, n.6, 
p. 809-824, nov./dez. 2011. RECINE, E.; VASCONCELLOS, A. B. 
Políticas nacionais e o campo da Alimentação e Nutrição em 
Saúde Coletiva: cenário atual. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de 
Janeiro, v. 16, n. 1, p.73-79. jan. 2011.

Micaela Marques Santana Alves; Sandra Maria Chaves dos 
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15780 PROGRAMA MAIS MÉDICOS – ANÁLISE DA 
PRODUÇÃO DE UMA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM 
UM MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE NO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE

Introdução No cotidiano das equipes de saúde da família nos 
municípios que receberam médicos através do Programa Mais 
Médicos para o Brasil – PMM, desde sua implantação em 2013, 
principalmente onde havia uma grande dificuldade de fixação 
de médicos ou quando havia, não estavam presentes todos os 
dias e horários esperados, houve um perceptível avanço nos 
processos de trabalho das equipes e tem sido uma experiên-
cia muito positiva, tanto para as equipes e gestores, quanto 
para os usuários. O PMM chegou ao Rio Grande do Norte em 
2013 e preencheu o vazio assistencial de médicos nas equipes 
de saúde da família em 114 municípios do estado, da capital 
Natal a municípios com menos de 20.000 habitantes. Objeti-
vos Esse estudo tem como objetivo, apresentar uma análise 
descritiva dos indicadores de produção de consultas e enca-
minhamentos médicos de uma equipe da estratégia saúde da 
família realizada na atenção básica, com o enfoque no PMM, 
no município de Alexandria. Metodologia Foram analisados 
dados do E-SUS AB considerando a informações fornecidas 
pelas equipes de saúde da família do município de Alexandria, 
estado do Rio Grande do Norte –RN, entre os meses de janei-
ro de 2014 a dezembro de 2016, período onde o médico do 
PMM estava na equipe de saúde de Alexandria. Alexandria 
pertence a VI região de saúde do estado, possui segundo o 
IBGE, uma população estimada de 13.839 habitantes. Foi anali-
sada a produção ambulatorial da equipe considerando Consul-
tas eletivas, Urgência, Acidente no local trabalho, outros tipos 
de acidente de trânsito, outros tipos (lesões/envenenamento 
por agentes físico e químicos). O município foi escolhido por 
ser considerado de pequeno porte, ter apenas uma equipe de 
saúde da família com médico do Programa Mais Médicos (mé-
dico da cooperação entre Ministério da Saúde e Organização 
Pan-americana da Saúde -OPAS), com características rurais e 
de difícil acesso a grandes centros urbanos como Natal. Re-
sultados e Discussão Em janeiro de 2014, após a chegada do 
profissional médico do PMM, em cooperação com a OPAS, 
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pré-natal. Quanto as crianças com idade 0 a 6 meses de idade, 
90,9% recebiam leite materno, sendo que 38,5% estavam em 
amamentação exclusiva. Com relação à idade, o estudo apon-
ta que crianças com até 30 dias foram as que mais estavam 
sendo amamentas exclusivamente com percentual de 60,53% 
e somente 20,93% do total geral, chegam a idade de 6 meses 
sendo amamentadas exclusivamente. Qualitativamente, vis-
lumbra-se uma pluralidade de fatores que dificultam o alei-
tamento materno, com destaque aos socioculturais, falta de 
suporte familiar, retorno ao trabalho e fatores clínicos (dores, 
fissuras mamilares e ingurgitamento mamário). Conclusões/
Considerações Finais Os resultados evidenciam fragilidades 
relacionadas a promoção e incentivo do aleitamento materno 
que culminam em baixa prevalência em crianças menores de 6 
meses de idade. Pesquisas como essa devem ser amplamente 
difundidos e implementados, pois fomentam o repensar nas 
práticas que provoquem transformações na prática assisten-
cial. Referências ARAUJO, Olívia Dias de et al. Aleitamento 
materno: fatores que levam ao desmame precoce. Rev. Bras. 
Enferm., Brasília, v. 61, n. 4, 2008. BRASIL, Ministério da Saú-
de. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento mater-
no e alimentação complementar. Série Cadernos de Atenção 
Básica, n.23. Brasília, 2009. MINAYO, Maria Cecília de Souza. O 
desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12ª 
ed. São Paulo (SP): Hucitec; 2010.

Késia Marisla Rodrigues da Paz; Juliane Ferreira de Andrade da 
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Karoliny Mamore de Matos;

15893 ESTRATÉGIAS DA GESTÃO MUNICIPAL DA SAÚDE 
PARA O ENFRENTAMENTO DAS CAUSAS EXTERNAS: UMA 
ANÁLISE DOCUMENTAL

Introdução Anualmente, cerca de cinco milhões de pessoas, 
em todo o mundo, morrem devido às consequências de diver-
sos tipos de acidentes e violências, denominadas de causas 
externas. No Brasil, o Ministério da Saúde tem desenvolvido 
diversas iniciativas na perspectiva do enfrentamento da mor-
bimortalidade por causas externas, destacando-se, entre es-
sas, a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). Objeti-
vos Analisar as estratégias da gestão municipal da saúde para 
o enfrentamento das causas externas no município de Natal/
RN. Metodologia Estudo exploratório de abordagem qualita-
tiva em que foi utilizada a análise documental como técnica 
de coletas de dados. Analisaram-se, entre abril e agosto de 
2016, os documentos de planejamento (planos municipais de 
saúde, programações anuais de saúde e relatórios de gestão) 
relativos ao período de 2006 a 2013 capturados eletronica-
mente por meio do Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão 
(SARGSUS). A análise foi realizada tomando-se como referên-
cia as atividades de competência das secretarias municipais 
de saúde estabelecidas pela PNPS Resultados e Discussão 
embora haja evidências de descontinuidade no processo de 
planejamento e programação das ações de enfrentamento às 
causas externas, o estudo revelou que, de forma incipiente, 
o município tem realizado algumas ações de enfrentamento 
às causas externas, tais como a destinação de recursos orça-
mentários e financeiros para a realização das ações de pro-

moção da saúde; incorporação das ações de promoção da 
saúde ao Plano Municipal de Saúde; e promoção de ações de 
educação permanente para os trabalhadores da rede de saú-
de. Conclusões/Considerações Finais A despeito dos dez anos 
de instituição da PNPS, o município de Natal implementou de 
forma incipiente as ações de enfrentamento das causas ex-
ternas constantes nesta Política. A análise dos instrumentos 
de planejamento evidenciou a existência de descontinuidade 
no processo de planejamento e programação dessas ações no 
município estudado.

Ewerton William Gomes Brito; Douglas Wanderley Gomes 
Ribeiro;

15900 A PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2017 DA 
SMS NATAL À LUZ DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
SITUACIONAL

Introdução A Programação Anual de Saúde compreende uma 
das etapas do processo de planejamento da saúde e, por defi-
nição, representa o instrumento que operacionaliza as inten-
ções expressas no Plano de Saúde, tendo como base legal as 
normas do Ministério da Saúde, a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA do respectivo 
exercício. Objetivos O presente trabalho visa relatar como 
ocorreu o processo de elaboração e construção da Programa-
ção Anual de Saúde (PAS) da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) de Natal/RN para o ano de 2017 à luz do Planejamento 
Estratégico Situacional. Metodologia O trabalho da Assesso-
ria de Planejamento, que vem sendo desenvolvido na SMS 
Natal, tem sido fundamentado no método do Planejamento 
Estratégico Situacional, buscando construir a política de saú-
de de forma participativa e pactuada entre os gestores do 
SUS e com a co-gestão da sociedade civil, fortalecendo o con-
trole social. Na perspectiva de elaborar um instrumento anual 
vivo, desencadeou-se um processo essencialmente participa-
tivo, que contou com três momentos, buscando fomentar a 
interação entre os diversos departamentos e setores do nível 
central, dos distritos sanitários e dos serviços, Conselho Muni-
cipal de Saúde e a Ouvidoria do SUS. Resultados e Discussão 
A Programação Anual de Saúde aponta o caminho para o SUS 
Natal em 2017, contém proposições planejadas no sentido de 
atender as demandas e necessidades dos usuários, reveladas 
e captadas cotidianamente nos diversos serviços da rede. A 
aposta nesse tipo de planejamento se dá pelo pressuposto de 
que o incentivo à participação efetiva e crítica de uma diver-
sidade de atores sociais, criando um ambiente propício para 
as discussões coletivas e a negociação e pactuação de metas, 
gera corresponsabilização e resulta, de um lado, no enrique-
cimento do processo de planejamento; e de outro, confere 
maior legitimidade e amplia a viabilidade política do plano. 
Conclusões/Considerações Finais Desse modo, e na certeza 
de que o SUS de Natal tem entre seus objetivos a garantia dos 
direitos de cidadania na saúde, a programação anual registra 
as prioridades para o ano, apontando o atendimento das ne-
cessidades dos usuários como o caminho a ser seguido pelo 
SUS Natal em 2017. Isso depende do compromisso da gestão, 
dos usuários e trabalhadores.

Douglas Ferreira Enedino Albino; Iza Cristina Leal Bezerra do 
Amaral; Kátia Maria Queiroz Correia;

uma localizada em Fortaleza, capital cearense, Brasil, e outra 
em Acarape, interior do estado. Os dados foram coletados no 
período de novembro de 2015 a janeiro de 2016. O instrumen-
to PCATool-Brasil foi aplicado à todos os profissionais da ESF 
de nível superior e médio, bem como aos trabalhadores que 
atuavam em serviços de suporte na unidade de saúde. Dentre 
o total de profissionais/trabalhadores da unidade de saúde de 
Fortaleza, aceitaram participar da pesquisa e responderam ao 
questionário 48 participantes da capital e 10 da região interio-
rana. Resultados e Discussão A UI apresentou maior percen-
tual de escore nos atributos Longitudinalidade, Coordenação 
do cuidado, Coordenação sistema informação, Integralidade/
serviço disponível e Integralidade/ serviço prestado. Enquan-
to que a UC apresentou maior percentual de escore somente 
em Coordenação do cuidado e Integralidade/ serviço presta-
do. Dos Atributos Devirados, a UC obteve maior escore médio 
no atributo Orientação familiar, enquanto que a UI obteve 
maior escore médio no atributo Orientação comunitária. Des-
tes atributos a UI apresentou maior percentual de escore no 
atributo Orientação comunitária e a UC não apresentou maior 
percentual de escore (≥ 6,6) em nenhum dos atributos. Em 
Escore Essencial, a UI apresentou maior percentual de escore, 
porém a UC não conseguiu alcançar o mesmo. Em análise ge-
ral a UI obteve maior percentual de escore. No que concerne 
aos escores gerais, todos os profissionais da UI apresentaram 
escores maiores do que os profissionais da UC, porém nenhu-
ma das categorias apresentou escore acima ou igual a 6,6. De 
uma forma geral, observou-se que na maioria dos atributos, 
os escores médios alcançados pela UI superaram aos escores 
obtidos na UC. Conclusões/Considerações Finais Ao se utilizar 
a ferramenta PCATool foi possível revelar a diferença entre 
as duas unidades de saúde estudadas. Apresentando-se re-
sultados favoráveis no desempenho dos atributos da APS na 
unidade localizada no interior do estado. Porém percebe-se 
também que grande parte desses atributos precisam ainda 
ser mais qualificado e com mais investimentos. Assim, fazen-
do-se uma comparação entre a unidade da capital e interior, 
constata-se que muitos quesitos ainda são falhos segundo 
os próprios profissionais. Através do PCAtool, percebem-se 
as essas falhas e carências em seus serviços, e assim permi-
te possíveis ações corretivas e preventivas em seus usos. A 
realização de avaliações da estrutura e dos processos na APS 
deve servir de subsídio para os gestores da saúde em suas 
ações, assim como também se sugere a realização de novas 
avaliações que contemplem a percepção dos usuários. Refe-
rências 1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 
em Saúde. Departamento de Atenção Básica.Manual do ins-
trumento de avaliação da atenção primária à saúde: primary 
care assessment tool pcatool - Brasil / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção em Saúde, Departamento de Atenção 
Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010.80 p. : il. – (Série 
A. Normas e Manuais Técnicos) 2. Chomatas E, Vigo A, Marty 
I, Hauser L, Harzheim E. Avaliação da presença e extensão 
dos atributos da atenção primária em Curitiba. Rev Bras Med 
Fam Comunidade. 2013; 8(29):294 303. Disponível em: http://
dx.doi.org/10.5712/rbmfc8(29)828 3. Hauser L, Castro RCL, 
Vigo A, Trindade TG, Gonçalves MR, Stein AT et al. Tradução, 
adaptação, validade e medidas de fidedignidade do Instru-
mento de Avaliação da Atenção Primária à Saúde (PCATool) 

no Brasil: versão profissionais de saúde. Rev Bras Med Fam 
Comunidade. 2013; 8(29):244-55. Disponível em: http://dx.doi.
org/10.5712/rbmfc8(29)821
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15875 CENÁRIO ATUAL DO ALEITAMENTO MATERNO 
EXCLUSIVO EM CÁCERES-MT

Introdução O aleitamento materno é a alimentação mais com-
pleta para a criança até seis meses de idade, devendo ser a 
única oferta alimentar, e posteriormente, deve ser mantido 
em complemento com outros alimentos até os dois anos. 
Apesar dos benefícios da prática de amamentar, a sua preva-
lência no Brasil, é abaixo dos índices sugeridos pelo Ministério 
da Saúde e Organização Mundial de Saúde que apontam pre-
valência acima de 50%. Segundo o Ministério da Saúde (2009) 
o desmame precoce pode trazer várias consequências para o 
crescimento e o desenvolvimento da criança. A falta do leite 
materno traz riscos à saúde da criança, podendo acarretar 
episódios de diarreia, maior número de hospitalizações por 
doença respiratória e óbitos infantis. Os fatos descritos aqui 
evidenciam a relação muito próxima do aleitamento materno 
e condições de saúde da criança. Sendo relevante a discussão, 
no âmbito da saúde pública, e conhecimento da prevalência 
do aleitamento materno para que medidas possam ser toma-
das buscando incentivar essa prática. Objetivos Descrever a 
situação atual do aleitamento materno no município de Cáce-
res nos anos de 2014 a 2016, buscando construir perfil sócio, 
econômico e obstétrico das puérperas atendidas no projeto 
Mama Ação; traçar a prevalência do AME em crianças meno-
res de seis meses e apontar os fatores que contribuem para o 
desmame precoce. Metodologia Este estudo envolve as abor-
dagens metodológicas, qualitativa e quantitativa. Quanto à 
abordagem quantitativa optou-se por um estudo descritivo, 
transversal e prospectivo. A abordagem qualitativa, do tipo 
exploratório-descritiva, envolveu aspectos subjetivos acerca 
da experiência dessas mulheres no processo de amamenta-
ção. A amostra foi composta por 183 puérperas e 257 crianças 
até 6 meses de idade. A coleta de dados se deu após aprova-
ção do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sendo aplica-
do um questionário estruturado com as puérperas internadas 
no hospital de referência á saúde da mulher e os responsá-
veis pela criança no dia D da campanha de vacinação e uma 
entrevista com questões norteadoras com as puérperas após 
30 dias do parto que permitam atingir os objetivos propostos 
pelo estudo. A análise dos dados quantitativos se deu atra-
vés da utilização do programa SSPS. Já os dados qualitativos 
foram analisados segundo a técnica de análise de conteúdo. 
Resultados e Discussão Os resultados apontam que cerca de 
54% das mulheres estavam na faixa etária de 13 a 41 anos, cha-
ma atenção que 20,8% das mulheres estavam na faixa etária 
de 13 a 18 anos caracterizando gravidez na adolescência. 87,5% 
das puérperas deste estudo realizaram pré-natal nos serviços 
públicos de saúde. Observa-se que 84,1% das mulheres não 
participaram de rodas de conversa durante o pré-natal. 50,7% 
das mulheres pesquisadas não receberam nenhum tipo de 
orientação e apenas 47,8% das mulheres afirmaram ter rece-
bido informações sobre a aleitamento materno no período do 
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rie Saúde & Cidadania). RIVERA, F.J.U.; ARTMANN, E. Planeja-
mento e Gestão em Saúde: flexibilidade metodológica e agir 
comunicativo. Cap. 1. In: RIVERA, F.J.U. Análise Estratégica em 
Saúde e Gestão pela Escuta. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2003. 
PAIM, J. S. Planejamento em saúde para não especialistas. In: 

Campos GWS, Minayo MCS, Akerman M, Drumond Júnior M, 
Carvalho YM. Tratado de Saúde Coletiva. Rio de Janeiro: HUCI-
TEC; 2009. p.767-82.

Lívia Souza Maia; Mércia Maria Rodrigues Alves; Carmen de 
Barros Correia Dhália; Antônio da Cruz Gouveia Mendes;

4. REDES DE ATENÇÃO E GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE

13178 MOTIVOS RELACIONADOS AO ATO DE FUMAR: 
AMBIVALÊNCIA ENTRE PRAZER E DESPRAZER

Introdução O tabagismo é uma doença bastante complexa 
que envolve aspectos físicos e emocionais. Os físicos refe-
rem-se à dependência da nicotina e variam em grau entre os 
fumantes. Os emocionais dizem respeito à dependência psico-
lógica, sendo aqueles vinculados à relação afetiva que se man-
tém com o cigarro. Nesse contexto, o cigarro parece familiar, 
amigo, ajuda a aliviar o estresse e esta é a relação considera-
da mais difícil de ser rompida. Gikovate (2008) defende que 
para se compreender os vícios é necessário olhar para além da 
dependência física e propõe um aprofundamento sobre a de-
pendência psicológica, pois esta última contém fatores signifi-
cativos da vida interna do sujeito que subsidiam a forte aliança 
que este faz com o cigarro. Diante disso, tratar uma pessoa 
fumante é poder olhá-la de forma ampla, levando em conta a 
complexidade dos aspectos físicos, psicológicos e comporta-
mentais. Essa visão integral do sujeito coaduna-se com as dire-
trizes das redes de atenção preconizadas pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), em que a integralidade deve ser privilegiada 
em todos os níveis de cuidado à saúde. Objetivos Compreen-
der os sentimentos dos tabagistas relacionados ao ato de fu-
mar e descrever os motivos que os levam a esse hábito. Me-
todologia Pesquisa qualitativa (MINAYO, 2014) realizada em 
um Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas (CAPS-
-AD) do município de Fortaleza, Ceará. A instituição pertence 
à rede de saúde mental, sendo responsável pelo tratamento 
de pessoas que fazem uso de álcool e drogas. Essa unidade de 
saúde é composta por uma equipe multidisciplinar especiali-
zada. Os participantes foram tabagistas e ex-tabagistas que 
realizaram tratamento nesta unidade em um dos grupos an-
titabagismo que ocorreram de fevereiro de 2013 a novembro 
de 2015. Na coleta de dados, realizaram-se dois grupos focais, 
utilizando-se um roteiro com questões norteadoras, os quais 
ocorreram em datas distintas, e contou com 14 participantes. 
Os achados foram tratados por meio da técnica análise de 
conteúdo na modalidade temática (BARDIN, 2011) e interpre-
tados à luz do Iteracionismo Simbólico (BLUMER, 1969) e da 
literatura que versa sobre o assunto. A pesquisa foi aprovada 
pelo Comitê de Ética sob o parecer nº 1.508.603. Resultados e 
Discussão Os sentimentos que os tabagistas têm relacionados 
ao ato de fumar remetem a aspectos associados aos motivos 
que levam a fumar e aos preconceitos existentes em torno 
desse ato. Em relação aos motivos, os tabagistas referem-se 
ao prazer proporcionado pelo cigarro e ao bem-estar que o 
ato de fumar desencadeia no corpo e na mente. A sensação 
de prazer é proveniente da ação da nicotina no organismo 
(SILVA, 2012). Há alguns anos, fumar era bonito e estava rela-

cionado a glamour e charme, pois além dos motivos para fu-
mar serem relacionados ao prazer, o início desse hábito foi in-
centivado por influência midiática e por modismo (MACHADO 
NETO et al., 2010). Outros participantes também vincularam 
o ato de fumar a um bem-estar mental, uma vez que alivia os 
incômodos emocionais e traz uma sensação de completude 
mental, servindo como “medicamento” para dores emocio-
nais. Questões relacionadas a preconceito e rejeição social 
também foram evidenciadas nas verbalizações dos tabagis-
tas, pois, mesmo sendo uma droga lícita e aceita socialmente, 
evidencia-se muita discriminação em torno dela. Martins e Sei-
dl (2011) salientam que o tabagismo é malquisto e não possui 
aceitação social. Conclusões/Considerações Finais Verificou-se 
que compreender os sentimentos advindos do ato de fumar 
é de suma importância na medida em que se debruçar sobre 
as questões subjetivas que envolvem o fumar proporcionam 
uma maior compreensão desse ato, além de contribuir para 
que o fumante se aproprie do entendimento desse comporta-
mento e, assim, oportunize-se a cessação do vício. Além disso, 
a oferta ao profissional de saúde de uma concepção mais clara 
sobre o assunto facilita o desenvolvimento de ações de pre-
venção e promoção de saúde mais efetivas, contribuindo para 
o fortalecimento das redes de atenção à saúde do fumante. 
Referências BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: 70, 2011. 
BLUMER, H. Symbolic interactionism, perspective and me-
thod. Califórnia: Pretice-Hall, 1969. GIKOVATE, F. Cigarro: um 
adeus possível. 4. ed. São Paulo: MG Editores, 2008. MACHA-
DO NETO, A. de S. et al. Determinantes da experimentação do 
cigarro e do início precoce do tabagismo entre adolescentes 
escolares em Salvador (BA). Jornal Brasileiro de Pneumologia, 
v. 36, n. 6, p. 674-682, 2010. MARTINS, K. C.; SEIDL E. M. F. 
Mudança do comportamento de fumar em participantes de 
grupos de tabagismo. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, 
v. 27, n. 1, p. 55-64, jan./mar. 2011. MINAYO, M. C. S. O desafio 
do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14. ed. São 
Paulo: Hucitec, 2014. SILVA, L. C. C. A doença do tabagismo. In: 
SILVA, L. C. C. A (Org.). Tabagismo: doença que tem tratamen-
to. Porto Alegre: Artmed, 2012.

Silvana Souza Ferreira Pacheco da Cunha; Daniele de Araújo 
Oliveira Carlos; Maxsuellen Facundo de Moura; Raimunda 
Magalhães da Silva; Christina Cesar Praça Brasil;

13191 LINHA DE CUIDADO À SAÚDE DA MULHER 
DURANTE A GESTAÇÃO, O PARTO E O PUERPÉRIO: 
PERCEPÇÕES DE MULHERES DE UMA ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA

Introdução A assistência à mulher no período gestação, parto 
e puerpério se apresenta de forma fragmentada, transitando 

15913 MPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ATIVIDADES 
FÍSICAS/PRÁTICAS CORPORAIS DA POLÍTICA NACIONAL 
DE PROMOÇÃO DA SAÚDE: UM ESTUDO DOCUMENTAL

Introdução Estilos de vida pouco saudáveis tais como o uso 
abusivo de álcool e tabaco, e o sedentarismo são os princi-
pais fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNT). Segundo a Organização Mundial de Saúde, a prática 
regular de atividade física se mostra como uma importante es-
tratégia para a prevenção e controle das DCNT, em especial as 
doenças cardiovasculares e metabólicas. Objetivos Verificar 
como a gestão municipal de Natal/RN vem implementando as 
ações propostas pela Política Nacional de Promoção da Saúde 
(PNPS), no tocante às praticas corporais/atividade física Me-
todologia Trata-se de um estudo exploratório de abordagem 
qualitativa em que foi utilizada como técnica de coleta de da-
dos a análise documental. Analisaram-se, entre abril e agosto 
de 2016, os documentos de planejamento (planos municipais 
de saúde, programações anuais de saúde e relatórios de ges-
tão) relativos ao período de 2006 a 2013 capturados eletroni-
camente por meio do Sistema de Apoio ao Relatório de Ges-
tão (SARGSUS). Resultados e Discussão A despeito dos dez 
anos de instituição, em nível nacional, da PNPS, o município 
estudado implementou de forma muito incipiente as ações de 
práticas corporais/atividades físicas constantes nesta Política. 
Os documentos não expressam como se deu a inserção das 
práticas corporais/atividades físicas, fato comprovado pela 
ausência de informações relativas à destinação de recursos 
financeiros, à capacitação dos profissionais, à preparação 
da rede de serviços e à compra de insumos e equipamentos 
destinados à execução das atividades. Entretanto, o municí-
pio participa, ainda que de forma incipiente, do processo de 
monitoramento, avaliação de programas, planos, projetos e 
ações de promoção da saúde. Conclusões/Considerações Fi-
nais É necessário que a gestão municipal de saúde priorize a 
realização dessas atividades como forma de contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida da população em geral, e não 
apenas de grupos específicos, e assim impactar positivamente 
na redução dos indicadores de morbimortalidade por doenças 
crônicas não transmissíveis.

Ewerton William Gomes Brito; Jonathan Henrique Medeiros 
Dantas;

15942 PROCESSO DE PLANEJAMENTO: PROMOVENDO 
UM OLHAR DE DENTRO PRA FORA

Introdução Na história da saúde pública do Brasil, Olinda-PE 
foi um dos municípios que mais avançaram na discussão de 
um modelo de AB de saúde, sendo pioneira em desenhar 
uma proposta de territorialização. Em mais de duas décadas 
de consolidação do SUS, no âmbito do município, consta-
tam-se grandes conquistas e avanços. No entanto, os últimos 
anos, têm sido desafiadores para o setor saúde no município. 
A Diretoria de Planejamento em Saúde, parte integrante da 
Secretaria Municipal, que tem como atribuições conduzir a 
elaboração e acompanhamento do planejamento e da gestão 
em saúde, desenvolveu um processo de planejamento inte-
grado, envolvendo os principais atores da gestão para pen-
sar o modelo assistencial adotado. Objetivos O processo de 
planejamento estratégico da Secretaria de Saúde de Olinda, 

desenvolvido no ano de 2014, teve como objetivo identificar 
os principais problemas (nós críticos), definir e construir pro-
postas estratégicas de enfrentamento, elaborar instrumentos 
para monitoramento das ações. E, prioritariamente, promover 
uma gestão mais qualificada da política de saúde do município 
de Olinda. Metodologia A necessidade de desenvolver o pro-
cesso de planejamento na Secretaria de Saúde de Olinda de 
forma integrada, envolvendo diretores e coordenadores das 
áreas técnicas, surgiu mediante a constatação da desarticula-
ção interna nas diretorias e falta de clareza na compreensão 
dos papeis a serem desenvolvidos. O planejamento desenvol-
veu-se em três momentos: no primeiro (março/2014), foi rea-
lizada uma grande oficina de lanejamento com a participação 
de todos os diretores e coordenadores de políticas, com obje-
tivo de discutir os problemas e subsidiar o alinhamento insti-
tucional às prioridades de gestão; o segundo momento (abril 
a maio/2014), “Rodas de Debates”, consistiu-se em reuniões 
setoriais, em que foram discutidos os problemas identificados 
por cada área técnica, suas causas e estratégias de enfrenta-
mento. Por fim, foi estruturado um grupo técnico de planeja-
mento estratégico, que sintetizou e analisou o produto das 
discussões. Resultados e Discussão Participaram do processo 
de planejamento seis diretorias: Políticas Estratégicas (Saúde 
Criança, Saúde Mulher, Saúde Idoso/Homem, Hiperdia, Nu-
trição, Reabilitação); Vigilância em Saúde; Regulação; Média 
Complexidade; Gestão do Trabalho e Atenção Básica. No pri-
meiro momento, a equipe de planejamento atentou-se para 
a necessidade de realizar um planejamento mais próximo de 
cada área técnica promovendo uma maior integração com 
a equipe e a respectiva diretoria, haja vista a desarticulação 
interna nas diretorias e falta de clareza na compreensão dos 
papeis a serem desenvolvidos pelas áreas técnicas. No segun-
do momento, “Rodas de Debates”, que ocorreram em cada 
diretoria, foi possível traçar um diagnóstico sobre os princi-
pais problemas enfrentados, tanto no âmbito interno como 
no âmbito da política de saúde. Ao final, no terceiro momen-
to, o grupo técnico de planejamento estratégico identificou 
os seguintes pontos: pouca compreensão sobre o papel da 
coordenação de política; foco em executar ações da “ponta” 
ao invés de induzir as ações; pouca articulação com a rede de 
saúde; desconhecimento da rede e modelo assistencial; difi-
culdades em traçar o diagnóstico real da situação de saúde. 
Conclusões/Considerações Finais Mediante tais constatações, 
definiu-se um instrumento para as áreas técnicas planejarem 
suas ações de forma estratégica e criou-se um cronograma 
para monitoramento. Outro resultado foi o desenvolvimento 
de um sistema de informação, que articulou os diversos instru-
mentos de gestão em saúde, facilitando a comunicação entre 
as áreas técnicas e a diretoria de planejamento. Esse processo 
constitui-se em momentos bastante ricos, que possibilitam às 
áreas técnicas a compreensão da importância do planejamen-
to, desde a clareza dos papeis a desempenhar até a identificar 
dos problemas a enfrentar. Dessa forma, foi possível avançar 
no amadurecimento da gestão da política de saúde de Olinda, 
promovendo a qualificação dos processos gestores. Referên-
cias TANCREDI, Francisco Bernadini. Planejamento em Saúde, 
volume 2 / Francisco Bernadini Tancredi, Susana Rosa Lopez 
Barrios, José Henrique Germann Ferreira. São Paulo: Faculda-
de de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 1998. (Sé-
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alude Tocantis (1973) se apresenta como uma das especifici-
dades regionais que comandam a vida, refletindo significativa-
mente no modo de viver do amazônida. A antropogeografia 
amazônica é justamente destacada nesta relação do homem 
com o rio, constituindo-se um marco na vida e no viver. Estar 
“louco” no município interiorano pode cogitar inúmeras alter-
nativas na solução, entre elas destacam-se: conter a loucura 
na própria comunidade ou conduzir o “louco” através das 
calhas dos Rios à capital amazonense. Preferimos a primeira 
hipótese, por acreditar no potencial das pessoas em seus atos 
de cuidados, o que não priva da liberdade e valoriza a vida, a 
cultura. E ainda, crer que a Rede de Atenção Psicossocial subs-
tituirá com louvor o modelo manicomial, oferecendo o cui-
dado que se almeja às pessoas, que por muitos anos tiveram 
suas histórias usurpadas de suas vidas, portanto, é imperioso 
que se fortaleça a RAPS. Referências AMARANTE, P. Saúde 
Mental e Atenção Psicossocial. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2013. 
AMARANTE, P. Loucos pela vida: Atrajetória da Reforma Psi-
quiátrica no Brasil. 2 ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2013. BRASIL, 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Lei Nº 10.216, de 06 de Abril de 2001. 
_________________________. Portaria N. 3.088, de 23 de de-
zembro de 2011, institui a Rede de Atenção Psicossocial. GOF-
FMAN, E. Manicômios, prisões e conventos. 2ª ed. São Paulo: 
Perspectiva, 1987. LIMA, J.F.A. - Amazônia: a terra e o homem. 
5 ed. Manaus: SEC,2001. MERHY, E. E.; FEUERWERKER, L. C. 
M. Novo olhar sobre as tecnologias de saúde: uma necessi-
dade contemporânea. In: MANDARINO, A.C.S.; GOMBERG, E. 
(Orgs.). Leituras de novas tecnologias e saúde. São Cristóvão: 
Editora UFS, 2009. p.29-74. TOCANTINS, L. - O rio comanda a 
vida: urna interpretação da Amazônia. Rio de Janeiro: Biblio-
teca do Exército, 1973.

Luciana Diederich Nunes Pessôa; Ismael Italo Oliveira Reis;

13295 DESAFIOS POLITICO-INSTITUCIONAIS NA 
CONSTRUÇÃO DA REDE REGIONALIZADA DE SAÚDE 
MENTAL: PACTUAÇÕES, PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E 
RELAÇÕES DE PODER.

Introdução As mudanças que ocorreram no cenário político-
social brasileiro nos últimos tempos repercutiram intensa-
mente no setor saúde. Com a promulgação da constituição 
de 1988, foi proposto um novo sistema de saúde integrado 
por ações e serviços baseado em rede regionalizada e hierar-
quizada, organizada a partir da descentralização político-ad-
ministrativa. A descentralização na área da saúde foi ampla-
mente defendida com o projeto da Reforma Sanitária, pois se 
defendia uma estratégia para aproximar os serviços de saúde 
às necessidades dos cidadãos, ampliando os espaços demo-
cráticos, a participação social e o poder local, em busca da mo-
dernização da administração pública, compartilhando respon-
sabilidades com gestores, trabalhadores e usuários. (VIANA; 
MACHADO, 2009). Nesse sentido, várias normatizações foram 
sendo lançadas acerca desse processo no Sistema Único de 
Saúde, coordenado pelo Ministério da Saúde, que criou a base 
da regulação federal por meio da edição das Normas Opera-
cionais Básicas, da Norma Operacional da Assistência à Saúde 
e do Pacto pela Saúde, em 2006. Portanto, torna-se necessá-
rio discutir as políticas públicas na saúde e suas articulações 
com as redes. Objetivos Compreender como são implemen-

tadas as políticas públicas nas regiões de saúde e suas articu-
lações com a construção de redes e descrever o processo de 
construção da pactuação intermunicipal nas Regiões de Saú-
de. Metodologia Este trabalho é um recorte de uma pesquisa 
maior intitulada: Organização da rede regional de saúde e sua 
interface com a saúde mental no estado do Ceará: dimensões 
política, econômica, social, organizacional, tecnológica e sim-
bólica. A pesquisa foi realizada na macrorregião de Fortaleza 
tendo como participantes da fase qualitativa do estudo diri-
gentes e gestores locais, regionais e estaduais do SUS envol-
vidos no processo de regionalização – Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS), Hospitais, Unidades de Saúde. Para ob-
tenção dos dados foram utilizadas as seguintes técnicas: en-
trevista semiestruturada, grupo focal, observação sistemática 
e pesquisa documental. Para a análise qualitativa utilizou-se o 
método hermenêutico de análise de Minayo (2008). Resulta-
dos e Discussão Com a edição dessas normas foram criados 
instrumentos que favoreceram a implementação do processo 
de descentralização, dentre eles a Programação Pactuada In-
tegrada (PPI) e o Plano Diretor de Regionalização. A PPI trata 
de questões relacionadas a um processo onde são definidas e 
quantificadas as ações de saúde para a população residente 
em um determinado território, as quais se encontram em con-
sonância com o planejamento, além de efetuar pactos inter-
gestores para garantia de acesso da população aos serviços 
de saúde, organizando os fluxos de referenciamento (BRASIL, 
2006). Pode-se perceber que os gestores reconhecem a PPI 
como uma importante ferramenta do processo de regiona-
lização, porém os mesmos consideram que há mais avanços 
nos aspectos teóricos do que na efetuação prática desse pro-
cesso. Também se identificou que há um reconhecimento da 
importância desse instrumento, porém há descredito na sua 
efetividade. Os desafios para a efetivação da proposta de 
reorientação precisavam ser enfrentados para que de fato 
ocorresse a pactuação intermunicipal nas Regiões de Saúde 
no Ceará e em todo Brasil. Conclusões/Considerações Finais 
Os discursos demonstram a ideia de que a regionalização seria 
uma estratégia utilizada para tornar a saúde mais acessível, 
através da oferta serviços. Assim, diante do exposto pode-se 
perceber que a regionalização atua como uma diretriz nortea-
dora do processo de desenvolvimento de redes de atenção 
à saúde sendo estas consideradas ferramentas desenvolvidas 
para proporcionar acesso às ações de saúde e serviços de saú-
de através da oferta de serviços que seja convergente com a 
demanda da população. Para que isto aconteça é necessário 
que haja comprometimento dos gestores para execução das 
politicas de saúde propostas assim como é importante que 
haja uma interlocução entres os agentes envolvidos nesse 
processo. Referências BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria 
Executiva. Departamento de Apoio à Descentralização. Coor-
denação-Geral de Apoio à Gestão Descentralizada. Diretrizes 
Operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de 
Gestão. Ministério da Saúde: Brasília, 2006, 76 pp. MINAYO, 
Maria Cecília de Souza; DESLANDES, Suely Ferreira. Caminhos 
do pensamento: epistemologia e método. 2008. VIANA, Ana 
Luiza d‘Ávila; MACHADO, Cristiani Vieira. Descentralização e 
coordenação federativa: a experiência brasileira na saúde. 
Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 14, n. 3, p. 807-817, June 
2009 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?scrip-

em muitos setores do sistema de saúde, que mantêm relações 
superficiais, em um determinado tempo considerável. Muitos 
trabalhos são escritos sobre pré-natal, parto e saúde da mu-
lher, mas o cuidado da mulher nessa trajetória pelo sistema 
de saúde é pouco encontrado na literatura nacional. Objeti-
vos Compreender a rede de cuidado para mulheres gestan-
tes, parturientes e puérperas, usuárias da atenção primária, 
secundária e terciária, em suas perspectivas e compará-las 
aos manuais da Linha de Cuidado da Gestante e da Puérpera 
da Secretaria de Estado de Saúde/SP. Metodologia Trata-se 
de um estudo de campo, de caráter qualitativo, com método 
de análise de conteúdo. A coleta de dados foi realizada em 
entrevistas domiciliares, com questões sobre gestação, pré-
natal, parto, puerpério, e assistência pelos setores da saúde. A 
população escolhida foi de mulheres em puerpério imediato, 
de uma determinada área de abrangência com alto índice de 
consultas pré-natal e de nascidos vivos, que puderam prestar 
relatos sobre como foram atendidas pelo sistema de saúde 
desde o momento em que souberam da gestação até o mo-
mento em que se encontravam. Foram escolhidos aleatoria-
mente oito sujeitos para a pesquisa. Resultados e Discussão 
Identificou-se na fala das mulheres quatro problemáticas tra-
balhadas no desenvolvimento da pesquisa. O pré-natal não 
caracterizado como promoção a saúde, pois as consultas de 
pré-natal são restritas à procedimentos técnicos e saúde do 
feto; Mulheres não preparadas para o momento do parto e 
sem a continuidade do pré-natal que não sabem aonde vão 
ter o bebê; O puerpério reduzido a medidas contraceptivas 
e cuidados com o recém-nascido, desprezando questões da 
saúde da mulher e seus direitos; Falta de integralidade no cui-
dado da mulher no ciclo gravídico-puerperal, tanto pela falta 
de atendimento multidisciplinar no cuidado da mulher, como 
pela falta de comunicação entre os setores da saúde. Conclu-
sões/Considerações Finais De acordo com a proposta da Linha 
de Cuidado Integral, a mulher no período gravídico-puerperal 
precisa ter seus direitos garantidos, e ser preparada para a 
maternidade, além de receber assistência para sua saúde e do 
bebê. Os setores de saúde devem caracterizar uma rede de 
assistência integral e comunicativa, para atender as mudanças 
biopsicossociais.

Júlia Bertolaccini Bastos; Maria Cristina Guimarães da Costa; 
Leticia Marques de Sá; Patricia Ribeiro Mattar Damiance; 
Roosevelt da Silva Bastos;

13242 “NAS CALHAS DOS RIOS”: OS DESAFIOS DA 
GESTÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS FRENTE AS ESPECIFICIDADES 
REGIONAIS.

Introdução O Amazonas apresenta uma área de 1 559 159,148 
km², sessenta e dois Municípios, com cerca de quatro milhões 
de habitantes, possui extensa cobertura florestal preserva-
da, de relevância mundial por seus mananciais de água doce, 
consequência da sua rede hidrográfica. Este relato pretende 
abordar as especificidades regionais concernentes a interação 
Amazônida com seu meio ambiente, revelada pela antropo-
geografia, introduzida por Lima (2001), o primeiro cientista 
social da Amazônia. A relação entre a região e Saúde Mental 
torna-se objeto de reflexões da Gestão da Rede de Atenção 

Psicossocial–RAPS do Amazonas, diante das dificuldades dos 
usuários e familiares no deslocamento dos Municípios interio-
ranos à capital em busca de serviços, sendo que a maioria dos 
pontos de atenção locais ainda não incorporaram ações de 
Saúde Mental no seu cotidiano. Caracterizando fragilidade na 
Rede. O agravante é a forma como essas pessoas são conduzi-
das à capital, amarradas com lençóis ou cordas dentro das em-
barcações fluviais, traduzem grande desafio a ser superado, 
visando o cuidado nos seus territórios de existência. Para tan-
to, a Gerência da RAPS almeja aproximação dos municípios via 
teleconferências. Objetivos Fortalecer a Rede de Atenção Psi-
cossocial Amazonense por meio de Teleconferências; Oportu-
nizar acesso as diretrizes norteadoras da Política Nacional de 
Saúde Mental com base na Lei N 10.216/01; Esclarecer acerca 
da composição e funcionamento da Rede de Atenção Psi-
cossocial, conforme a Portaria N 3.088/11; Empoderar atores 
sociais da RAPS para o cuidado no território, reconhecendo 
as especificidades; Despertar reflexões para ressignificação 
de conceitos sobre Saúde Mental, fomentando novos cuida-
dos. Metodologia O Trajeto metodológico estabelecido como 
caminho para se alcançar os objetivos baseia-se em recurso 
tecnológico informatizado, teleconferências. Indo assim ao 
encontro de superar as distâncias geográficas, atingindo a 
todos os municípios. Todo o processo que envolve estas tele-
conferências encontra-se em curso, a serem desenvolvidas a 
partir do mês de fevereiro, sendo para tanto utilizado o Cen-
tro de Mídias da Secretaria de Estado de Educação do Ama-
zonas, ocasião que firma parceria entre educação e saúde, na 
qual a RAPS encontra-se alocada, caracterizando a necessi-
dade da interlocução entre a intersetorialidade como refere 
Amarante (2013) no sentido da Saúde Mental demandar vá-
rias dimensões da vida em sociedade, seja na saúde, educa-
ção, justiça, assistência social e tantos outros. Sendo assim, as 
teleconferências abordarão temáticas voltadas a RAPS, seus 
conceitos e cuidados. Contando com profissionais da capital 
convidados para interagir com os profissionais dos municípios 
interioranos. Resultados e Discussão As teleconferências, 
partem da necessidade de empoderar a RAPS amazonense 
visando cuidado efetivo no território e construir/resgatar a 
cidadania. Superando a necessidade recorrente de encami-
nhar pessoas com sofrimento mental ao hospital psiquiátrico 
da capital, concebido como Instituição Total, traduzidas por 
Goffman (1987) como sendo o local de despersonificação, 
perda da identidade, infantilização e arregimento. Amarante 
(2013) afirma que o cuidado mais promissor em Saúde Mental 
está na Atenção Básica, serviço de base comunitária, e assim 
mais próximo das pessoas, onde a vida acontece. O cuidado é 
oferecido de acordo com a singularidade, rompendo com os 
estigmas da loucura. O cuidado em saúde, segundo Merhy e 
Feuerwerker (2009) supõem ações cuidadoras no território, 
dispensadas pela equipe. Estas ações são reconhecidas como 
ferramentas de tecnologia leve, que incorporam novo sentido 
nas relações da saúde. Há trocas, onde a vida e o trabalho vivo 
em ato são libertos ao mundo, produzindo o encontro e auto-
nomia. A ação cuidadora em Saúde Mental requer o encontro, 
de forma a superar o convencional (fazer Saúde dentro de 
muros institucionais), mas dentro da comunidade a qual per-
tence. Conclusões/Considerações Finais O rio é um elemento 
natural que condiciona a vida no Estado do Amazonas, como 
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giões de Saúde 1 e 2 no ano de 2015 e posteriormente as de-
mais serão contempladas. Os instrumentos propostos foram 
adaptados para contemplar a realidade do RS e enfatizar as 
possibilidades de atuação integrada da Vigilância em Saúde e 
APS, bem como a espacialização das informações de interesse 
na elaboração de um mapa dinâmico. Resultados e Discussão 
O fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, com o foco 
na territorialização das informações inerentes a situação de 
saúde das populações adscritas, bem como da constituição 
das RASs, seguindo modelo desenvolvido por Eugênio Vilaça 
Mendes, objetiva reduzir a demanda da média e alta comple-
xidade nos municípios que integraram o processo. A oficina 
possibilitou também a aproximação dos trabalhadores de 
saúde (APS e VS) com os gestores municipais, fortalecendo 
com isto o comprometimento de cada um, como autores do 
processo. Observou-se, de um modo geral, o fortalecimento 
das ações de prevenção, através da promoção e proteção 
da saúde. Conclusões/Considerações Finais A abordagem do 
conceito de risco na planificação da APS permitiu a qualifica-
ção da identificação de prioridades e melhor monitoramento 
das ações, reorganizando a APS e otimizando a utilização das 
RASs. Exemplo de demandas relacionadas: os imunobiológi-
cos, a água de consumo humano e o registro de agravos de-
correntes dos processos produtivos.

Maria Rosana Medeiros, Salzano Barreto, Anelise Hahn Bueno 
de Oliveira, Eduardo Viegas da Silva, Claudia Maria S Correa da 
Silva, Cleonara Bedin;

13322 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE MULHERES 
PORTADORAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E SUA 
RELAÇÃO COM A PROBLEMÁTICA DA ADESÃO: 
ENFRENTANDO DESAFIOS ESTRATÉGICOS

Introdução A problemática da adesão ao tratamento e con-
sequente falta de controle da hipertensão arterial (HA) re-
presenta um grande desafio a ser superado pela Estratégia 
de Saúde da Família no Brasil. Compreender a subjetividade 
e a consequente relação das pessoas com esta enfermidade, 
pode ampliar as possibilidades de implementação de medidas 
de prevenção e controle mais efetivas. Objetivos Conhecer e 
analisar as representações sociais de mulheres portadoras de 
HA sobre a enfermidade e sua relação com a adesão ao tra-
tamento nutricional. Metodologia Fizeram parte do estudo, 
26 mulheres diagnosticadas com HA e cadastradas em uma 
Unidade de Atenção Primária Saúde do município de Porto 
Firme, Minas Gerais. O estudo fundamentou-se na pesquisa 
qualitativa e elegeu as representações sociais como princípio 
teórico-metodológico. Os dados foram obtidos por meio de 
triangulação de técnicas, ou seja: grupos focais, entrevistas 
individuais e registros em diário de campo. A interpretação 
dos dados se deu pela análise de conteúdo. Resultados e Dis-
cussão A partir das análises emergiram os seguintes atrativos 
semânticos que retrataram as representações das mulheres 
sobre HA: efeitos psicológicos/sentimentos ligados ao diag-
nóstico da HA; o cotidiano dos portadores, ou seja, o significa-
do comum das mulheres sobre suas experiências vividas com 
relação a serem portadoras de HA (essências, significados e 
intencionalidades) e as mudanças em seu dia a dia; e o con-
vívio familiar com HA. Assim foram identificadas diferentes 

dimensões e espaços ligados à adesão, no âmbito individual 
e coletivo, destacando-se o acesso à informação associado ao 
suporte social e sanitário como fator favorável à adesão ao 
tratamento. Conclusões/Considerações Finais A rede social e 
sanitária apareceu como importante fator para a adesão ao 
tratamento. O conhecimento sobre o processo saúde-doença, 
o vínculo com os profissionais de saúde, e a interprofissiona-
lidade foram elementos preditores da adesão, favorecendo a 
prevenção de agravos e enfermidades. Apoio: FAPEMIG - Fun-
dação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais

Rosangela Minardi Mitre Cotta; Luciana Saraiva da Silva; 
Amanda Gomes Ribeiro;

13337 ANÁLISE DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO EM 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE LIMOEIRO DO NORTE-CE

Introdução O Serviço de Nutrição é composto por profissio-
nais especializados que atuam em diversas áreas, cuidando 
da alimentação individual e coletiva. A promoção de práticas 
alimentares e estilos de vida saudáveis faz parte das diretri-
zes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) do 
Ministério da Saúde para cumprir a responsabilidade de pro-
mover e proteger a saúde da população. Objetivos O objetivo 
do estudo foi analisar o funcionamento do serviço de nutrição 
de Unidades Básicas de Saúde- UBS na cidade de Limoeiro do 
Norte-CE. Metodologia Trata-se de estudo do tipo transversal, 
com abordagem descritiva e quantitativa, realizado no mês de 
outubro de 2015, com os responsáveis técnicos das Unidades 
Básicas da Saúde localizadas na zona urbana de Limoeiro do 
Norte-CE. Para coleta de dados foi utilizado um questionário 
composto com dados de identificação e informações relacio-
nadas à execução do Serviço de Nutrição na Unidade Básica 
de Saúde. Resultados e Discussão Das Unidades Básicas de 
Saúde analisadas 85,71% não possuem nutricionista, sendo o 
técnico de enfermagem, 42,86% o responsável pela maioria 
das ações de alimentação e nutrição nas UBS. Cerca de 71,43% 
destes profissionais não receberam nenhum tipo de capaci-
tação na área de nutrição. Constatou-se que 42,86 das UBS 
utilizam apenas balança e 28,57% o estadiômetro. No tocan-
te coleta de dados antropométricos, 85,71% realizam a coleta 
de peso e 57,14% altura. É realizada a coleta da circunferência 
abdominal por 42,86% e apenas 14,29 fazem a circunferência 
da cintura. Foi respondido por 57,14% dos profissionais que os 
pacientes com risco nutricional são destinados a nutricionista 
do NASF. Conclusões/Considerações Finais Pode se observar 
a carência do nutricionista para a realização de ações primá-
rias de alimentação e nutrição na rede das UBS. Essa realidade 
pode limitar o cumprimento dos princípios da integralidade, 
universalidade e resolubilidade da atenção à saúde.

Vanuza Cosme Rodrigues; Cristianne Soares Chaves; Antônia 
de Maria Anastácio Cosme; Benacélia Rabelo da Silva; Francisca 
Overlânia Vieira Lima; Ranieli Darly Freire Vieira; Aline Mayara 
Moura Nogueira; Cândida Maria Menêzes Reges dos Santos;

13342 ATENÇÃO À SAÚDE DE TRABALHADORES 
EXPOSTOS A POEIRAS MINERAIS NOS MUNICÍPIOS DE 
OURO PRETO E MARIANA, MG

Introdução Em Ouro Preto e Mariana, muitos trabalhadores 
encontram-se expostos a poeiras minerais, especialmente de 

t=sci_arttext&pid=S1413=81232009000300016-&lng=en&nrm-
iso>. access on 20 Jan. 2017. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-
81232009000300016.

Maria Raquel Rodrigues Carvalho; Fernando Sérgio Pereira de 
Sousa; Cybelle Façanha Barreto Medeiros Linard; Lídia Andrade 
Lourinho; Maria Salete Bessa Jorge;

13296 A MICROPOLÍTICA DO CUIDADO NA REDE 
ONCOLÓGICA: FLUXOS, CONEXÕES E DESAFIOS

Introdução A partir de uma visão epidemiológica ampliada, 
o modo de construir e de praticar política pública de saúde, 
advindo dos princípios do SUS, torna relevante o grupo de 
doenças crônico-degenerativas devido ao agravamento na 
morbimortalidade do país (BARRETO, 2005; BRASIL. MINISTE-
RIO DA SAÚDE, 2008). Assim, inscrito no âmbito das doenças 
crônicas, o câncer ganha espaço nas agendas de saúde públi-
ca, tendo em vista sua alta incidência, aliado a necessidade de 
grandes investimentos, diante da utilização de tecnologias de 
alto custo, além de ser um problema complexo que afeta a po-
pulação à nível biopsicossocial. Sendo assim, foi preciso a im-
plementação de uma rede, junto ao Ministério da Saúde (MS), 
que elabora um plano metodológico do percurso do usuário 
ao ingressar nesse sistema pela rede de saúde até o seu trata-
mento efetivo e a resolubilidade do problema. Todavia, essa 
rede preconizada e idealizada nos mapas da saúde e cadernos 
de atenção se materializam na micropolítica de várias formas, 
pois cada espaço opera em singularidade e, portanto, o plano 
idealizado torna-se efetivo ao modo de produção de organiza-
ção de trabalho, de relações intersubjetivas de cada território 
em específico. Objetivos Avaliar o fluxo do processo micropo-
lítico de construção da rede oncológica. Metodologia A opção 
teórica-metodológica desse estudo utilizou-se da cartografia, 
uma perspectiva filosófica, construída por Deleuze e Guatta-
ri. O cenário cuidado do estudo deu-se na rede oncológica de 
Fortaleza/Ce e São Luís/Ma com o intuito de desenhar, cons-
truir e analisa fluxogramas, de acordo com a visão de gesto-
res, profissionais de saúde, usuários e familiares que tecem a 
rede. Para a construção dessa pesquisa, foi necessário estrei-
tar laços com tais representantes em busca de conhecer os 
caminhos e as formações das redes de cuidado oncológico. 
A análise, traçaram-se fluxos específicos do que ocorre em 
cada capital, fazendo articulações pertinentes entre conside-
rações do fluxo preconizado pela macropolítica e micropolíti-
co. Trata-se de um recorte do projeto “Observatório Nacional 
da Produção de Cuidado em diferentes modalidades à luz do 
processo de implantação das Redes Temáticas de Atenção 
à Saúde no SUS: Avalia quem pede, quem faz e quem usa”, 
parecer nº560.597, do Rio de Janeiro. Resultados e Discussão 
Segundo profissionais, a rede deve estrutura-se para que os 
usuários tenham acesso ao sistema de saúde, em todos os ní-
veis de atenção, sendo porta de entrada prioritária, a Atenção 
Primária, para prevenção e detecção precoce. Apesar dessa 
compreensão, tanto em São Luís/Ma como em Fortaleza/CE, 
a micropolítica, é centralizada no cuidado da rede hospitalar, 
tendo a alta complexidade como elemento central e nortea-
dor das ações de cuidado, ficando obscuro o papel da atenção 
primária. Historicamente, é um desafio a descentralização do 
cuidado, tendo em vista que hegemonicamente o cuidado on-

cológica foi restrito ao biomédico (tratamento e cura). Outra 
queixa diz respeito às centrais de regulação que demoram 
muito através das redes formais para expedir permissão para 
exames, consultas e tratamentos. Assim, dispendendo mais 
tempo perdido para tratamento dos pacientes. Por fim, mes-
mo como a centralização na alta complexidade, notou-se que 
essa seara é escassa tendo que o usuário transitar em diver-
sas entidades para obter o tratamento por completo, além 
da presença destacada dos hospitais filantrópicos e Ongs que 
articulam-se ao SUS no intuito de prover melhores condições 
de cuidado. Conclusões/Considerações Finais Percebe-se, que 
a rede de atenção oncológica é uma construção e, como toda, 
percorre linhas e desvios da existências, enfrentando desafios 
e potencialidades na produção de fluxos e conexões de cuida-
do. Percebe-se a complexidade desse eixo e, por isso, a neces-
sidade de articulação, em que se faz necessário a construção 
de redes centrada na produção de saúde e de vida. Fomenta-
se, a partir dessa pesquisa, a necessidade de uma melhor ar-
ticulação entre os diversos pontos da rede, para isso, deve-se 
buscar a melhoria da agilidade das centrais de regulação para 
que haja um rapidez desse processo de acesso ao cuidado, 
desta forma proporcionando um rapidez para realização de 
diagnóstico e tratamento. Assim, a atenção primária recebe-
ria esses pacientes (porta de entrada) onde realizaria a pre-
venção e diagnóstico precoce. Referências BARRETO, E. M. T. 
Acontecimentos que fizeram a história da oncologia no Bra-
sil: Instituto Nacional de Câncer (INCA). Rev. bras. Cancerol. 
n.51, v.3, p.267-274, jul.-set. 2005. Disponível em: <http://www.
inca.gov.br/rbc/n_51/v03/pdf/historia_inca.pdf>. Acesso em 18 
de março de 2015. BRASIL. MINISTERIO DA SAÚDE. Instituto 
Nacional de Câncer. Histórias da oncologia clínica no Instituto 
Nacional de Câncer: INCA. Instituto Nacional de Câncer – Rio 
de Janeiro: INCA, 2008. DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil platôs - 
capitalismo e esquizofrenia, vol. 1. Tradução de Aurélio Guerra 
Neto e Célia Pinto Costa. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995.

Maria Raquel Rodrigues Carvalho; Maria Salete Bessa Jorge; 
Mariana Pompílio Gomes Cabral; Evelyne Viana de Franca; 
Monalisa Rodrigues da Cruz;

13311 A INSERÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO 
PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM 
SAÚDE (APS), NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (RS)

Introdução A Vigilância em Saúde objetiva a análise per-
manente da situação de saúde. É um espaço de atuação de 
técnicas oriundas da epidemiologia, do planejamento e das 
ciências sociais e constitui-se num referencial para as mudan-
ças de modelo de atenção. A planificação da APS é um ins-
trumento de gestão e organização das Redes de Atenção à 
Saúde (RAS). Objetivos Qualificar a organização da APS con-
forme os princípios do SUS, contemplando a territorialização 
da informação, bem como o olhar de promoção e proteção 
da saúde no processo de planejamento e execução das ações 
cotidianas das equipes da APS. Metodologia O projeto desen-
volvido pela SES em parceria com o CONASS, oferece apoio 
técnico às equipes gestoras municipais e estaduais. Na Oficina 
III - Territorialização e Vigilância em Saúde, foram abordadas 
as diferentes situações de integração da Vigilância em Saúde 
com a estruturação da APS. O processo foi iniciado nas Re-
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ciclo). Quanto ao puerpério observou-se, no 2º ciclo, que 49,1% 
das mulheres não realizaram a consulta puerperal, bem como 
houve redução da frequência de visita do Agente Comunitário 
de Saúde (de 76,4% para 68,2%). Conclusões/Considerações 
Finais Percebem-se avanços entre o primeiro e o segundo ci-
clo, especialmente na estrutura e no processo de trabalho no 
pré-natal. Apesar de algumas variáveis terem regredido ou se 
mantido de um ciclo para outro, observa-se que a proposta de 
indução de mudanças nas práticas dos serviços proposta pelo 
PMAQ-AB vai aos poucos se consolidando.

Marcela Fernandes de Araújo Batista de Morais; Paulo de 
Medeiros Rocha; Tatyana Souza Rosendo; Alessa Leila Andrade 
de Lucena;

13395 INTEGRALIDADE NOS CUIDADOS AO FIM DA 
VIDA

Introdução Pela primeira vez na história da humanidade, a 
maioria das pessoas pode esperar viver além dos 60 anos. En-
tretanto, embora estejamos alcançando maior longevidade, 
esses anos a mais de vida também vêm sendo acompanha-
dos pela presença de doenças crônicas degenerativas ou não 
transmissíveis, com destaque para as neoplasias. Assim, o que 
pode ser considerado um triunfo – a tão desejada longevidade 
– traz consigo inúmeros desafios, como a necessidade de pro-
fundas modificações na gestão dos serviços de saúde direcio-
nados aos idosos, sobretudo nos relacionados aos cuidados 
ao fim da vida. Portanto, pelo impacto e perfil epidemiológi-
co, a atenção à saúde do idoso constitui um desafio crescente 
e que exige uma abordagem integral, especialmente quando 
ele é acometido por uma doença ameaçadora da vida, como o 
câncer, e o diagnóstico é tardio, como geralmente ocorre no 
Brasil (PY et al., 2010, p. 97). Logo, a questão que norteia nos-
sos estudos é: como se dá a produção dos cuidados ao fim da 
vida direcionados a idosos com câncer no município de Macaé 
a partir da perspectiva da integralidade? Objetivos Objetivo 
geral: Analisar a produção dos cuidados ao fim da vida direcio-
nados aos idosos com câncer no município de Macaé a partir 
da perspectiva da integralidade. Metodologia Optamos por 
uma pesquisa qualitativa com adoção do método de estudo 
de caso. A coleta de dados primários será realizada no Centro 
de Oncologia do município de Macaé e a abordagem junto aos 
idosos será realizada por meio de entrevista semiestruturada 
mediante assinatura de Termo de Consentimento Livre e Es-
clarecido . O roteiro das entrevistas foi construído e adaptado 
para essa pesquisa com base nas dimensões dos conceitos de 
“acolhimento”, “vínculo/responsabilização” e “qualidade da 
atenção” proposto por Silva Junior e Mascarenhas (2013) e 
que traduzem a integralidade nos termos aqui adotados. Os 
dados serão analisados com o método de análise de conteú-
do temática, sob a perspectiva do conceito de integralidade, 
a partir das dimensões da integralidade citadas acima. Resul-
tados e Discussão Optamos por analisar os cuidados ao fim 
da vida (CFV) a partir da perspectiva da integralidade do cui-
dado em saúde por meio das seguintes categorias: “Cuidado 
integral” (SILVA JUNIOR; PONTES; HENRIQUES, 2011, p. 93), 
“Integralidade nas práticas dos profissionais de saúde” (SIL-
VA JUNIOR; MASCARENHAS, 2013, p. 245) e “Cuidados ao fim 
da vida” (SBGG, 2015a, p. 39). Pressupõe-se que a oferta de 

cuidado só existe se estiver perpassada pela integralidade, na 
busca pela compreensão das diversas dimensões do sofrimen-
to humano. Nessas relações de cuidado o sujeito demandante 
deve ser o ator principal e o agir em saúde assume caracte-
rísticas de acolhimento e de responsabilização, proporcionan-
do a construção de vínculos e serviços comprometidos com 
a qualidade da atenção e com abertura para experiências 
criativas, arranjos democráticos e resolutivos (MERHY, 2007; 
SILVA JUNIOR; MASCARENHAS, 2013; LACERDA; VALLA, 2010; 
PINHEIRO, 2008). Entendemos os CFV enquanto práticas nas 
quais o objetivo é atender às necessidades específicas dos 
sujeitos que estão em processo de morrer e que se configu-
ram como práticas de afirmação da vida até o último minuto 
e, portanto, práticas de integralidade. Conclusões/Conside-
rações Finais Até o ano de 2013, os pacientes com câncer, 
residentes em Macaé, realizavam um cadastro no Centro de 
Controle, Avaliação e Auditoria (CCAA) do Município e eram 
regulados para tratamento em outros municípios como Rio 
de Janeiro, Campos e Cabo Frio. Entretanto, em setembro de 
2013, foi inaugurado o Centro de Oncologia do Hospital São 
João Batista, em Macaé (CO), com o objetivo de prestar os 
serviços de quimioterapia, assistência farmacêutica, cirúrgica 
e de emergência oncológica. Em março de 2015, foi criado o 
Polo Municipal de Acolhimento ao Paciente Oncológico e Os-
tomizado que recebe pacientes com diagnóstico positivo e 
encaminha para tratamento nas unidades de referência. Por-
tanto, nos últimos anos, o município tem avançado em termos 
de ofertas de serviços aos pacientes oncológicos, com desta-
que para investimentos importantes em termos de tecnologia 
de alta complexidade em oncologia. Isso é inquestionável! 
Entretanto, ainda não se sabe sob que perspectiva são produ-
zidos esses cuidados. Referências SILVA JUNIOR, A.G.; PON-
TES, A.L.M.; HENRIQUES, R.L.M. O cuidado como categoria 
analítica no ensino baseado na Integralidade. In: PINHEIRO, 
R. (Org.). Ensinar saúde: a integralidade e o SUS nos cursos de 
graduação na área da saúde. 2. ed. Rio de Janeiro: IMS/UERJ, 
2O11. p. 93-110. SILVA JUNIOR, A.G.; MASCARENHAS, M.T.M. 
Avaliação da atenção básica em saúde sob a ótica da Integra-
lidade: aspectos conceituais e metodológicos. In: PINHEIRO, 
R.; MATTOS, R, A. (Org.). Cuidado: as fronteiras da Integralida-
de. 4. ed. São Paulo: HUCITEC; Rio de Janeiro: ABRASCO, 2013. 
p. 243-259. SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERON-
TOLOGIA (SBGG ). Vamos falar de cuidados paliativos? [S.l], 
2015a. Traduzido e adaptado pela Comissão Permanente de 
Cuidados Paliativos da SBGG. Disponível em: <http://sbgg.org.
br/wpcontent/uploads/ 2014/11/vamos-falar-de-cuidados-palia-
tivos-vers--o-online.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2015.

Juliana Aguiar Santana Benevides; Aluísio Gomes da Silva 
Junior;

13417 SUJEITO E CIDADANIA: IMPLICAÇÕES PARA O 
TRABALHO NA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE SOBRAL.

Introdução No início da década de 60, o movimento da Re-
forma Psiquiátrica no Brasil tencionava mudanças clínicas, 
políticas e sociais no modo de representar e cuidar da lou-
cura, propondo a inclusão social do louco pelo discurso da 
cidadania, enquanto igualdade jurídica, e de práticas desins-
titucionalizadoras, a exemplo dos Centros de Atenção Psi-

sílica e talco. A exposição ocupacional cumulativa a essas poei-
ras pode levar ao desenvolvimento de pneumoconioses como 
a silicose e a talcose, doenças do parênquima pulmonar carac-
terizada por fibrose pulmonar progressiva, que geralmente se 
manifestam após vários anos de exposição cumulativa. Objeti-
vos Realizar atendimento ambulatorial e seguimento longitu-
dinal de trabalhadores expostos a poeiras minerais em Ouro 
Preto e Mariana, MG. Metodologia Para realização do segui-
mento foi criado o Ambulatório de Propedêutica Respiratória 
(APR) na Escola de Medicina da UFOP, em parceria com as se-
cretarias municipais de saúde de Ouro Preto e Mariana. O am-
bulatório funciona durante 6 horas semanais, e conta com a 
participação de professores e estudantes do curso de medici-
na da UFOP, além de médico pneumologista e técnico em RX. 
São realizados anamnese clínica-ocupacional, exames físicos, 
radiografias de tórax padrão OIT, espirometrias, aplicação de 
questionário de sintomatologia respiratória (ATS/DLD/78-A) 
e dosagens de marcadores inflamatórios e de stress oxidati-
vo. Resultados e Discussão São acompanhados 78 pacientes 
com histórico de exposição à poeira de pedra-sabão (talco) 
e 14 pacientes com histórico de exposição à sílica, alguns de-
les apresentando diagnóstico de sílico-tuberculose. Entre os 
expostos à poeira de pedra-sabão, 48,7% apresentaram pelo 
menos um dos achados da sintomatologia respiratória como 
tosse, expectoração e dispneia. Ao exame físico, foram iden-
tificadas alterações na ausculta pulmonar, como crepitações 
bilaterais, sibilos e diminuição do murmúrio vesicular e da ex-
pansibilidade torácica. Três casos foram confirmados como 
talcose. Os dados dos pacientes com silico-tuberculose ainda 
são inconclusivos, assim como os resultados dos marcadores 
biológicos. Conclusões/Considerações Finais O seguimento 
longitudinal desses trabalhadores no APR vem contribuindo 
positivamente para a vigilância da saúde dos trabalhadores 
expostos a poeiras minerais nos dois municípios, uma vez que 
amenizam uma limitação importante dos mesmos na realiza-
ção dos diagnósticos dessa pneumopatia ocupacional.

Alba Larissa dos Santos Esperidião; Carolina Ponciano Gomes 
de Freitas; Débora de Freitas Batista; Luana Pimentel Duarte; 
Frederico Prado Abreu; Rolan Henrique Pires; Keller Guimarães 
Silveira; Olívia Maria de Paula Alves Bezerra;

13363 ABORTO ELETIVO EM VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 
SEXUAL: ASPECTOS ÉTICOS E PESSOAIS DO 
PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM COMO DETERMINANTE 
A UMA ASSISTÊNCIA HUMANIZADA

Introdução Debater sobre o cuidado, prestado pelos profis-
sionais de saúde, às mulheres em aborto eletivo, vítimas de 
violência sexual, é uma necessidade emergente. Em algumas 
situações, essas mulheres enfrentam entraves com esses pro-
fissionais, em virtude da forma como a assistência é prestada 
(violenta e desumanizada), em consequência dos valores pes-
soais introjetados no reduto dessas práticas. Objetivos Dis-
cutir sobre a influência dos determinantes pessoais e éticos 
dos profissionais de saúde na prestação de uma assistência 
às mulheres em procedimento de aborto eletivo, vítimas de 
violência sexual. Metodologia O estudo é de abordagem qua-
litativa, haja vista que debruça-se para além de dados quanti-
ficáveis, mas um universo constituído de signos e significados 
atribuídos ao objeto em análise. É resultado de uma pesquisa 

bibliográfica do tipo descritiva, em bases de processamento 
de dados, tais como SCIELO, LILACS, BIREME e MEDLINE. Para 
tanto, foram utilizados os descritores profissionais, violência 
sexual, aborto e cuidado. Foram utilizados os critérios, ana-
logia com o objeto em análise, publicações dos últimos dez 
anos e na língua portuguesa, para seleção e inclusão. Por fim, 
o material foi analisado e interpretado sob o método de aná-
lise de conteúdo. Resultados e Discussão Estudos constatam 
evidências de uma prática desumanizada à mulher em aborta-
mento eletivo, em virtude das concepções introjetadas pelos 
profissionais de saúde, no reduto de suas práticas, ao passo 
que compreendem o aborto como crime ou pecado; culmi-
nando, portanto, numa assistência discriminatória. Mesmo 
com os investimentos ministeriais a uma atenção adequada 
às mulheres em abortamento, na grande maioria das vezes, 
os profissionais de saúde têm mantido uma postura contraria 
com uma prática humanizada, desconsiderando a individuali-
dade e dignidade da mulher; infringindo os princípios consti-
tucionais da universalidade e da integralidade em saúde. Con-
clusões/Considerações Finais Humanizar as práticas em saúde 
é um desafio contemporaneamente, haja vista os reveses do 
extremo tecnicismo e do não reconhecimento dos elementos 
subjetivos, intrínsecos na rotina do cuidado. Faz-se necessário 
que sejam tencionadas mudanças estruturantes nas práticas, 
principalmente nos aspectos referentes a relação profissional 
e paciente.

Gesler Santana Casaes; Marcos Vinícius Santos Silva;

13388 AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE MATERNA NO 
NORDESTE DO BRASIL

Introdução Ao longo do processo de construção do Sistema 
Único de Saúde se fortalece e se evidencia a importância da 
Atenção Primária à Saúde. As equipes de atenção básica de-
vem se responsabilizar pela população de sua área de abran-
gência, mantendo a coordenação do cuidado. Dentro das 
ações prioritárias desenvolvidas pelas equipes, encontra-se o 
acompanhamento pré-natal e puerperal. Objetivos O presen-
te estudo teve como objetivo avaliar a atenção à saúde da mu-
lher no ciclo gravídico-puerperal na região Nordeste do Brasil 
através dos dados do Programa de Melhoria e Acesso da Qua-
lidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Metodologia Trata-se 
de um estudo quantitativo, no qual foram utilizados dados 
obtidos através do banco da avaliação externa dos dois ciclos 
realizados pelo PMAQ-AB. Foram utilizadas variáveis da di-
mensão voltada ao cuidado à mulher na gestação e puerpério 
que compõem os três módulos do questionário. Tais variáveis 
foram categorizadas em estrutura e processo de trabalho no 
pré-natal e puerpério. Em seguida realizou-se um linkage dos 
dois bancos de dados para serem avaliadas as mesmas unida-
des nos dois ciclos. Os dados foram analisados através de fre-
quências absolutas e relativas realizando a comparação entre 
o 1º e o 2º ciclo. Resultados e Discussão No tocante à infraes-
trutura, quase a totalidade das variáveis melhorou, apenas a 
disponibilidade de ácido fólico regrediu entre os dois ciclos 
(de 77,1% para 76,6%). Apesar desses avanços, algumas variá-
veis, tais como: testes rápidos de HIV, sífilis e gravidez, ainda 
apresentaram baixa disponibilidade no segundo ciclo (menos 
de 30%). Em relação ao processo de trabalho no pré-natal, os 
dados mostram deficiência na educação em saúde (43% no 2º 
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uma unidade de saúde de cada município, representando a 
forma de atendimento adotada pela gestão. Amostra de 160 
hipertensos, 80 para cada município. Dados coletados com 
instrumento estruturado, validado por profissionais médicos e 
enfermeiros de instituições de ensino superior e da ESF. Crité-
rios de inclusão: ter 20 anos e mais, ser hipertenso, cadastra-
do e acompanhado na unidade. Exclusão: diabético, cadastro 
em outra unidade, < 20 anos. A análise estatística foi realizada 
utilizando o pacote estatístico SPSS 20.0. Foi utilizado estatís-
tica descritiva proporção e média, e o teste Qui Quadrado para 
identificar as variáveis que mantêm correlação com o controle 
da pressão. Estudo aprovado pelo comitê de ética do Hospi-
tal Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte sob número 1.144.406. Resultados e Discus-
são Em Patos-PB a equipe de ESF acompanha o hipertenso a 
cada três meses, nem sempre com registro no prontuário. Seu 
índice de controle da pressão é de 55%. Em Santa Terezinha o 
acompanhamento é mensal com registro efetivo e apresenta 
67,5% de controle. Estes valores diferem de alguns estudos, 
cujo maior expressividade foi no não controle da pressão, bem 
como dos parâmetros nacionais cujo controle da pressão é de 
apenas 18% (DANTAS et al, 2015; LÓPEZ-JARAMILLO, 2014). A 
periodicidade dos dois municípios está de acordo com o reco-
mendado pelo Ministério da Saúde, porém só o de Santa Tere-
zinha atende ao critério acompanhamento, de ter no mínimo 
três consultas médicas com registro da pressão no prontuário 
(SBC, SBH, SBN, 2010). As variáveis que mantiveram correlação 
com o controle foram interrupção do tratamento (p=0,009), 
dieta hipossódica (p=0,003), dieta hipolipídica (p=0,049). Es-
tas representam hábitos saudáveis de vida e a adesão ao trata-
mento, por isso é necessário a intensificação de ações voltadas 
para este fim. Estudo revela práticas inadequadas se mantêm 
por falta de programas que envolvam o manejo completo do 
hipertenso (GARRIDO et al, 2013). Conclusões/Considerações 
Finais O controle da pressão arterial é condição necessária 
para se diminuir o impacto das complicações da hipertensão, 
tanto no âmbito individual como no coletivo, e para se con-
seguir índices satisfatórios é necessário um acompanhamento 
efetivo, que propicie ao paciente um atendimento holístico, 
que lhe forneça condições de escolher um estilo de vida con-
dizente com a manutenção de sua saúde física e mental. Para 
se alcançar tal feito gestores e profissionais de saúde devem 
adotar uma gestão de cuidado que se estenda ao processo 
de trabalho, de forma que este se revele um espaço de intera-
ções que fortaleça a liberdade do paciente e ao mesmo tempo 
reforce sua corresponsabilidade no processo do cuidar e do 
autocuidado. Referências 1. DANTAS, R.C.O. et al. Determinan-
tes do controle da pressão arterial em homens assistidos na 
atenção primária à saúde. O Mundo da Saúde, São Paulo n.40, 
v.2, p.249-256, 2016. 2. DANTAS, R.C.O. Satisfação do homem 
hipertenso com o atendimento da Atenção Primária. FIEP 
BULLETIN – V. 85 - Special Edition - ARTICLE I – 2015 3. GAR-
RIDO, J. et al. Control del Hipertenso, un desafío no resuelto. 
Avances logrados em Chile mediante el Programa de Salud Car-
diovascular. Rev Chil Cardiol. v.32, p. 85-96, 2013. 4. LOPÉZ-JA-
RAMILL0, P. et al. Consenso latino-americano de hipertensão 
em pacientes com diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. Arq 
Bras Endocrinol Metab. N.58, v.3, p.205-25, 2014. 5. SOCIEDA-
DE BRASILEIRA DE CARIOLOGIA,SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

HIPERTENSÃO, SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA.. VI 
Diretrizes brasileiras de hipertensão. Arq Bras Cardiol. n.95(1-
supl.1), p.1-51, 2010.
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13464 ATENÇÃO SECUNDÁRIA EM SAÚDE BUCAL EM 
MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE: UMA AVALIAÇÃO 
TRANSVERSAL DA DEMANDA X ACESSO

Introdução A Política Nacional de Saúde Bucal busca garantir 
o acesso e a integralidade do cuidado em saúde bucal se orga-
nizando por meio de rede de atenção. A despeito da melhoria 
do acesso aos procedimentos de Atenção Primária, a implan-
tação dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) é 
lenta, desigual e vazios assistenciais definem a falta de acesso 
aos procedimentos especializados em saúde bucal. Objetivos 
O presente estudo tem como objetivo conhecer a demanda e 
o acesso para procedimentos especializados em Saúde Bucal 
em 10 municípios da região de Guanhães, Minas Gerais, que 
não possuem Centro de Especialidades Odontológicas. Meto-
dologia Estudo transversal realizado com 30 cirurgiões-dentis-
tas da Atenção Primária que registraram todos os pacientes 
que foram atendidos no período de julho a novembro de 2016 
que apresentassem necessidade de indicação para procedi-
mentos especializados em saúde bucal. A análise descritiva foi 
desenvolvida no programa SPSS for Windows versão 18.0. A 
população nessa região é de 99.245 habitantes; a média do 
IDH é 0,618, a renda per capta mediana é de R$ 346,96 e a 
taxa de analfabetismo para indivíduos acima de 15 anos é de 
19%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Federal de Minas Gerais (parecer 1.615.701). 
Resultados e Discussão Foram avaliados 1085 pacientes com 
indicação para procedimentos especializados em Saúde Bu-
cal. A maioria era do sexo feminino (56,6%), com idade entre 
13 e 34 anos (52,6%). Das especialidades avaliadas, 61% dos pa-
cientes apresentaram necessidade de tratamento endodônti-
co, sendo que o dente mais acometido foi o primeiro molar 
permanente (47,2%). Os desfechos foram registrados para 435 
(40,1%) pacientes. Nesses, 19,8% dos procedimentos foram 
realizados na própria unidade de saúde e 45,5% foram sub-
metidos à exodontia. Os dados mostram alta demanda para a 
endodontia. Sem acesso ao tratamento especializado na rede 
pública, muitos pacientes tiveram os dentes com indicação 
endodôntica extraídos. Conclusões/Considerações Finais Para 
que a Política Nacional de Saúde Bucal possa contemplar es-
pecificidades de regiões como essa, sugere-se a ampliação do 
escopo de ação das equipes de saúde bucal na atenção primá-
ria ou da criação de serviços especializados de menor monta, 
a fim de garantir acesso a este nível em saúde bucal.

Wellen Carla da Luz Benfica Costa; Marcos Azeredo Furquim 
Werneck; Andréa Clemente Palmier;

13470 A OFERTA DO SERVIÇO MÉDICO NA ATENÇÃO 
PRIMARIA À SAÚDE NO BRASIL, NA PERSPECTIVA DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Introdução A Atenção Primária em Saúde (APS) apontada 
como principal porta de entrada no sistema de saúde no Bra-

cossocial (CAPS) nos anos 90. A inserção de psicanalistas nas 
instituições públicas de assistência à saúde mental e a criação 
de práticas institucionais que consideram o sujeito, tal como 
concebido pela psicanálise, tem demarcado a participação da 
Psicanálise na luta antimanicomial brasileira. A implantação 
da Rede de Atenção Integral em Saúde Mental (RAISM) é um 
marco histórico para a cidade de Sobral, substituindo o mo-
delo manicomial por um conjunto de serviços, dentre eles o 
CAPS tipo II e o CAPS Álcool e outras drogas. Acredita-se que 
a luta pela cidadania no campo da saúde mental continua a 
ser uma necessidade do povo brasileiro, a fim de garantir con-
dições dignas de vida mais igualitárias. Contudo, questiona-se 
a colagem do conceito de cidadania a ideia de uma igualdade 
que não dá espaço para a diferença do sujeito. Objetivos O 
objetivo geral deste trabalho é compreender os discursos e 
práticas dos profissionais dos CAPS tipo II e álcool e outras 
drogas de Sobral acerca das concepções de cidadania e sujei-
to. Os objetivos específicos são compreender quais as impli-
cações práticas; perceber como tais discursos e concepções 
relacionam-se com a integração dos CAPS na RAISM de So-
bral; analisar como esses discursos e práticas se relacionam 
com a Política Nacional de Atenção Psicossocial e a luta an-
timanicomial. Metodologia Trata-se de um estudo psicanalíti-
co, onde serão realizadas entrevistas abertas, guiadas pelos 
significantes dos sujeitos, com os trabalhadores dos CAPS 
tipo II e álcool e outras drogas de Sobral. Este projeto passou 
inicialmente pela apreciação da Comissão Científica da Secre-
taria de Saúde de Sobral e, posteriormente, pela apreciação 
do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual 
do Ceará, cumprindo as exigências da Resolução 466/12. No 
momento, concluiu-se a revisão de literatura em bases de da-
dos on line e na bibliografia especializada referente aos con-
ceitos de cidadania e sujeito em psicanálise que fundamenta 
teoricamente o estudo. A vivência de campo ocorrerá após o 
exame de qualificação do programa de pós-graduação previs-
ta para o primeiro semestre de 2017. Resultados e Discussão 
Em psicanálise, a noção de sujeito corresponde há uma instân-
cia psíquica inconsciente constituída por meio da inserção na 
linguagem e construção de uma rede de significantes singular 
(ELIA, 2010). A clínica psicanalítica convida a um redireciona-
mento da prática, propondo a criação de serviços que recep-
cionem o sujeito através de um suporte teórico e ético. Assim, 
o trabalho a partir das palavras e ações de cada paciente e dos 
efeitos da própria intervenção rejeita atendimentos coletivi-
zados (FIGUEIREDO, 2009; RINALDI, 2006). Para Elia (2015), 
a qualidade igualitária da cidadania, pelo viés da universali-
dade, não comporta e nem suporta os efeitos da dimensão 
do sujeito. O autor propõe a inclusão radical de todo sujeito, 
onde a singularização de cada um seja obra do significante 
que incidirá sobre essa igualdade pública. A cidadania como 
ferramenta para o discurso de desconstrução da lógica ma-
nicomial, tenta reverter o imaginário popular e científico de 
periculosidade social e improdutividade do louco (AMARAN-
TE, 2007). No entanto, a inclusão social do louco através da ci-
dadania limita o indivíduo a um discurso que não corresponde 
necessariamente ao seu. Conclusões/Considerações Finais Os 
efeitos de se trabalhar em prol da cidadania em saúde mental, 
aqui identificada à ideia de igualdade jurídica para todos, pode 
negar e/ou anular a diferença de cada um, contribuindo para 

a manutenção da prática da tutela, da lógica manicomial e até 
mesmo do imaginário de improdutividade e incapacidade do 
louco de se implicar com o mundo e de se responsabilizar pelo 
seu sofrimento e processo terapêutico, estigmas que o acom-
panham antes mesmo da reforma psiquiátrica brasileira. Por 
fim, considera-se que ainda é um desafio consolidar os princí-
pios da luta antimanicomial brasileira, transcendendo o meio 
acadêmico e profissional para as relações sociais cotidianas, 
inclusive buscando meios de fazer emergir e sustentar a aten-
ção psicossocial como política pública que acolhe a dimensão 
do sujeito e o permite responsabilizar-se pelo seu processo 
terapêutico. Referências AMARANTE, P. Saúde mental e aten-
ção psicossocial. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007. ELIA, L. 
O conceito de sujeito. 3ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010. 
ELIA, L. Política da Psicanálise e Política do Estado: uma exclu-
são possivelmente fecunda. In: BARROS, R. M. M.; DARRIBA, 
V. A. Psicanálise e Saúde: entre o Estado e o sujeito. Rio de 
Janeiro: Companhia das Letras, 2015, p. 69-82. FIGUEIREDO, A. 
C. Três tempos da clínica orientada pela Psicanálise no campo 
da saúde mental. In: GUERRA, A. M. C; MOREIRA, J, O. (Orgs.) 
A Psicanálise nas instituições públicas: saúde mental, assistên-
cia e defesa social. Curitiba: Editora CRV, 2010, p. 11-18. RINAL-
DI, D. Entre o sujeito e o cidadão: psicanálise ou psicoterapia 
no campo da saúde mental. In: ALBERTI, S.; FIGUEIREDO, A. C. 
Psicanálise e Saúde Mental: uma aposta. Rio de Janeiro: Cia de 
Freud, 2006, p.41-47.

Joyce Hilario Maranhão; Camilla Araújo Lopes Vieira;

13460 ASSISTÊNCIA AO HIPERTENSO NA ATENÇÃO 
BÁSICA: DUAS REALIDADES DE CUIDADO

Introdução A hipertensão arterial por suas características clíni-
cas e influência na fisiologia e anatomia de diversos órgãos, se 
caracteriza como uma doença silenciosa. Apresenta alta pre-
valência, variando na população adulta de 22% a 44%, atingindo 
valor >50% na população de 60 a 69 anos e 75% naqueles com 
idade superior a 70 anos (SBC, SBH, SBN, 2010). É responsá-
vel, direta ou indiretamente, por doenças crônicas não trans-
missíveis e pela diminuição da expectativa e da qualidade de 
vida dos indivíduos (SBC, SBH, SBN, 2010). Constitui a primeira 
causa de mortalidade em âmbito mundial e a terceira causa de 
incapacidade induzida por doença (LÓPEZ-JARAMILLO, 2014). 
Apresenta baixa taxa de controle, o que ocasiona alto custo 
médico-social, principalmente por suas complicações e inter-
nações (SBC, SBH, SBN, 2010; LÓPEZ-JARAMILLO, 2014). No 
cenário mundial a média europeia de controle da HAS na AB 
é de 8%, nos Estados Unidos da América e no Brasil em torno 
de 18%. Canadá e Cuba apresentam os melhores indicadores de 
controle (66% - 40%) (LÓPEZ-JARAMILLO, 2014). Esta realidade 
exige ações estratégicas que tornem o cuidado mais efetivo, 
com ênfase no diagnóstico, acompanhamento e tratamento. 
Objetivos Apresentar o índice de controle da pressão arterial 
de usuários hipertensos cadastrados na Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) de dois municípios paraibanos, que apresentam 
formas distintas no acompanhamento do hipertenso. Descre-
ver estratégias de acompanhamento do hipertenso cadastra-
dos e acompanhados pela equipe da ESF de dois municípios 
paraibanos. Metodologia Estudo transversal, de abordagem 
quantitativa. Desenvolvido no período de janeiro a agosto de 
2016 nos municípios de Patos-PB e Santa Terezinha – PB, em 
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Neste contexto os temas e músicas trabalhados nas oficinas 
eram selecionados a partir das demandas apresentadas pelos 
pacientes. Conclusões/Considerações Finais As ações busca-
ram promover autoestima e autonomia As oficinas se mostra-
ram efetivas na promoção do autocuidado na construção de 
vínculo entre os participantes dos grupos com os estudantes. 
As práticas são ferramentas importantes para promoção da 
qualidade de vida, do relacionamento interpessoal, além da 
troca saberes entre pacientes e acadêmicos.

Letícia Hellen Gonçalves da Silva; Ana Carolina Cavalcante da 
Silva; Bárbara Letícia Cruz dos Santos; Erica Marcela Oliveira 
Silva; Elisete Maria Umbelino Alves Silva; Cândida Maria 
Rodrigues dos Santos;

13478 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E POLÍTICAS NA 
CONSTRUÇÃO E GESTÃO DO CUIDADO AOS ATINGIDOS 
PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO – 
MARIANA/MG

Introdução No dia 05 de novembro de 2015 a cidade de Maria-
na se transformou no palco da maior tragédia socioambiental 
já registrada no país. Frente a este cenário, a Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS) do município encontra-se às voltas com a 
construção de respostas e intervenções que garantam o aten-
dimento e a proteção das comunidades atingidas a partir de 
uma compreensão crítica e ampliada do evento, bem como 
de seus impactos: individuais e sociais. As comunidades mais 
atingidas em Mariana foram os subdistritos de Bento Rodri-
gues e Paracatu de Baixo, onde centenas de pessoas ficaram 
desabrigadas e 19 pessoas morreram (14 trabalhadores e 5 
moradores do subdistrito de Bento Rodrigues). As dimensões 
estatísticas contribuem para a compreensão do impacto: a 
barragem de Fundão continha 50 milhões de m3 de rejeitos 
de mineração. Segundo o IBAMA, 34 milhões de m3 foram 
lançados no meio ambiente e outros 16 milhões continuam 
sendo carreados, o que coloca o desastre como ainda em cur-
so. A devastação causada pela lama percorreu 55 km no rio 
Gualaxo do Norte até o rio do Carmo e deste, mais 22 km até 
sua chegada ao rio Doce, de onde chegou até a foz do Ocea-
no Atlântico percorrendo um total de 663,2 km. Objetivos O 
trabalho em tela busca discutir e apresentar a construção de 
estratégias e respostas em Saúde Mental e Apoio Psicosso-
cial às vítimas do desastre causado pelo rompimento da bar-
ragem da mineradora Samarco S/A em Mariana (MG) a partir 
do relato de experiência da atuação e intervenção da Rede 
de Atenção Psicossocial (RAPS) do município. Metodologia A 
Rede de Atenção Psicossocial de Mariana é composta por dois 
serviços de saúde para atendimento de casos graves e crôni-
cos de transtornos mentais. Um destinado ao público adulto: 
o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e outro destinado ao 
público infantojuvenil, o CRESCER – CAPSi (Centro de Aten-
ção Psicossocial Infantojuvenil). São estes os dois dispositi-
vos da Rede de Atenção à Saúde do Município, responsáveis 
pelo atendimento das pessoas em sofrimento psíquico e/ou 
em uso de álcool e outras drogas. Além das ações desenvolvi-
das nos Centro de Atenção Psicossocial, todas as Equipes de 
Saúde da Família do município contam com o apoio matricial 
de profissionais de Saúde Mental, realizando um conjunto de 
ações compartilhadas com os profissionais da Atenção Básica 
para acompanhamento nos territórios. Foi, portanto, a partir 

dessa estrutura e direcionamento que as ações e estratégias 
de apoio psicossocial aos atingidos foram pensadas e articula-
das. Resultados e Discussão Desde a organização e execução 
das ações emergenciais até o presente momento, temos nos 
questionados cotidianamente: qual o papel da saúde mental 
em um contexto como esse? Que tipo de atuação e interven-
ção são necessárias? O contexto que se apresenta é oriundo 
de um processo de deslocamento forçado, ocasionando perda 
abrupta de referências, suscitando processos de desterritoria-
lizações e reterritorializações em que vínculos comunitários e 
sociais foram rompidos ou fragmentados, as identidades in-
dividuais e coletivas fragilizadas. Nesse sentido, entendemos 
que a construção de qualquer intervenção nesse contexto 
deve estar atenta aos processos de violação de direitos em 
curso e às tentativas de assujeitamento e patologização das 
respostas e reações apresentadas por indivíduos, grupos e co-
munidades. Deve garantir e efetivar a construção de espaços 
(individuais e coletivos) para a elaboração e ressignificação 
dessa experiência que sejam operados pela lógica do acolhi-
mento, aqui entendido enquanto espaço de escuta qualifica-
da e humanizada, estratégia produtora de saúde e espaço de 
trocas e sociabilidade, em que a produção de saúde se enfati-
za como produção de subjetividades. Conclusões/Considera-
ções Finais A organização do cuidado e apoio psicossocial aos 
atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão tem sido 
construída a partir de ações e atendimentos que mobilizaram 
toda a Rede de Atenção à Saúde do Município. Atualmente, 
em virtude das especificidades da demanda que tem acessado 
a Rede de Saúde e Saúde Mental a viabilidade da organização 
de um espaço institucional específico, mas articulado e inte-
grado com os demais pontos da Rede Local, para a população 
atingida tem sido debatida e pensada pela equipe envolvida 
no atendimento a essa população. Inspirado na experiência 
do Acolhe Saúde em Santa Maria (RS), entendemos que tal 
projeto clínico-institucional deve ter uma estrutura sólida, que 
tem objetivo neutralizar a dimensão de ruptura que um de-
sastre impõe, assim como, uma dinâmica aberta e flexível à 
complexidade dos sujeitos e suas construções acerca do ocor-
rido (Dassoler et al, 2016). Referências Brasil (2015), Laudo 
Técnico Preliminar: Impactos ambientais decorrentes do de-
sastre envolvendo o rompimento da barragem de Fundão, em 
Mariana, Minas Gerais, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama. Brasília. Brasil 
(2011) Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Institui a 
Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento 
ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso 
de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 
2011. Dassoler et al, Acolhe Saúde. In: A integração do cuidado 
diante do incêndio na boate Kiss: testemunhos e reflexões. 
Curtiba: CRV, 2016.

Sergio Rossi Ribeiro; Marcela Alves de Lima Santos;

13492 CUIDADO EM SAÚDE SOB A INFLUÊNCIA DO 
ESTIGMA ASSOCIADO AO TRANSTORNO MENTAL

Introdução A existência do estigma na sociedade produz 
consequências negativas para a vida do portador de trans-
torno mental, assim como, influencia o cuidado em saúde de 
uma maneira geral. A percepção dos prejuízos que o estigma 

sil, sustenta em seu arcabouço teórico (princípios norteado-
res) e prático (por suas ações e programas) a proposição de 
conversão do modelo assistencial biomédico para uma pers-
pectiva baseada na prevenção e promoção da saúde. Para 
além de tal característica, no caminho da implementação das 
Redes de Atenção à Saúde (RAS) é considerada como o nível 
de atenção estruturador da (re) configuração do SUS. A ten-
dência à concentração de médicos nos grandes centros urba-
nos demonstra, em alguma medida, o interesse dos médicos 
ao trabalho nos níveis de média e alta complexidade Portanto, 
a assimétrica distribuição do profissional médico no território 
brasileiro frente ao grande contingente populacional faz da 
oferta de serviços médicos insuficiente para atender toda a 
demanda. Nesse contexto, é parte do processo de mudança e 
reorganização da atenção, constituir o aumento da cobertura 
de “mais médicos” em regiões mais vulneráveis do país, para 
tanto o governo federal institui o Programa Mais Médicos 
(PMM) em 2013. Objetivos O estudo tem como objetivo identi-
ficar mudanças no quantitativo de médicos em regiões do Bra-
sil e o incremento no número de atendimentos realizados por 
médicos após o PMM ser implantado. Metodologia A aborda-
gem metodológica que guia todo estudo se da no âmbito da 
dimensão quantitativa por meio de análise descritiva de da-
dos, acompanhada de pesquisa bibliográfica. A pesquisa que 
preza pela abordagem quantitativa tem como objetivo trazer 
à luz dados, indicadores e tendências observáveis de uma rea-
lidade (SERAPIONI, 2000). A coleta de dados se deu a partir 
de consulta ao DATA-SUS, incluindo a Base de Dados do CNES 
e informações específicas sobre o PMM disponibilizadas pelo 
Ministério da Saúde. A análise de dados foi guiada no intuito 
de identificar o número de profissionais médicos da Estratégia 
de Saúde da Família lotados em municípios de extrema pobre-
za por mil habitantes, por região do país, tendo como recorte 
temporal uma breve comparação no período de 2012 a 2015. 
Resultados e Discussão Os dados confirmam inserção signi-
ficativa de médicos na APS com incremento da oferta e co-
bertura. Quanto à demografia médica em 2012 predominava 
a razão médico/habitante menor que 1/1.000 em quase toda a 
região norte, parte do nordeste e centro oeste, regiões consi-
deradas menos atrativas para fixação de médicos. Em 2015, a 
tendência de 2012 parece se manter. Entretanto, nota-se um 
adensamento na região Norte, Centro-Oeste e na porção sul 
do Nordeste aproximando a assistência médica no SUS para 
aqueles que vivem em regiões de pobreza. Para Girardi (2016) 
em março de 2013 havia 1.200 municípios com falta de médi-
cos, em setembro de 2015, cai para 777. No aspecto político, 
o PMM se apresenta como parte da intensificação de ações 
dos atores governamentais como a nova Política Nacional 
de Atenção Básica e o Programa de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade na Atenção Básica (BRASIL, 2012). A partir de 2013 
aconteceu aumento de consultas médicas. A oferta dos servi-
ços em 2.347 municípios com médico do PMM, com um incre-
mento de 34,9% de consultas básicas (parâmetro de 4.428.112 
em janeiro/13 e 5.972.908,janeiro/14) e uma redução de 20,8% 
de encaminhamentos hospitalares no Brasil (MDS, 2014). Con-
clusões/Considerações Finais O estudo evidencia que o PMM 
ao levar médicos para a APS traça um caminho que busca mi-
tigar efeitos danosos a saúde da população das regiões mais 
vulneráveis do país, de modo que atua no nível de atenção 

fundamental a reconversão do modelo assistencial. Como 
resultado de esforços destaca-se o incremento do quantita-
tivo do profissional médico nessas áreas. Apesar do estudo 
não demonstrar uma correlação explícita sobre o impacto do 
PMM, há indícios de impacto do PMM nos indicadores de saú-
de relativos a atenção primária. Logo, a temática carece de 
mais esforços que sejam capazes de obter novas informações. 
Para tanto, emerge a necessidade de se verificar outros as-
pectos que possam se relacionar à implantação do programa 
no Brasil, vez que sua proposta vai além do investimento no 
profissional médico e se insere uma perspectiva intersseto-
rial. Referências BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Programa mais 
médicos – dois anos: mais saúde para os brasileiros Brasília: 
Ministério da Saúde, 2015. GIRARDI, Sábado Nicolau et al . 
Impacto do Programa Mais Médicos na redução da escassez 
de médicos em Atenção Primária à Saúde. Ciênc. saúde cole-
tiva, Rio de Janeiro , v. 21, n. 9, p. 2675-2684, set. 2016 . OLI-
VEIRA, et. al. Mais Médicos: um programa brasileiro em uma 
perspectiva internacional. Interface (Botucatu).,n. 19, v.54, 
p.623-34. 2015. Disponível em:< http://www.scielo.br/pdf/icse/
v19n54/1807-5762-icse-19-54-0623.pdf>. Acesso em novembro 
de 2016. Serapioni, M. Métodos qualitativos e quantitativos na 
pesquisa social em saúde: algumas estratégias para a integra-
ção. Ciência & Saúde Coletiva, 5, 12, 187-192,2000.

Murilo Cassio Xavier Fahel; Maria Patrícia Silva;

13473 OFICINAS TERAPÊUTICAS COMO ESTRATÉGIAS 
DE CUIDADO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução A Reforma Psiquiátrica surgiu como transição de 
um modelo hospitalocêntrico para atenção psicossocial, redi-
recionando a assistência em saúde mental, com serviços de 
base comunitária, integrativa e autônoma. O Hospital Psiquiá-
trico Ulysses Pernambucano (HUP) é um dos poucos hospitais 
que se manteve aberto após a Reforma Psiquiátrica com leitos 
de internamento reduzidos e atendimento reformulado. Ob-
jetivos Este estudo objetiva relatar através da vivência prática 
a importância das oficinas terapêuticas como instrumento de 
cuidado em um hospital psiquiátrico. Metodologia Trata-se 
de um relato de experiência, fundamentado na observação e 
atuação de acadêmicos do Curso de Enfermagem do 6º pe-
ríodo da Universidade federal de Pernambuco – UFPE, com o 
intuito de associar o conteúdo construído em sala de aula com 
a vivência da assistência no hospital, tendo como facilitador 
deste processo o estágio supervisionado. O HUP encontra-se 
localizado no bairro da Tamarineira em Recife-PE, no Distrito 
Sanitário III e atende pacientes portadores de transtornos 
mentais e seus familiares, o serviço funciona 24h, a clientela 
é constituída por crianças, adolescentes, adultos e idosos, do 
interior e grande Recife. Resultados e Discussão A vivência du-
rante o estágio possibilitou o resgate histórico da instituição 
e sua participação no processo de reflexão sobre a reforma 
psiquiátrica. A aquisição de novas formas de cuidar por parte 
do enfermeiro foi executada pelos acadêmicos através da ela-
boração de oficinas terapêuticas. Sendo realizadas oficinas te-
rapêuticas de arte, música e jogos. As atividades aconteciam 
nos dias úteis, com duração de duas horas. As oficinas foram 
embasadas na metodologia participativa, tornando os pacien-
tes protagonistas de seu cuidado e não meros receptores. 
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gência no cuidado. 3) Inexistência do Plano de Cuidado: as 
gestantes com DMG são encaminhadas para outro município 
(referencia regional) e perdem o vinculo com a atenção primá-
ria. Conclusões/Considerações Finais Identificou-se desafios 
complexos como inexistência de protocolos assistenciais no 
município, despreparo para o atendimento à gestante e so-
brecarga de trabalho. Evidenciou-se pouco investimento em 
ações preventivas voltadas a gestante com DMG e ruptura de 
vinculo com a atenção primaria impossibilitando a instituição 
de plano de cuidado.

Daniela Gonsalves Lopes; Valéria Aparecida Masson; Cristiane 
Pereira Castro;

13517 PROCESSO DE TRABALHO NAS EQUIPES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA: MODELO MÉDICO-CENTRADO E 
SERVIÇOS “SEM MÉDICO”

Introdução A atração e fixação de médicos para atuarem na 
Atenção Primária à Saúde (APS) não é um problema exclusivo 
do Brasil, mas também de países nos continentes americano 
e europeu. Na região estudada, há três problemáticas do tra-
balho médico no SUS: o baixo número de médicos em relação 
à população, a distribuição desigual dos médicos na região e 
a inadequada formação médica para atuação em APS. Objeti-
vos Analisar os desafios na atração e fixação de médicos nos 
municípios da região de saúde de Vitória da Conquista, Bahia e 
discutir os limites e possibilidades que a ausência de médicos 
traz para as práticas no SUS regional, sobretudo, no âmbito 
da APS. Metodologia Trata-se de estudo de caso, de caráter 
qualitativo. Realizou-se grupos focais e entrevistas semies-
truturadas. Buscou-se estabelecer uma análise crítico-refle-
xiva para compreensão de questões das redes de atenção à 
saúde na perspectiva regionalizada e como se dava a gestão 
do cuidado nos municípios diante da dificuldade para atração 
e fixação de médicos na APS. Foram entrevistados 17 gesto-
res, 15 profissionais de saúde da EqSF (4 grupos focais) e 21 
usuários dos serviços de saúde (4 grupos focais). O projeto foi 
vinculado ao PRODOC/UFBA e aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa, da UFBA (Parecer nº 207/11). Resultados e Dis-
cussão Os discursos convergiram para uma organização das 
atividades clínicas moldadas pela agenda médica. A atração e 
fixação do médico às Equipes de Saúde da Família (EqSF) foi 
um problema frequentemente relatado. Os gestores lançam 
mão de inúmeros artifícios como forma de atração do médi-
co que, por vezes, agravam a situação. Entre os problemas, 
o mais comum foi o pagamento de salários acima da média, 
gerando insatisfação aos demais profissionais da EqSF, além 
de alimentar a competição entre os municípios e aumentar 
a rotatividade dos profissionais. Estes artifícios para atração 
de médicos em EqSF geravam distorções no processo de tra-
balho das EqSF e na qualidade da atenção. Conclusões/Con-
siderações Finais Havia uma alta cobertura de APS na região, 
contudo, as USF estavam frequentemente sem o profissional 
médico na maioria dos turnos. Portanto, apesar do discurso 
de um trabalho médico centrado, a população convivia com 
ausência deste profissional no momento de busca na APS.

Lucas Gomes Amaral; Adriano Maia dos Santos; Fabiana 
Rodrigues Ferreira; Jamille Amorim Carvalho; João Antônio 
Brito Porto;

13523 DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS NO SISTEMA 
PRISIONAL DO RIO GRANDE DO SUL: UM PANORAMA DA 
TUBERCULOSE, HIV/AIDS, SÍFILIS E HEPATITES

Introdução O Brasil apresenta 607.731 pessoas em situação 
privada de liberdade (PPL), sendo o quarto país com a maior 
população carcerária do mundo1. A PPL, quando comparada à 
população em geral, possui maior risco de exposição e desen-
volvimento de doenças, como a Tuberculose, HIV, Sífilis e He-
patites 2,3,4, dentre outras, portanto conhecer sua distribui-
ção nesses locais é fundamental. Objetivos Investigar o perfil 
da Tuberculose (TB), HIV/Aids, Sífilis e Hepatites em cinco pre-
sídios do Rio Grande do Sul. Metodologia Trata-se de um es-
tudo transversal realizado em cinco presídios localizados nos 
municípios de Canoas, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Rio Grande 
e Venâncio Aires. Os dados foram coletados considerando o 
período de janeiro à dezembro de 2016 e se deu por meio da 
aplicação de um questionário misto (aberto e fechado) preen-
chido por um representante da Equipe de Atenção Básica da 
Saúde Prisional. O instrumento abordou questões referentes 
à caracterização das doenças, os aspectos infraestruturais das 
unidades prisionais, a organização da rede e o fluxo de pres-
tação de serviços relacionado à tais patologias. Resultados 
e Discussão Foram contabilizadas 3.022 PPL, em sua maioria 
pertencentes ao sexo masculino (96,6%). Pelotas se desta-
ca por possuir o maior número de PPL (913) e Santa Cruz do 
Sul o menor (322). Também em Pelotas observou-se o maior 
número de casos de TB e de Sífilis (3,39% e 4,38%, respectiva-
mente) em Canoas de HIV/Aids e da coinfecção TB/HIV (5,1% 
e 40%, respectivamente) e Venâncio Aires de Hepatite C e B 
(3,58% e 0,35%, respectivamente). Já em Santa Cruz do Sul, ob-
servou-se a maior taxa de alta por cura de TB (50%). Todas as 
equipes de saúde prisional destes municípios realizam o TDO 
e o teste rápido para HIV, Sífilis, Hepatites B e C. Conclusões/
Considerações Finais A ocorrência da Tuberculose, HIV/Aids, 
Sífilis e Hepatites em PPL é significativa, o que requer o de-
senvolvimento de ações estratégicas de prevenção, diagnós-
tico e tratamento. Além disso, urge fortalecer a rede e o fluxo 
de serviços, bem como ampliar o aporte de recursos físicos, 
financeiros, outros, com vistas à qualificação da assistência.

Rarianne Carvalho Peruhype; Guilherme Barbosa 
Shimocomaqui; Renata Maria Dotta; Lia Gonçalves Possuelo; 
Julia Leão; Marina Gabriela Prado Silvestre; Rebel Zambrano 
Machado; Elson Romeu Farias;

13528 GESTÃO DO CUIDADE EM REDES DE ATENÇÃO 
À SAÚDE: APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM 
ÊNFASE NO NASF RECIFE-PE

Introdução A Atenção Básica vem sendo a responsável pela 
apropriação de espaços de construção de novas práticas de 
saúde e pela implementação de ações que assegurem a me-
lhoria das condições de saúde da população que nele habita. 
O Núcleo de Apoio a Saúde da Família configura-se como uma 
estratégia para superar e auxiliar na conversão do modelo 
fragmentado e descontínuo para a atenção integral a partir 
da atenção básica, ajudando na articulação das linhas de cui-
dado e implementação dos projetos terapêuticos (FONTANA 
et al, 2016; BRASIL,2014). Os arranjos organizativos de ações 
de serviços de saúde, buscam garantir a integralidade do cui-

causa no cuidado em saúde deve ser usada como base para 
uma intervenção da gestão do cuidado em saúde. Objetivos 
Identificar os efeitos do estigma nos cuidados em saúde aos 
portadores de transtorno mental e descrever como a gestão 
do cuidado minimiza as consequências do estigma no cuidado 
a saúde aos portadores de transtorno mental. Metodologia 
Pesquisa classificada como exploratória e bibliográfica, em 
que a busca das informações se deu em bases de dados SCO-
PUS, BVS, SCIELO sem restrição de ano ou tipo de publicação, 
nos idiomas português e inglês. Os descritores usados foram 
estigma e transtorno mental, cuidado em saúde e gestão do 
cuidado. A seleção dos artigos com considerações teóricas e 
ou empíricas foi feita com base em elementos que se se apro-
ximavam de: consequências do estigma no cuidado em saúde 
do portador de transtorno mental e conceitos usados em ges-
tão do cuidado em saúde que podem ser aplicados de forma 
a minimizar essa problemática associada à estigmatização. 
Resultados e Discussão As publicações demonstram que o es-
tigma profissional e familiar são os que mais afetam o cuidado 
em saúde. Os profissionais de saúde apresentam crenças e ati-
tudes estigmatizantes, que estão associadas a algum prejuízo 
ao cuidado em saúde como a falsa necessidade de internação, 
assistência à saúde diferenciada em comparação a outros 
usuários, pessimismo em relação ao prognóstico e atendimen-
tos rápidos. Em relação à família a atitude de culpabilizar a 
pessoa com transtorno mental por seu problema, produz um 
distanciamento do usuário ao serviço de saúde. Os resultados 
referentes à gestão do cuidado mostram que a integralidade 
é uma estratégia importante a ser adotada. Conclusões/Consi-
derações Finais A articulação entre profissionais, familiares e 
unidades de saúde (um aspecto da integralidade do cuidado) 
é um mecanismo importante para a melhoria do cuidado em 
saúde, pois aumenta o conhecimento sobre o indivíduo que 
procura assistência e com isso possibilita a redução das cren-
ças e atitudes estigmatizantes de profissionais e familiares.

Marcela dos Santos Ferreira;

13495 INTEGRAÇÃO SISTÊMICA DE AÇÕES E SERVIÇOS 
EM SAÚDE COMO MÉTODO DE ORGANIZAÇÃO DO 
SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DE PALMAS-TO

Introdução A vigilância em Saúde (VS) é um conjunto de ações 
específicas que observam a distribuição e surgimento de 
doenças, através do controle contínuo de dados, garantindo 
o princípio da integralidade. A Atenção Primária (AP) abran-
ge o atendimento de forma integral, dando continuidade ao 
cuidado, é criado um vínculo entre as partes que se mantém 
ao longo do tempo, a fim de garantir a longitudinalidade. Ob-
jetivos Relatar experiência vivenciada na Secretaria Municipal 
de Saúde através da integração entre Vigilância em Saúde e 
Atenção Primária como método organizacional do sistema de 
saúde de Palmas - TO. Metodologia Este estudo refere-se a um 
relato de experiência com objetivo de apresentar o método 
de organização do sistema municipal de saúde adotado em 
Palmas, Tocantins, a partir do mês de junho de 2016, onde bus-
ca organizar o sistema de saúde que passa a ter características 
que visam garantir os princípios do Sistema Único de Saúde, 
compreendendo assim como um método eficaz na promoção 
da integração entre ações e serviços de saúde visando uma 

atenção de qualidade, humanizada, contínua e integral, as-
segurando a estruturação de um sistema integrado de segu-
ridade e proteção social, sendo constituída então a Rede de 
Atenção e Vigilância em Saúde (RAVS). Resultados e Discus-
são Para desenvolver essa integração, criou-se a Superinten-
dência de Atenção Primária e Vigilância em Saúde, implemen-
tando a RAVS. Para tanto, a AP coordena a atenção à saúde, 
desde o processo de conhecimento, até o desenvolvimento 
do relacionamento da equipe com a população. Simultanea-
mente, a VS é atuante através do Centro de Aprendizagem, 
Investigação e Extensão em Vigilância em Saúde (CAIEVS), 
que atua na rede de serviços intra e intersetorial de Palmas. A 
RAVS tem como destaque da sua estrutura a territorialização; 
no território, a interação social é abrangente, os usuários são 
vistos dentro de seus determinantes sociais, culturais e eco-
nômicos, e não apenas pelos seus limites geográficos. Conclu-
sões/Considerações Finais O método organizacional adotado 
em Palmas aprimora a atenção à saúde, tendo em vista que 
as ações de Vigilância em Saúde estão inseridas na rotina da 
Atenção Primária, de forma ascendente e transversal, aumen-
tando o acesso da população a diferentes tipos de ações de 
saúde, garantindo resolutividade e consequentemente me-
lhoria na qualidade de vida.

Alice Kelly Reis de Oliveira; Cristiano Soares da Silva;

13514 CUIDANDO DE GESTANTES PORTADORAS 
DE DIABETES MELLITUS GESTACIONAL NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA: CONSTRUINDO CAMINHOS

Introdução Os princípios do SUS podem ser fortalecidos atra-
vés das Redes de Atenção. Nos últimos anos, foram instituídas 
Redes para políticas prioritárias, como a Rede Cegonha. Aten-
ção primária assume importante papel nesta rede na imple-
mentação de ações voltadas para o pré-natal, que valorizem o 
cuidado, vínculo e a detecção de agravos à saúde da gestante, 
como o Diabetes Mellitus Gestacional (DMG). Objetivos Iden-
tificar os desafios enfrentados pelo enfermeiro frente à ges-
tante com DMG assistida nos serviços de atenção primária de 
uma cidade do interior de SP. Analisar os desafios em relação 
à prevenção da doença e instituição de planos de cuidados. 
Metodologia Este trabalho integra o Trabalho de Conclusão 
de Curso intitulado “Desafios do Enfermeiro Frente à Diabe-
tes Mellitus Gestacional na Atenção Primária do SUS”. Trata-
se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, que 
utilizou como instrumento de coleta de dados um questioná-
rio semi-estruturado. Participaram da pesquisa 8 enfermeiros 
que atuam em serviços de atenção primária de um município 
do interior de SP e todos os aspectos éticos foram cumpridos. 
Para os dados quantitativos, foi realizada análise descritiva e 
para os qualitativos, utilizou-se a Análise de Conteúdo de Bar-
din. Resultados e Discussão Notou-se a prevalência de enfer-
meiras mulheres, com pouca experiência profissional e baixa 
procura por especialização na área de saúde coletiva. Dos da-
dos qualitativos emergiram três categorias analíticas: 1) Falta 
de Recursos Humanos: Isso ocorreu devido ao desligamento 
de uma empresa terceirizada que culminou no fechamento 
do ambulatório de alto risco 2)Deficiência de Informações e 
Conhecimentos: observou-se falhas no cuidado devido não 
conhecimentos dos protocolos assistenciais gerando negli-
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funcional ocorreu em 55% dos totalmente dependentes; 67% 
dos dependentes graves; 66 % dos dependentes moderados 
e 34% dos dependentes leves. Ocorreram 3 óbitos (0,7%), 70 
(15%) reencaminhamentos ao hospital de referência por rea-
gudização do quadro clínico e 72% de objetivos terapêuticos 
atingidos, auto determinados pela equipe de saúde assisten-
te. Conclusões/Considerações Finais As unidades de Cuidados 
Continuados Integrados do Brasil apresentaram importantes 
resultados em relação à melhoria de funcionalidade dos pa-
cientes convalescentes. Com a implantação de experiências 
piloto, pretende-se criar condições que permitam desenvol-
ver um modelo integrado de cuidados de saúde às pessoas 
em situação de dependência funcional.

Karina Moraes Kiso; Denise de Andrade Saavedra; Manoel 
Carlos Sampaio de Almeida Ribeiro; Sabrina de Lima e Souza;

13537 AUTOAVALIAÇÃO INTEGRATIVA DA GESTÃO DO 
CUIDADO: SENTIDOS E SIGNIFICADOS DAS PICS EM NÍSIA 
FLORESTA

Introdução A reforma sanitária, instituída no Brasil a partir de 
1988, traz como um dos princípios basilares do Sistema Único 
de Saúde, a atenção integral em saúde. Uma das políticas es-
truturantes para este cuidado integral é a Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares, publicada no Brasil 
desde 2006, que incorpora como dispositivo a clínica amplia-
da e traz uma nova proposta de cuidado no âmbito da saúde. 
Objetivos Descrever e analisar o processo de implantação da 
PMPIC/Nísia Floresta – RN, à luz dos sentidos e significados 
apontados pelos profissionais da Estratégia de Saúde da Fa-
mília (grupo pesquisado) e como isso influenciou na gestão 
do cuidado em saúde. Metodologia Estudo de natureza qua-
litativa e intervencionista do tipo Pesquisa-Ação com borda-
gem sociopoética. Os dados foram construídos, segundo a 
perspectiva da abordagem sociopoiética, através de variados 
instrumentos de pesquisa do tipo: Diário Vivencial Humanes-
cente, Arquivos Existenciais, e Grupo Focal durante a expe-
riência vivencial do Ateliê humanopoiético de Auto avaliação 
integrativa - AHAI. Os dados foram analisados através de 
categorias de análise e eixos estruturantes, sintetizados a 
partir do conhecimento construído, à luz das perguntas nor-
teadoras, que geraram as Dimensões de análise. Resultados 
e Discussão Os resultados do estudo apontam para a impor-
tante mudança no modelo de atenção no município de Nísia 
Floresta a partir da implantação da PMPIC. Avanços foram 
identificados nos aspectos legais e protocolares da gestão 
do Cuidado no município. Foi observado o aumento do vin-
culo do usuário/profissional, melhora no acolhimento através 
da escuta qualificada, profissionais motivados e desafiados 
na pratica de um novo cuidado, redução da medicalização e 
procedimentos, bem como mudança nas práticas de saúde 
que consideram a integralidade do ser. Conclusões/Conside-
rações Finais O Cuidado integrativo humanescente, introdu-
zido pelos profissionais da Estratégia Saúde da Família do 
município, fortaleceu a transdisciplinaridade e integralidade, 
a adoção de novas tecnologias que atendem aos pressupos-
tos da PMPIC, da Clinica ampliada e da Política Nacional de 
Humanização.

Nathaly Sophia Rocha Phillips David; Ana Tañia Lopes Sampaio;

13539 DETERMINANTES DO USO DE SERVIÇOS DA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA O RASTREAMENTO 
DO CÂNCER DE MAMA

Introdução Evidências científicas mostram que as ações de 
rastreamento do câncer de mama produzem impacto na redu-
ção da mortalidade, entretanto, no Brasil, a cobertura mamo-
gráfica da população feminina com risco padrão encontra-se 
abaixo do percentual mínimo de 70% preconizado pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS). Objetivos Identificar barreiras 
e estratégias de superação para a utilização da Atenção Pri-
mária à Saúde (APS) no rastreamento do câncer de mama, se-
gundo os determinantes da utilização de serviços propostos 
por Travassos e Martins (2004). Metodologia Trata-se de uma 
revisão integrativa da literatura nas bases Pubmed e Lilacs, 
entre os anos de 2011 e 2015. A amostra foi constituída por 24 
artigos. Produziu-se uma síntese em duas categorias: a primei-
ra acerca das barreiras e a segunda sobre as estratégias para a 
utilização dos serviços. Em cada uma delas, elencaram-se cin-
co subcategorias, que correspondem aos determinantes do 
uso de serviços: necessidades de saúde das usuárias; caracte-
rísticas sócioculturais das usuárias; características demográfi-
cas, psíquicas, qualificação e prática do profissional de saúde; 
organização do serviço e política e modelo de saúde. Resulta-
dos e Discussão Verificou-se que a maior parte das barreiras 
relacionam-se aos profissionais de saúde e seus processos de 
trabalhos (58%) e à organização dos serviços de saúde (50%); 
as estratégias de superação, por sua vez, estão ligadas princi-
palmente à conformação de uma rede eficiente de cuidados 
(75%) e à prática da educação permanente para profissionais 
de saúde (70%). Conclusões/Considerações Finais É necessária 
articulação entre políticas públicas de saúde e de educação, 
para maximizar o desenvolvimento profissional e fortalecer a 
cogestão do cuidado. Ressalta-se a operacionalização do pro-
grama do rastreamento ajustado às particularidades do con-
texto sociocultural, tecnológico e epidemiológico, bem como 
ao tipo de sistema de saúde.

Danila Cristina Paquier Sala; Julia Rhuanita de Oliveira Ruiz; 
Elisabeth Niglio de Figueiredo; Valterli Conceição Sanches 
Gonçalves; Maria Suzana Barboza da Silva; Rosely Erlach 
Goldman; Káren Mendes Jorge de Souza;

13545 MEDICINA NA COMUNIDADE: VIVÊNCIA 
PRESENCIAL E ONLINE EM ESCOLA DA REDE ESTADUAL 
DE ENSINO

Introdução O projeto de Extensão Medicina na Comunidade é 
uma intervenção de responsabilidade da Liga de Clínica Médi-
ca da UECE que ocorre no colégio da rede estadual de ensino 
Heráclito de Castro e Silva, no bairro Serrinha, Fortaleza, Cea-
rá, através de aulas, seminários, rodas de conversa e materiais 
informativos fixados na própria escola e nas redes sociais com 
conteúdos relacionados à educação em saúde. Objetivos Ge-
rar e discutir conhecimentos básicos nas áreas de prevenção 
de doenças e promoção da saúde entre alunos e comunidade. 
Metodologia As informações das temáticas são embasadas em 
cartilhas, panfletos, dentre outros materiais fornecidos pelo 
Ministério da Saúde, além de artigos de revistas científicas. A 
disseminação do conhecimento é realizada através de rodas 
de conversas, de modo que o aprendizado se dá de forma dinâ-

dado, as chamadas Redes de atenção à saúde. Franco, 2006, 
relata que “a vida produtiva se organiza pelas relações”, 
onde observamos muitas redes informais em operação, evi-
denciada nas unidades de saúde. O apoio matricial realizado 
com as equipes de saúde da família pode ser uma forma de 
enfrentar a complexidade dos problemas de saúde, enten-
dendo este formato de apoio como uma ferramenta para 
ampliar a capacidade de cuidado, produzindo conhecimento 
mútuo e trocas, além de aproximação e conversações com 
outros serviços e setores (MATTOS, 2001; MELO et al, 2016). 
Objetivos A proposta é problematizar o tema da gestão do 
cuidado integrado em rede e trazer elementos para articula-
ção conjunta de equipes da atenção básica e o NASF com as 
de outros pontos da rede, com aquelas da atenção especia-
lizada. • Enfatizar as redes de atenção à saúde; • Comple-
mentar as redes informais de cuidado, bem como às redes de 
apoio social e intersetorial. Metodologia Em 2016, profissio-
nais do NASF Recife-PE, tiveram a oportunidade de inscrever 
no curso de Apoio Matricial na Atenção Básica com ênfase 
nos NASF, que foi oferecido pela EAD ENSP FIOCRUZ. Esse 
curso que tem como proposta a modalidade semipresencial, 
permitiu que os profissionais selecionados levassem para 
seu núcleo de ações reflexões sobre o processo de trabalho. 
Cada momento foi desenvolvido atividades como leituras de 
materiais disponibilizados pelo próprio curso, discussões rea-
lizadas no encontro presencial e fóruns e chats para compilar 
cada momento vivenciado pelo grupo de estudo. O momento 
detalhado, faz parte da lll unidade de aprendizagem que re-
trata a analise do percurso do usuário na rede de saúde, num 
formato que permite que os profissionais olhem para sua 
realidade, e analise os fluxos desenhados nas linhas do cui-
dado; e também fazer o exercício de compreender a função 
reguladora pela equipe do NASF, em conjunto com as ESF, e 
pressupor ações de cuidado. Resultados e Discussão Identifi-
camos problemas e incidentes críticos provocados pelos rela-
tos de profissionais que realizaram a atividade de entrevistar 
usuários afim de entender como este faz para solucionar seus 
problemas de saúde, algumas das perguntas eram: o que fez 
desde que o problema começou? E que resposta ou retorno 
obteve do serviço de saúde? Discutimos os relatos que foram 
colhidos pelos profissionais, e selecionamos um e tentamos 
elaborar hipóteses de solução, propostas de intervenção a 
serem implantadas por meio de estratégias e recursos espe-
cíficos. Esta atividade permitiu que procurássemos ampliar as 
situações de resolução e conhecer outras experiências que 
podem ajudar a desenvolver estratégias para articulação em 
rede. Outro momento realizado, foi o de rever os encami-
nhamentos para ambulatórios e de especialidades, centros 
de reabilitação, policlínicas, centros de atenção psicossocial, 
dentre outros equipamentos da rede de saúde, com a inten-
são de refletir mais profundamente sobre o problema das 
filas de espera. Na discussão desse momento percebemos 
a organização das redes temáticas, os seus limites, e como 
como se desenha a realidade de cada território. Conclusões/
Considerações Finais Entendemos que para a produção do 
cuidado, as necessidades apresentadas pelos indivíduos ou 
coletividades devem ser “ouvidas” pelos profissionais de saú-
de e, com base nelas, os projetos terapêuticos podem ser de-

senhados, tentando responder aos princípios de vinculação, 
corresponsabilização, equidade e integralidade. Quando per-
passando pelos diferentes níveis de assistência, em resposta 
às necessidades reveladas pelos usuários, a consolidação de 
toda essa rede integrada de serviços, elemento estruturante 
de todo o processo, é denominada por Franco e Magalhães 
Júnior (2003) como “linha do cuidado”. O entendimento da 
rede do cuidado, como modo de organizar os serviços, neces-
sita da integração de diversos pontos de atenção, perceben-
do que não há condição de atender a todas as necessidades 
dos usuários em um único serviço, sendo o NASF uma ferra-
menta de integração dos saberes e fazeres da saúde. Referên-
cias BRASIL. Ministério da Saúde. Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família. v. 1. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. (Cadernos de 
Atenção Básica, n. 39) FRANCO, T. B.; MAGALHAES, J. R. H. A 
integralidade e as linhas de cuidado. in: MERHY, E. E. et al. O 
trabalho em saúde: olhando e experienciando o SUS no coti-
diano. São Paulo: Hucitec, 2004. FONTANA, K. C.; LACERDA, J. 
T.; MACHADO, P. M. O.O processo de trabalho na Atenção Bá-
sica à saúde: avaliação da gestão. Rio de Janeiro, v. 40, n. 110, 
p. 64-80, JUL-SET 2016. MATTOS, R. A. Os sentidos da integra-
lidade: algumas reflexões acerca dos valores que merecem 
ser defendidos. In: Pinheiro R, Mattos RA, organizadores. Os 
sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à saúde. 
Rio de Janeiro: IMS- UERJ/ABRASCO; 2001. p. 39-64. MELO, E. 
A.; VIANNA, E. C.; PEREIRA, L. A. Caderno de Apoio Matricial 
na Atenção Básica com Ênfase nos NASF: aperfeiçoamento. 
-2ªed.rev.-Rio de Janeiro, RJ: EAD/ENSP/FIOCRUZ,2016.

Juciany Medeiros Araújo; Carla Caroline Silva dos Santos; 
Roberta Alexsandra Silva da Mota; Aline Arcelino de Oliveira; 
Sémares Genuíno Vieira;

13532 CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS: 
EXPERIÊNCIA NO BRASIL

Introdução A população mundial está envelhecendo e requer 
respostas novas e diversificadas frente ao inevitável aumento 
da procura por serviços de saúde por pessoas idosas com de-
pendência. Nesse sentido, as unidades de Cuidados Continua-
dos Integrados caracterizam-se visa promover a reabilitação 
e recuperação da funcionalidade de indivíduos em situação 
de dependência e/ou perda de autonomia. Objetivos Descre-
ver o perfil das internações e indicadores de resultados das 
unidades de convalescências no Brasil. Metodologia Trata-se 
de um estudo de caráter longitudinal realizado com pacien-
tes internados nas unidades de convalescença dos Cuidados 
Continuados Integrados, encaminhados a partir dos hospitais 
locais pactuados previamente. Para as análises estatísticas, 
inicialmente foram realizadas apreciações descritivas dos 
dados sócio-demográficos e clínicos, com distribuição de fre-
quência, além de cálculo de medidas de posição e dispersão, 
pelo programa EpiinfoTM versão 7.1.5. Foi utilizado nível de 
5% de significância para as inferências. Resultados e Discussão 
Foram analisados 451 internações, sendo observado melhora 
na recuperação dos indicadores relacionados à funcionalida-
de e autonomia dos pacientes. O diagnóstico principal mais 
prevalente foi o acidente vascular cerebral (mais de 40% do 
total das internações). Dos pacientes avaliados, 54% dos casos 
apresentaram alguma melhora durante a internação. O ganho 
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induzir a intersetorialidade e a integração das redes de servi-
ços em atuação nos 25 municípios seridoenses, acreditando 
-se que a continuidade do projeto dará bons frutos para a 
construção de uma política de drogas progressista e eman-
cipatória. Referências Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria 
de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. Guia estratégico para o cuidado de pessoas com 
necessidades relacionadas ao consumo de álcool e outras 
drogas: GUIA AD/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção 
à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégi-
cas. - Brasília: Ministério da Saúde, 2015.100p.:il.

Martha Emanuela Soares da Silva Figueiró; Melissa Leite 
de Azevedo; Ana Eloá Cerqueira; Iara Maria Pinheiro de 
Albuquerque; Iveluska Alves Xavier da Costa Lemos; Luciana 
Andrade D‘Assunção; Sandra Angélica Pereira Santiago; Maira 
Leiliane Oliveira Almeida;

13551 ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO CONTRA 
O COMPORTAMENTO SUICIDA EM CATALÃO – GO: UM 
ESTUDO DOCUMENTAL

Introdução Os fatores de risco ao suicídio têm sido mais ex-
tensivamente estudados nas últimas décadas. Entre os princi-
pais fatores encontram-se os transtornos mentais (como, por 
exemplo, depressão, alcoolismo), perdas recentes, perdas de 
figuras parentais na infância, dinâmica familiar conturbada, 
personalidade com fortes traços de impulsividade e agressivi-
dade, certas situações clínicas (como doenças crônicas inca-
pacitantes, dolorosas, desfigurantes), ter acesso fácil a meios 
letais (OMS, 2003; Botega, Werlang, Cais & Macedo, 2006). 
A OMS (2012) inclui entre os fatores de risco para suicídio, 
a doença mental e física, abuso de álcool e drogas, doença 
crônica, tensão emocional aguda, violência, uma mudança 
súbita e importante na vida de um indivíduo, como a perda 
de emprego, separação de um parceiro ou outros eventos 
adversos ou, em muitos casos, uma combinação destes fa-
tores. Apesar dos problemas de saúde mental desempenhar 
um papel que varia nos contextos diferentes, outros fatores, 
como situação cultural e socioeconômica, são particularmen-
te influentes. Considerando a gravidade e o aumento de sua 
incidência nos últimos anos, o fenômeno merece ser mais 
bem investigado. Objetivos O estudo tem como objetivo ge-
ral identificar os fatores de risco ao comportamento suicida 
em usuários atendidos pelo Ambulatório de Saúde Mental 
da Infância e da Adolescência de Catalão – GO. Metodologia 
Trata-se de um estudo qualitativo, delineado como pesquisa 
documental, quando considerados seus objetivos e procedi-
mentos de coleta de dados. Ele consistiu na análise de 1332 
prontuários de crianças e adolescentes atendidos pelo Am-
bulatório de Saúde Mental da Infância e da Adolescência da 
cidade de Catalão - GO, no período de 2011 a 2016; haja vista 
que os registros nos prontuários têm por finalidade estabele-
cer uma comunicação entre a equipe multiprofissional envol-
vida nos cuidados aos usuários, facilitando a continuidade da 
assistência e a elaboração de um plano terapêutico singular, 
subsidiando o acompanhamento da evolução dos usuários 
(Campos e outros, 2014). Atenção especial foi dedicada aos 
registros dos primeiros atendimentos, notadamente, aos fa-
tores de risco e tentativas de suicídios anotados pelo técnico 

que atendeu o caso. No estudo foram tomados os cuidados 
éticos previstos na Resolução 466/2012, combinada com a 
Resolução 510/2016 publicadas pelo Conselho Nacional de 
Saúde. Resultados e Discussão Nos prontuários analisados 
foram encontrados 45 casos de ideação e tentativas de suicí-
dio (3,38%), sendo 34 entre usuários do sexo feminino (2,55%) 
e 11 entre usuários do sexo masculino (0,83%). A faixa etária 
dos usuários atendidos está entre 8 anos e 8 meses e 13 anos 
e 7 meses e o nível de escolaridade foi o ensino fundamental 
incompleto. Os principais fatores de risco ao comportamen-
to suicida entre usuários do sexo feminino foram: dinâmica 
familiar conturbada, depressão, automutilação, agressivida-
de, distúrbios alimentares, uso de drogas, abandono familiar, 
rompimento de relação afetiva e ansiedade, cabendo desta-
que o registro de 16 casos de tentativa de suicídio e 6 casos de 
ideação suicida. Entre os usuários do sexo masculino preva-
leceram os seguintes fatores de risco: dinâmica familiar con-
turbada, violência doméstica, abuso de drogas, com rendi-
mento escolar, agressividade, isolamento social e depressão, 
com o registro de 5 casos de tentativa de suicídio e 4 casos 
de ideação suicida. Sendo assim, os resultados encontrados 
são corroborados pela literatura especializada, estando de 
acordo com os parâmetros estabelecidos pela OMS (2012). 
Conclusões/Considerações Finais Os fatores de risco ao com-
portamento suicida são conhecidos e confirmam a tendência 
de aumento nos índices de suicídios em cidades de pequeno 
porte do Brasil. Embora as estimativas de tentativas superem 
o número de suicídios em pelo menos 10 vezes, conhecer os 
fatores de risco ao comportamento suicida é um importan-
te passo no sentido de preveni-lo (Botega, Werlang, Cais & 
Macedo, 2006). Todavia, os profissionais da saúde devem es-
tar atentos para saber interpretá-los e manejá-los de for¬ma 
adequada, pois seu simples reconhecimento não é suficiente 
para evitar o suicídio (Braga & Dell’Aglio, 2013). Sendo assim, 
esforços dos diversos segmentos da sociedade são necessá-
rios na difícil tarefa controle e prevenção do suicídio, sendo 
de extrema importância o treinamento dos profissionais que 
atenção básica à saúde, haja vista que eles estabelecem os 
primeiros contatos com os usuários que apresentam riscos 
ao suicídio. Referências Botega, N. J., Werlang, B. S. G., Cais, 
C. F. S. & Macedo, M. M. K. (2006). Prevenção do comporta-
mento suicida. Psico, 37, 213-220. Braga, L. L. & Dell’Aglio, D. 
D. (2013). Suicídio na adolescência: fatores de risco, depres-
são e gênero. Contextos Clínicos, 6(1), 2-14. Brasil (2012). Re-
solução 466/2012, do CNS. Diário Oficial [da] República Fede-
rativa do Brasil, Brasília, DF. Brasil (2016). Resolução 510/2016, 
do CNS. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Bra-
sília, DF. Campos, G. W. S. e outros (2014). Inquérito sobre 
o funcionamento da atenção básica à saúde e do acesso à 
atenção especializada em regiões metropolitanas brasileiras. 
Campinas – SP (texto não publicado). Organização Mundial 
de Saúde – OMS (2003). A saúde mundial – Relatório 2003. 
Geneva: Biblioteca da OMS. Organização Mundial de Saúde 
- OMS (2012). Ação de saúde pública para a prevenção de sui-
cídio: uma estrutura. Geneva: Biblioteca da OMS.
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mica e participativa. Ao final, são realizados questionários, do 
tipo quantitativo, com os alunos da escola sobre o entendi-
mento e a importância do assunto abordado na intervenção. 
Para esse trabalho foi utilizado questionários respondidos 
em uma das intervenções, cujo N foi de 50. Os dados obtidos 
foram colocados em planilha Excel 2010 para a construção de 
banco de dados e gráficos. Resultados e Discussão O projeto 
de Medicina na Comunidade mostrou ter uma boa visibilida-
de e índices de interesse e aprendizado entre os participan-
tes. Os resultados do questionário revelaram que 94% (N=47) 
dos alunos consideraram importante para a realidade deles 
e dos familiares as intervenções, apenas 6% (N=3) responde-
ram que tinham pouca ou nenhuma importância. Quanto ao 
aprendizado 66% (N=33) aprenderam muito, porém já conhe-
ciam o assunto, 30%(N=15) aprenderam e não conheciam o 
assunto e 4% (N=2) falaram que não aprenderam com a in-
tervenção. Além disso, 86% (N=43) dos alunos relataram ain-
da que se consideravam encorajados e capazes de motivar 
amigos, familiares e conhecidos para agir em favor da prote-
ção da saúde da família e da comunidade após a intervenção. 
As dúvidas de 88% (N=44) dos alunos foram solucionadas no 
decorrer da aula, porém 64% (N= 32) deles responderam que 
o tempo da intervenção não era suficiente para a discussão 
do assunto. Por fim, 38% (N=19) informaram ter interesse em 
se se envolver ativamente nas próximas intervenções, 26% 
(N=13) em apenas sugerir ideias para os próximos encontros 
e 36% (N=18) não têm interesse em participar de forma ativa. 
Conclusões/Considerações Finais Por meio da intervenção 
do projeto Medicina na Comunidade, através do uso de fer-
ramentas de cunho didático e participativo, pôde-se notar a 
possibilidade de modificar de forma ativa os saberes voltados 
à saúde que a população jovem possui. Evitou-se a utilização 
de metodologias de ensino passiva, na qual a troca de infor-
mações é unidirecional. Diante disso, é perceptível, diante 
dos resultados apresentados, que há realmente um efetivo 
processo de aprendizado modificador do modo de vida dos 
participantes e que influencia diretamente no processo saú-
de-doença individual e coletivo. Referências MACHADO, M. 
de F. A. S. et al., Integralidade, formação de saúde, educa-
ção em saúde e as propostas do SUS: uma revisão conceitual. 
Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 12, n. 2, p. 335-342, 
Apr. 2007. SOUZA, Aline Corrêa de, et al. A educação em saú-
de com grupos na comunidade: uma estratégia facilitadora 
da promoção da saúde. Revista gaúcha de enfermagem. Por-
to Alegre. vol. 26, n. 2 , p. 147-153, 2005.
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13550 O PROJETO REDES NO RN: REDES 
INTERSETORIAIS DE CUIDADO ÀS PESSOAS QUE USAM 
DROGAS NA REGIÃO DO SERIDÓ

Introdução O Projeto Redes surgiu em 2014, através de ini-
ciativa da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (SE-
NAD), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) 
e tem como objetivo fortalecer a rede intersetorial de políti-

cas sobre drogas em diversos municípios do Brasil. No ano 
de 2016, o Projeto Redes foi implantado nos municípios de 
Natal, Parnamirim e Mossoró e, de forma pioneira, no Esta-
do do Rio Grande do Norte, este com atuação voltada à 4º 
Unidade Regional de Saúde Pública – URSAP, composta por 
25 municípios da região Seridó, em razão de parceria com o 
Ministério Público Estadual, através do Projeto Transforman-
do Destinos (visa induzir a construção da política de drogas 
no Estado do RN). O desafio proposto foi compreender e 
criar estratégias de ação, tendo em vista o pioneirismo de se 
trabalhar com uma diversidade de municípios que possuem 
especificidades culturais, políticas e econômicas próprias, 
aliado a necessidade de implementar a intersetorialidade e a 
integração entre as políticas sociais básicas. Nesse contexto, 
o Comitê Gestor Estadual de Políticas Públicas Sobre drogas, 
passou a promover as intervenções referentes à atenção e ao 
cuidado de pessoas que usam drogas. Objetivos Desenvolver 
ações de formação e orientação direcionadas aos profissio-
nais que compõem a rede intersetorial referente à atenção 
de pessoas com necessidades decorrentes do uso de dro-
gas no Seridó; Proporcionar espaços de diálogo e troca de 
informações entre os profissionais da ponta dos serviços e a 
gestão;Implementar espaços de discussão permanentes en-
tre profissionais, gestores e usuários dos serviços; Incentivar 
a criação de propostas coerentes com a realidade territorial 
no que diz respeito à temática. Metodologia Para tanto fo-
ram realizados seis fóruns intersetoriais (um por mês) sobre 
política de drogas na região do Seridó, contando com a par-
ticipação de atores das diversas políticas públicas. Nestes fó-
runs houve o desdobramento de diversas ações, tais como: 
o incentivo para a criação de grupos de discussão/ trabalho 
que envolvam os gestores, profissionais dos serviços e de-
mais pessoas interessadas em contribuir na construção das 
ações intersetoriais ligadas à política de drogas no território; 
a realização de reuniões mensais da Articuladora do RN e da 
Coordenação Estadual de Saúde Mental com os gestores e 
profissionais das mais diversas áreas; a oferta de supervisão/ 
consultoria para os gestores e profissionais da rede; a cons-
trução de produtos, linha guia, fluxos e notas técnicas. A es-
tratégia teve duração de julho a dezembro de 2016. Resulta-
dos e Discussão Seguindo o pressuposto do GUIA AD (2015), 
foi conseguido uma maior aproximação entre a Saúde Men-
tal, em especial, na temática de drogas, e as demais políticas 
públicas, como educação, assistência social, esporte, cultura, 
lazer, trabalho, habitação, educação e juventude, tendo em 
vista a imprescindibilidade de atenção integral e proteção so-
cial às pessoas que usam drogas e sua família, proporcionan-
do a potencialização das ações de prevenção e cuidado, com 
melhoria na eficácia e na qualidade dos serviços prestados 
na região. Apoio técnico e metodológico fornecidos em reu-
niões de supervisão com os trabalhadores dos equipamentos 
que compõem as redes de saúde , assistência social, educa-
ção e segurança a partir da identificação das dificuldades no 
atendimento de pessoas e famílias em situação de vulnera-
bilidade, relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras 
drogas. Conclusões/Considerações Finais Com o trabalho 
desenvolvido pelo Projeto Redes, resultado de parceria en-
tre a SENAD, o Executivo Estadual e o MPRN (Projeto Trans-
formando Destinos ) foi possível constatar a necessidade de 
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construídos durante as atividade que abordavam mapa do tra-
balho, afetivo, jogo das conexões, padrões de relacionamen-
tos conflituosos que produzem e situações de (in)visibilidade 
da violência. Resultados e Discussão Interação da rede e a 
contribuição de todos para o estreitamento dos laços. Divul-
gação por cada participante do serviço no qual representa e 
fortalecimento do Agente Comunitário de Saúde como um ca-
nal de interlocução entre a comunidade e a rede. O momento 
significou não somente a finalização de uma etapa do CTACS, 
mas de grande aprendizado e diálogo entre todos que com-
põe a rede, compartilhando pontos de tensão, dificuldades e 
experiências vivenciadas, exercitando a autonomia dos pro-
fissionais e usuários, a integralidade e acima de tudo, a escuta 
e acolhimento. Conclusões/Considerações Finais Na Atenção 
Primária a promoção da saúde estimula capacidades, o auto-
cuidado e a ajuda mútua, no cenário da violência, precisamos 
empreender esforços a fim de evitar que a violência ocorra. É 
importante identificar os sinais e sintomas da violência, possi-
bilitando a abordagem clínica, o tratamento e os encaminha-
mentos necessários.
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13602 REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
PONTECIALIDADES E DESAFIOS NA ARTICULAÇÃO DAS 
REDES DE ATENÇÃO NO INTERIOR DO PIAUÍ

Introdução A reforma psiquiátrica disparou mudanças na es-
truturação da rede de saúde mental no modelo de assistência, 
na abordagem de cuidado e no tratamento. As transforma-
ções ressignificaram a visão biomédica para biopsicossocial 
por meio de ações no campo da saúde mental que integram 
a integralidade e singularidade do sujeito (MARTINS et al, 
2011). Após a reforma, uma nova politica de saúde mental vem 
fragmentar modelo manicomial no Brasil, modificando a as-
sistência de hospitais, clinicas psiquiátricas por serviços subs-
titutivos com estratégia de desopitalização dos sujeitos que 
distanciava do convívio familiar e social (ARAÚJO et al, 2015). 
A crise psíquica deve ter uma abordagem de cuidados holís-
ticos realizadas pela enfermagem e equipe multiprofissional 
sendo necessário que os dispositivos da rede estejam articu-
lados, tenha referência e contra referência dos níveis de aten-
ção da baixa a alta complexidade. Os dispositivos de saúde 
que integram a Rede de Atenção Psicossocial em Parnaíba-PI 
são: ESF, Hospital geral, CAPS II, CAPS AD, instituições perma-
nência que cuidam de usuários com sofrimento mental e ou-
tras demandas psicossociais levados por familiares, terceiros 
ou na busca ativa. Objetivos Relatar a experiência vivenciada 
de Territorialização por acadêmicos de Enfermagem nos dis-
positivos da rede de atenção psicossocial (RAPS), os desa-
fios da atuação do profissional e despertar a reflexão crítica 
a respeito das redes. Metodologia Trata-se de um relato de 
experiência, do tipo descritivo, exploratório na qual tivemos 
a experiência em campo de vivenciar a RAPS, por meio da ob-
servação direta elabora-se a percepção da realidade concreta 
em que esta inserida, entrevistas informais com o responsável 
do serviço, diária de campo com o intuito de coletar informa-
ções sobre a rotina do serviço, desafios e entraves do serviço. 
(CAMPOS, 2012) afirma que o diário de campo nos permite 

compartilhar de afetações como “anseios, preocupações, 
alegrias e conquistas” sendo importante instrumento para ali-
cerça reflexões acerca da saúde, relação da comunidade, per-
cepção de cunho pessoal do sujeito sobre processo de doença 
e cura. Participaram 21 estudantes de graduação durante o es-
tagio curricular, imersos nos serviços de saúde do município 
de Parnaíba-PI durante 15 dias trocando experiências com a 
comunidade, profissionais e usuário do serviço. Resultados e 
Discussão A Rede de Atenção psicossocial (RAPS) no municí-
pio tem se articulado para promover oficinas de capacitação 
para profissionais da Atenção Básica para cuidar do usuário 
com transtorno mental ou em drogadição para atender a pro-
posta de integração de cuidados nas RAS. Os dispositivos tem 
buscado realizar ações de cuidado integral, buscando fazer 
referência e contra referencia dos sujeitos com transtorno 
mental, usuários de álcool e outras drogas. Os profissionais 
de Enfermagem e equipe RAPS necessita de maiores investi-
mentos para melhorar o ambiente, assistência dos usuários e 
melhores condições de trabalho. Entendeu-se que a rede no 
município necessita de maior articulação, que os usuários que 
entram por essa porta podem melhorar o acompanhamento 
psicossocial. O ponto de deficiência na rede está na articula-
ção dos serviços, na necessidade de maiores investimento, 
capacitações dos enfermeiros no acolhimento, detecção de-
mandas sociais, fortalecimento do vinculo e na abordagem 
para modificar a clínica ampliada e da equipe da atenção psi-
cossocial. Conclusões/Considerações Finais A estruturação da 
Rede de Atenção Psicossocial no município abriu discussão 
sobre os avanços e melhorias na saúde mental, estratégias 
de melhorar a referência e contra referência, nova forma de 
cuidado pauta na clinica ampliada e a mudança no atendimen-
to aos usuários do serviço de saúde mental. São necessárias 
ações que visem melhoria da rede, articulação entre os dis-
positivos, maiores investimentos nos serviços, educação per-
manente em saúde para profissionais, melhoria da estrutura 
física para cada serviço de saúde. A enfermagem necessita 
ações que capacite no cuidado, reflita sua prática assistencial 
ao sujeito podendo utilizar tecnologias de cuidado leve no 
cuidado garantindo uma abordagem holística. Referências 
ARAUJO, G.R. et al. O real e o ideal em um serviço substitutivo 
de saúde mental: um relato de experiência. SANARE, Sobral, 
V.14, n.01, p.69-75, jan./jun. – 2015. CAMPOS, M.H.O. Diário de 
Campo do Agente Comunitário de Saúde: relato de experiên-
cia. 2012. 37 f. TCC (Graduação) - Curso de Especialização em 
Atenção Básica em Saúde da Família, Universidade Federal 
de Minas Gerais, Corinto, 2012. CARDOSO, F.M.C.; MACEDO, 
J.P.S. A Regionalização da Rede de Atenção Psicossocial no 
Piauí: Caminhos e Percursos. Rev. FSA, Teresina PI, v. 13, n. 4, 
art. 12, p. 235-261, jul./ago. 2016. MARTINS, A.K.L. et al. Do am-
biente manicomial aos serviços substitutivos: a evolução nas 
práticas em saúde mental. SANARE, Sobral, v.10, n.1, p.28-34, 
jan./jun. 2011. VARELA, D.S.S. et al. Rede de saúde no atendi-
mento ao usuário de álcool, crack e outras drogas. Esc Anna 
Nery 2016;20(2):296-302.
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13557 ANÁLISE DA EVOLUÇÃO E DO 
ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS EM 
VULNERABILIDADE PARA A SÍNDROME CONGÊNITA  
PELO VÍRUS ZIKA EM PERNAMBUCO

Introdução Trata-se de uma coorte no Hospital das Clínicas 
da UFPE composta por crianças nascidas entre de outubro 
de 2015 e fevereiro de 2016, incluindo as crianças notificadas 
como suspeitas de microcefalia. O grupo de crianças acom-
panhadas foi composto partindo do registro de nascimento 
e dados do parto, realizando vinculação ao ambulatório de 
Puericultura do HC para atenção integral às crianças/mães e 
redes sócio-familiares. A intervenção propõe o seguimento 
partindo do nascimento, com ênfase na abordagem psicos-
social e análise das repercussões e associações com infecção 
pelo vírus Zika durante à gravidez, a melhor caracterização da 
Síndrome Congênita, além do fortalecimento da Rede Perina-
tal com base na territorialização em saúde. A intervenção pro-
posta leva em conta a avaliação das condições ambientais vin-
culadas aos fatores sociais, econômicos, da atenção à saúde 
considerando a indissociabilidade entre aspectos biológicos, 
subjetivos e sociais. Foi utilizado instrumento para análise da 
atenção primária, com foco no vínculo, acesso e integralidade 
e a pesquisa foi baseada na inclusão do aluno de graduação 
em medicina para acompanhamento e vínculo com as crian-
ças e suas famílias. Objetivos Acompanhar o desenvolvimento 
das crianças nascidas no HC/UFPE entre outubro de 2015 e fe-
vereiro de 2016. Especificamente: analisar os aspectos sociais 
e subjetivos das redes sócio-familiares das crianças expostas, 
caracterizar a rede de atenção perinatal envolvida na cuidado 
às crianças e suas redes sócio-familiares, descrever o mode-
lo de atenção e gestão, vincular as crianças aos serviços que 
compõem a rede perinatal, incluindo o HC/UFPE e Unidades 
Básicas de Saúde. Metodologia Trata-se de um estudo longi-
tudinal, compondo uma coorte das crianças nascidas no Hos-
pital das Clínicas entre outubro de 2015 e fevereiro de 2016, 
definidas como população de risco ou grupo de expostos. 
As crianças serão acompanhadas a partir do ambulatório de 
puericultura do Hospital, incluindo todas as crianças notifi-
cadas como suspeitas da Síndrome Congênita por Zika Vírus. 
Ao mesmo tempo, foram aplicados inquéritos para análise da 
rede, com foco na atenção primária à saúde com ênfase ao 
acesso, vínculo e integralidade da atenção. Como parte do 
aspecto qualitativo pretende-se observar os fatores de risco/
vulnerabilidade, avaliar intervenções terapêuticas e preventi-
vas sejam do ponto de vista biológico, social e/ou subjetivo e 
intervir de maneira a apoiar a rede no cuidados de todos os 
envolvidos através da busca ativa territorial e capacitação das 
equipes territoriais, vinculando-as ao ambulatório integrado 
do HC/UFPE. Resultados e Discussão A pesquisa em tela tem 
sido um importante dispositivo de intervenção técnico-peda-
gógica. Ao mesmo tempo evidencia uma melhor análise do 
desenvolvimento das crianças acometidas pelo vírus Zika na 
gestação, a análise dos aspectos sociais e subjetivos das redes 
sócio-familiares, a caracterização a rede de atenção perinatal 
envolvida na cuidado, a caracterização do modelo de atenção 
e gestão com ênfase à atenção primária à saúde, bem como 
o apoio no cuidado integrado das crianças e suas famílias. A 
gestão da pesquisa tem sido baseada na cogestão do pro-

cesso com todos os envolvidos e na importância da inclusão 
dos estudantes de graduação do curso de medicina da UFPE 
de maneira a produzir acompanhamento singular, vínculo e 
elaborar projetos terapêuticos. Aliadas às diretrizes para or-
ganização das redes de atenção, afirma-se que a formação 
médica busque uma variação de cenários para o ensino prá-
tico, apostando na capacidade da Atenção Primária em resol-
ver problemas, na complexidade das intervenções no territó-
rio e na percepção que grande parte da população vive em 
situação de vulnerabilidade. São evidências técnicas e éticas 
da necessidade pedagógica pautada nesta realidade. Conclu-
sões/Considerações Finais Partir da constituição de uma rede 
perinatal que valoriza a atenção básica e sua retaguarda de 
serviços matriciais tem sido a aposta da pesquisa, disparando 
ações no decorrer do acompanhamento das crianças e suas 
redes sócio-familiares. Busca-se evidenciar a necessidade de 
uma potente rede de atenção materno infantil, a ampliação 
das ações de promoção e prevenção, a rearticulação dos ser-
viços de alta complexidade e especializados segundo padrões 
de humanização e adoção de outras práticas em saúde como 
assistência domiciliar, vínculo, projetos singulares nos hospi-
tais e maternidades, estabelecimento de rede de atenção arti-
culada a partir de equipes de referência e apoio especializado 
matricial, articulação do trabalho em equipe transdisciplinar 
para elaboração de projetos terapêuticos. Essas são indica-
ções da necessidade de fortalecimento da responsabilidade 
macro e micro-sanitária na prevenção e acompanhamento 
da Síndrome Congênita por Zika Vírus. Referências CAMPOS, 
Gastão Wagner de Sousa. Saúde Paidéia. São Paulo: Hucitec, 
2003. COÊLHO, Bernadete. Reformulacão da Clínica e Gestão 
na Saúde: subjetividade, política e invenção de práticas. São 
Paulo: Hucitec, 2015. http://portalsaude.saude.gov.br/images/
pdf/2015/dezembro/14/PROTOCOLO-SAS-MICROCEFALIA- 
ZIKA-vers--o-1-de-14-12-15.pdf

Bernadete Perez Coêlho; Tiago Feitosa de Oliveira; Fernando 
Cavalcanti de Sá e Benevides Falcão; Ian Passos; Thatiane de 
Oliveira Torres; Carine Carolina Wiesiolek; Thayane dos Santos 
Cavalcanti; Epitácio Leite Rolim Filho; Lucas Victor Alves; Cássio 
Luiz Santos Dantas;

13597 COSTURANDO REDES NO ENFRENTAMENTO DA 
VIOLÊNCIA E CULTURA DA PAZ.

Introdução Iniciamos em 2016, no município de Horizonte a 
formação técnica do Agente Comunitário de Saúde, no intuito 
de desenvolver competências, relacionadas à promoção da 
Saúde e prevenção de doenças dirigidas a indivíduos, grupos 
específicos e a doenças prevalentes. Na primeira fase traba-
lhamos o tema Cultura de Paz e não Violência, por ser a vio-
lência um atual problema de saúde pública e que afeta toda 
a sociedade. Objetivos Contribuir com ações de capacitação 
de recursos humanos em saúde para enfrentamento da vio-
lência e construção de redes intersetoriais que possibilitem 
uma atenção integral. Metodologia A abordagem transversal 
e metodologia baseada em três níveis de diálogo: bem viver, 
bem fazer e conviver bem. A conclusão desta etapa se deu 
com a realização de uma roda de diálogo para fortalecer os 
laços com grupos e instituições, que compõem a rede de 
atenção intra e intersetorial a pessoa em situação de violên-
cia. Iniciamos com integração de todos, exposição dos painéis 
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na organização do sistema, entrelaçado na capilaridade dos 
setores estruturantes, gerando um sobejo de ações distantes 
dos princípios e diretrizes do SUS. No entanto, as dificuldades 
podem ser consideradas propulsores de mudanças, por meio 
de estratégias e ações de gestão planejada, de acordo com 
a realidade dos territórios, pensadas e executadas por todos 
os atores envolvidos, situação em que o planejamento e a or-
ganização da gestão do cuidado, pavimentam os percursos 
para os gestores das ESF delinearem as estratégias e ações 
em saúde. Neste sentido, torna-se essencial que os profissio-
nais de enfermagem, entrevejam a necessidade de abandonar 
o papel de coadjuvantes no processo de gestão do cuidado, 
tornando-se protagonistas, impulsionando e potencializando 
a inserção de mudanças de forma organizada no sistema de 
saúde, possibilitando gestão do cuidado com qualidade. Refe-
rências 1. Rolim-Ensslin S, Dutra A, Souza-Duarte C, Cezar BS, 
Ripoll-Feliu VM. A avaliação de desempenho como proposta 
para gestão das equipes do programa brasileiro “Estratégia 
da Saúde da Família” (ESF). Revista Gerenciamento Politica 
Salud [Internet]. Bogotá. 2014 June; v.13, n.26. 2. Baggio MA, 
Erdmann AL. Teoria fundamentada nos dados ou Grounded 
Theory e o uso na investigação em enfermagem no Brasil. Re-
vista de Enfermagem Referência. Coimbra. 2011; 3(3):17785. 
3. Gordim APS, Andrade JT. Cuidado humanizado na atenção 
primária à saúde: demanda por serviços e atuação profissio-
nal na rede de atenção primária à saúde. Ver. Portuguesa 
Saúde Pública. [Internet]. Fortaleza, Ceará, Brasil. 2014 Mar; 
v.32, n.1. 4. Sarti TD, Campos CEA, Zandonade E, Ruschi GEC, 
Maciel ELN. Avaliação das ações de planejamento em saúde 
empreendidas por equipes de saúde da família. Caderno de 
Saúde Pública. 2012, Mar; 28(3):537-548.

Isabel Cristine Oliveira; Teresinha Heck Weiller; Rafael Marcelo 
Soder; Luiz Anildo Anacleto da Silva; Fábio Mello da Rosa; 
Mônica Tábata Heringer Streck; Rafaela Souza; Bruna Cristiane 
Furtado Gomes; Ana Luiza Parcianello Cerdótes; Bruna Marta 
Kleinert Halberstadt; Elisa Rucks Megier; Matielle Beltrame dos 
Santos;

13647 EXPERIÊNCIA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
MEDIADORES EM REDES E A MICROCEFFALIA COMO 
CONDIÇÃO CRÔNICA

Introdução A microcefalia ganhou repercussão mundial após 
associações com o Zika vírus, a partir do ano de 2015, ela impõe 
graus variados de deficiências física e mental, que pressupõe 
cuidados de longa duração. Interessa-nos adotá-la como con-
dição crônica, por repercutir psicologicamente, além de pos-
síveis estratégias de enfrentamento e ressignificações diante 
do sofrimento para a pessoa, familiares e cuidadores (CA-
NESQUI, 2007). Contudo, exige respostas intersetoriais nas 
dimensões políticas, sociais e de gestão dos serviços de saúde 
que, sobrepõe os indivíduos, porém, não os exclui, configu-
rando-se, portanto, um problema de Saúde Pública. Enfatizan-
do a centralidade nos usuários, ressaltam-se intensas relações 
com os profissionais de saúde, fundamentais neste contexto, 
compõem as redes de mediadores colaboradores entre as ne-
cessidades dos usuários e a pluralidade de situações envolvi-
das no seu tratamento integral frente ao adoecimento crôni-
co (PINHEIRO e MARTINS, 2011). Esta relação é permeada por 

elementos materiais e simbólicos em movimento circular de 
retroalimentação entre eles em que pesem aspectos institu-
cionais, sócio-culturais, profissionais e pessoais (BARSAGLINI, 
2011). Objetivos Compreender a experiência de profissionais 
de saúde como mediadores das necessidades de pessoas com 
microcefalia, familiares e cuidadores. Compreender a percep-
ção dos profissionais de saúde sobre as redes de saúde para 
pessoas com microcefalia. Metodologia Trata-se de um frag-
mento de uma pesquisa qualitativa em andamento, alinhada 
à corrente teórica compreensiva, valendo-se de conceitos de 
uma das suas vertentes sociológicas representada pela feno-
menologia, pretende-se complementar com abordagem mais 
crítica advinda da sociologia da vida cotidiana de BERGER e 
LUCKMAN (2004). Está sendo desenvolvida em duas unida-
des de saúde públicas de referência para a microcefalia, nos 
níveis de atenção secundária e terciária do município de Cuia-
bá - MT. Os participantes desse estudo são os profissionais 
de saúde que, nas instituições de referência para a microce-
falia, se inter-relacionam de forma direta com a pessoa, assim 
como seus respectivos pais/cuidadores. As técnicas de coleta 
de dados (entrevistas e observações participantes) estão coe-
rentes com a metodologia de pesquisa qualitativa em saúde 
(VÍCTORA, KNAUTH e HASSEN, 2000), como instrumentos, 
estão sendo utilizados um roteiro temático semiestruturado 
e diário de campo. Resultados e Discussão Baseado em resul-
tados preliminares, foram realizadas até o momento, duas en-
trevistas com profissionais de saúde (fisioterapia e enferma-
gem) na atenção secundária das categorias. Foram notados 
diversos aspectos envolvidos na mediação. Destacam-se os 
arranjos informais, como receber mensagens e ligações dos 
familiares fora do horário de expediente no celular particular, 
o que caracteriza, de certa forma, prontidão que extrapolam 
a carga horária habitual de trabalho. Ainda no campo dos ar-
ranjos informais, houve relatos, que se fazem necessários no 
seu cotidiano, para driblar os trâmites burocráticos da Central 
de Regulação e agilizar os atendimentos junto à atenção ter-
ciária para as situações consideradas urgentes. No entanto, 
não só com a Central de Regulação é que foram narradas di-
ficuldades inter-relacionais, a comunicação ineficiente entre 
a atenção secundária e terciária, ausência de encaminhamen-
tos e atendimento descontínuo às pessoas com microcefalia, 
além de queixas sobre a qualidade dos equipamentos, podem 
ser elencadas. Neste ponto apontamos que, a fragmentação 
dos serviços de saúde, impede o cuidado integral e contínuo 
à população (MENDES, 2011). Conclusões/Considerações Fi-
nais Concluem-se, a partir dos relatos, fragilidades na rede de 
saúde em suprir as demandas frente ao evidente e comple-
xo problema de Saúde Pública em questão, o que influencia 
nos processos de mediações dos profissionais de saúde que 
nela trabalham. O aumento significativo do número de casos 
de microcefalia e outras doenças neurológicas correlatas que, 
impõe demandas às redes de saúde e, consequentemente aos 
profissionais que nelas trabalham, faz-se necessário melhor 
aprimoramento, sobretudo, na referência e contrarreferên-
cia entre as atenções secundária e terciária do município de 
Cuiabá-MT. Pois, as condições crônicas, no caso em questão, 
a microcefalia, exigem cuidados permanentes, contínuos e 
integrais (MENDES, 2011). Importando cada vez mais, a figu-
ra do mediador e suas experiências no processo de tomada 

13609 O PROCESSO DE DISCUSSÃO DA REDE 
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA CIR PIEMONT 
DA BORBOREMA-PARAÍBA: FRAGILIDADES E 
POTENCIALIDADES

Introdução O Decreto 7.508/11 estabelece a organização do 
SUS em regiões de saúde e formaliza as Comissões Interges-
tores Regionais(CIR), espaço relevante para discutir, elaborar, 
executar,monitorar e avaliar políticas públicas. Nesse sentido, 
enquanto instância de cogestão, contribui para a organização 
de uma rede de atenção à saúde integral e resolutiva, conso-
lidando os princípios e diretrizes do SUS Objetivos Descrever 
a experiência da CIR Piemont da Borborema(CIRPIB), na con-
dução das discussões no processo de implantação da rede de 
urgência e emergência(RUE). Metodologia Trata-se de um re-
lato de experiência realizado no período de Fevereiro a Julho 
de 2015 junto a CIR Piemont da Borborema(CIRPIB) que está 
inserida na 2ª Região de Saúde,e formada por 25 municípios,-
com sede na cidade de Guarabira-PB.Com a necessidade de 
implantação da rede de urgência e emergência(RUE), eviden-
ciou-se baixa qualificação nos debates, e de ações delibera-
tivas com cunho de governança locorregional.Nesse sentido, 
buscou-se qualificar a discussão através de capacitação para 
os gestores, implantação do grupo condutor e da câmara 
técnica, visando colaborar na efetivação do Plano Estadual 
da RUE na 2ª Região Resultados e Discussão Os resultados 
obtidos permitiram identificar avanços importantes no pro-
cesso de implantação da RUE, destacando o fortalecimento 
da própria CIRPIB através das garantias de pautas e qualifi-
cação do debate, resultando na instalação da câmara técnica 
e do grupo condutor, implantação do núcleo interno de re-
gulação(NIR)do Hospital Regional,delineando o perfil da as-
sistência, favorecendo a melhoria no fluxo do paciente e no 
tempo de resposta ao atendimento.Foi possível lograr êxito 
quanto a formação de recursos humanos,aprovando o plano 
macrorregional de educação permanente visando intervir no 
trinômio saúde-trabalho-educação, na perspectiva da produ-
ção do cuidado em saúde Conclusões/Considerações Finais 
Diante dos resultados alcançados, pode-se concluir que uma 
discussão mais ampla e qualificada sobre o processo de tra-
balho da Rede de Urgência e Emergência na Câmara técnica 
e na CIRPIB contribuiu, sensivelmente, para implantação de 
novos fazeres e novos saberes na construção de um SUS mais 
resolutivo na 2ª Região.

Edivan Bezerra Moraes; Magda Cecília Cardoso Ferreira; 
Fernando Rocha L. Lopes;

13620 OBSTÁCULOS NOS PROCESSOS DA GESTÃO DO 
CUIDADO NA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A 
SAÚDE

Introdução A rede de atenção básica a saúde, estrutura-se por 
meio de um processo de gestão do cuidado qualificado, que 
garante a porta de entrada dos usuários aos diferentes ser-
viços e níveis de complexidade dentro do Sistema Único de 
Saúde (SUS). No cenário atual, a gestão do cuidado a saúde 
vem sendo delineada como um novo paradigma na organiza-
ção da rede de atenção, com capacidade de mediar as com-
plexas relações das necessidades demandadas pelos usuários 
do sistema. Quando esta rede estrutura-se e opera de forma 

qualificada, melhora-se também a resolutividade, aliviando as 
demandas para os serviços especializados, que na maioria das 
vezes são responsáveis pelo congestionamento do sistema. 
Para a efetividade desta realidade, os serviços de saúde de-
vem ser organizados de forma articulada e integrada, facili-
tando o acesso dos usuários nos diferentes pontos da rede. 
Torna-se, portanto, um grande desafio para o planejamento, 
a execução e a avaliação do modelo de gestão do cuidado a 
saúde adotado, uma vez que, as intervenções necessárias na 
saúde são construídas a partir das conexões e vinculações 
entre os atores envolvidos em todo o processo1. Objetivos 
Compreender as relações dos significados atribuídos por pro-
fissionais da enfermagem a gestão do cuidado, no contexto 
da organização do sistema de saúde. E neste ínterim, emergir 
a necessidade de reavaliação das estratégias de gestão que 
estão sendo desenvolvidas, considerando as diferenças re-
gionais, a fim de se reconfigurar a práxis por meio de novos 
conhecimentos, construindo estratégias e ações mais ade-
quadas, refletindo em resultados condizentes com os objeti-
vos do SUS. Metodologia Estudo de abordagem qualitativa, 
sustentado pela Teoria Fundamentada nos Dados (TFD), que 
objetiva fundamentar conceitos a partir de dados obtidos das 
realidades empíricas dos sujeitos envolvidos. Os sujeitos do 
estudo foram 20 profissionais que atuavam exclusivamente 
na atenção básica da saúde, sendo o primeiro grupo amostral 
composto por 11 enfermeiros, o segundo grupo, 05 técnicos 
em enfermagem e o terceiro grupo 04 coordenadores de en-
fermagem que realizam o trabalho de gestão das Estratégia 
da Saúde da Família (ESF). Os dados foram transcritos na ín-
tegra e analisados de forma concomitante, como demanda a 
TFD. A análise dos dados ocorreu por meio dos processos de 
codificação aberta, axial e codificação seletiva2. O estudo foi 
realizado em três municípios do noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul. Os preceitos éticos foram respeitados, sob o 
Parecer nº 1.060.312. Ressalta-se que este relato apresenta da-
dos gerais de uma das categoria emergidas, após finalizado o 
estudo. Resultados e Discussão A gestão do cuidado a saúde 
vem transpondo obstáculos que se alternam conforme carac-
terísticas locais e regionais. A demanda desordenada consti-
tui-se como obstáculo no processo de reorganização da rede 
e aos modelos assistenciais da gestão do cuidado de enferma-
gem a saúde, e assim, a não organização interfere na capaci-
dade de disponibilizar um atendimento qualificado, resolutivo 
e preponderantemente humanizado3. Os profissionais têm 
consciência que muitas ações deveriam ser diferentes, preco-
nizando o acolhimento, o entendimento do contexto social, 
como também as potencialidades e fragilidades físicas-estru-
turais-humanas. No entanto, em razão do fluxo intenso e so-
brecarga de atividades, a organização do cuidado é realizada 
de forma não planejada criando obstáculos que interpõem a 
qualidade dos serviços ofertados a população4. Nesse enten-
dimento, a gestão deve posicionar-se como interlocutora da 
construção de novas tecnologias de cuidado, estabelecer um 
sistema de comunicação eficaz e livre de óbices burocráticos 
entre os serviços de saúde, envolvendo de forma planejada 
a atenção básica, média e a alta complexidade, dirimindo 
assim, os vácuos que transversalizam o sistema de saúde. 
Conclusões/Considerações Finais Pode-se compreender que 
as conexões na rede de atenção a saúde estão centralizados 
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13688 PRODUÇÃO DO CUIDADO E REDES DE ATENÇÃO: 
DESAFIOS PARA A ATUAÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À 
SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)

Introdução A produção do cuidado pautada na integralidade 
e interdisciplinaridade sugere a resignificação do trabalho em 
saúde. Na Estratégia de Saúde da Família (ESF), este cuidado 
deve ser baseado em ações que promovam a longitudinalida-
de do cuidado e orientação do usuário nas redes de atenção. 
Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) ofertam su-
porte às Equipes de Saúde da Família (EqSF), com ações pe-
dagógicas e técnico-assistenciais que auxiliem na ampliação 
da resolutividade e da qualidade na ESF (BRASIL, 2012; 2014). 
As atividades do NASF, fundamentadas no Apoio Matricial, vi-
sam promover relações horizontalizadas, compartilhamento 
de saberes, cogestão e organização dos fluxos (CUNHA; CAM-
POS, 2011; OLIVEIRA; CAMPOS, 2015). A equipe de apoio não 
se constitui porta de entrada, tem o propósito de ampliar a 
abrangência e escopo da ESF e pode atuar no apoio à condu-
ção dos usuários aos outros níveis de atenção (BRASIL, 2014). 
A produção do cuidado orientada na interdisciplinaridade, 
acolhimento e vínculo supõe que o referencial do matricia-
mento e das ferramentas de trabalho na Atenção Primária se-
jam compreendidos no cotidiano da ESF. Objetivos Analisar a 
produção do cuidado do NASF a partir das dimensões do aces-
so da população aos profissionais das equipes de apoio e da 
articulação das mesmas com os serviços especializados, com 
ordenamento dos fluxos de usuário nas redes de atenção. Me-
todologia Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, 
do tipo casos múltiplos. Os sujeitos que compuseram o estu-
do foram profissionais do NASF e das EqSF dos municípios de 
Vitória da Conquista, Poções, Barra do Choça, Guanambi, Bru-
mado e Belo Campo. O período do estudo foi de junho de 2014 
a fevereiro de 2015. O total de participantes foi de 83 sujeitos, 
sendo 43 profissionais do NASF e 40 da EqSF. As informações 
foram obtidas por meio de entrevistas semiestuturadas, gra-
vadas em aparelho de áudio digital. Utilizou-se um roteiro 
para as EqSF (Enfermeiro e Médico) e outro para as equipes 
de NASF. Durante as entrevistas foram abordadas questões 
referentes às contribuições do trabalho do NASF para a ESF. 
As entrevistas foram transcritas, codificadas e analisadas por 
meio da Técnica de Análise de Conteúdo Temática, das quais 
emergiram as categorias e subcategorias. A pesquisa foi apre-
ciada e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do IMS-U-
FBA (parecer 377.448/2013). Resultados e Discussão O acesso 
ao NASF deve ocorrer por demanda ou pactuação das equipes 
apoiadas. Nos cenários estudados, o acesso da população ao 
NASF ocorreu de forma limitada, por meio de demandas dos 
Agentes Comunitários de Saúde ou participação nos grupos 
de educação em saúde. As dificuldades encontradas nos pro-
cessos relacionais, principalmente com os profissionais de 
nível superior, demonstram uma fragilidade na articulação, o 
que gera enfraquecimento na atuação com base no matricia-
mento. Da mesma forma, resistências tradicionais por parte 
dos profissionais e dos usuários a este formato de trabalho 
cria barreiras para o acesso da população ao NASF. No que 
concerne à articulação em rede, o NASF pouco conseguiu 
contribuir nesse processo e desempenha frágil articulação e 
apoio na condução do cuidado em outros níveis de atenção. 

Além dos obstáculos de acesso ao serviço especializado, bar-
reiras na comunicação entre os pontos da rede se mostraram 
como empecilhos para as conduções das linhas de cuidado. 
Outros estudos também demonstram a dificuldade de articu-
lação do NASF com às EqSF, bem como para o trabalho em 
redes de saúde (LANCMAN, et al, 2013; MATUDA, et al., 2015). 
Conclusões/Considerações Finais O acesso ao NASF foi dificul-
tado por barreiras relacionadas aos problemas de articulação 
com as EqSF e por falta de compreensão da metodologia do 
apoio matricial. Dificuldades no trabalho com as redes de saú-
de foram percebidas. Estes aspectos demonstram a persis-
tência dos desafios do acesso e comunicação entre equipes e 
entre os níveis de atenção, que constituem-se em nós para a 
condução do cuidado qualificado. Percebe-se, portanto, a ne-
cessidade de reorientação das práticas de cuidado, com maior 
articulação e ampliação do conhecimento acerca do trabalho 
baseado no matriciamento, na interlocução dos saberes e na 
clínica ampliada. A produção do cuidado em saúde deve ser 
orientada por linhas de cuidado, co-responsabilização e inter-
disciplinaridades para que se tenha uma atenção resolutiva e 
de qualidade. Para tanto, mecanismo de Educação Permanen-
te e estruturação do apoio matricial enquanto ferramenta de 
trabalho necessitam ser melhor instituídas. Referências BRA-
SIL. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2012. ______. Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Ca-
dernos da Atenção Básica, 39). Brasília: Ministério da Saúde, 
2014. CUNHA, G.T.; CAMPOS, G.W.S. Apoio Matricial e Atenção 
Primária em Saúde. Saúde e Sociedade, v. 20, n. 4, p. 961-970, 
2011. MATUDA, C.G.; et al. Colaboração Interprofissional na 
Estratégia Saúde da Família: implicações para a produção do 
cuidado e a gestão do trabalho. Ciência e Saúde Coletiva, v. 
20, n. 8, p. 2511-2521, 2015. OLIVEIRA, M.M.; CAMPOS, G.W.S. 
Apoios Matricial e Institucional: analisando suas construções. 
Ciência & Saúde Coletiva, v. 20, n. 1, p. 229-238, 2015.

Diane Costa Moreira; Maricélia Braga Rocha; Damiana de 
Almeida Couto; José Patrício Bispo Júnior;

13699 ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS DOS USUÁRIOS 
NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE EM UM MUNICÍPIO DO 
RECÔNCAVO DA BAHIA

Introdução O termo itinerário terapêutico apresenta-se aqui 
como sinônimo da busca por cuidados e, concomitantemen-
te, enquanto percursos realizados por indivíduos na tenta-
tiva de solucionar seus problemas de saúde, connsiderando 
as práticas individuais e socioculturais (GERHARDT, 2006; 
CABRAL, 2010;BUENO et al., 2014 ). Reconhecendo esta mul-
tiplicidade de caminhos e escolhas e a complexidade do pro-
cesso de busca terapêutica, determinada e condicionada por 
fatores ideológicos, psicossociais, econômicos, pela acessi-
bilidade e disponibilidade de tecnologias, e considerando 
os modos como esta vem reconstruindo os fluxos dos usuá-
rios no Sistema Único de Saúde, questiona-se: quais são os 
itinerários terapêuticos percorridos pelos usuários na Rede 
de Atenção à Saúde (RAS) do município de Santo Antônio 
de Jesus - Bahia? Objetivos O objetivo deste presente traba-
lho é descrever os itinerários terapêuticos percorridos pelos 
usuários na Rede de Atenção à Saúde do município de Santo 
Antônio de Jesus - Bahia. Metodologia Trata-se de um estu-

de decisões e planejamentos das ações de saúde. Referên-
cias Barsaglini RA. As representações sociais e a experiência 
com o diabetes: um enfoque socioantropológicos. Rio de Ja-
neiro: Fiocruz, 2011. Berguer PL, Luckmann T. A construção 
social da realidade: tratado de sociologia do conhecimento. 
Petrópolis: Vozes, 2004. Canesqui AM, organizador. Olhares 
socioantropológicos sobre os adoecidos crônicos. São Pau-
lo: Hucitec, 2007. Mendes EV. As redes e atenção à saúde. 
Brasília: Organização Pan-americana de Saúde 2011. Pinheiro 
R, Martins PH. Usuários, redes sociais, mediações e integrali-
dade em saúde: o cuidado como reconhecimento recíproco 
de direito, dádiva e responsabilidade. In: Pinheiro R, Martins 
PH. (orgs) Usuários, redes sociais, mediações e integralidade 
em saúde. Recife: EduFPE, 2011. Víctora CG, Knauth DR, Has-
sen MNA. Pesquisa qualitativa em saúde: uma introdução ao 
tema. Porto Alegre: Tomo, 2000.

Maycon Luiz Basilio; Reni Aparecida Barsaglini;

13687 GESTÃO DO CUIDADO E MONITORAMENTO 
PARA MELHORIA DO ACESSO À SAÚDE: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA EXITOSA

Introdução As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 
vêm aumentando no Brasil, hoje alcançando 72,0% do total de 
óbitos. Considerando envelhecimento da população, acom-
panhado de outros fatores, a tendência de mortalidade por 
DCNT continuará crescente1. A hipertensão arterial e a dia-
betes são doenças de grande magnitude, atinge mais de 20% 
da população adulta brasileira2 e são causas de morbidade 
e mortalidade evitáveis por ações de promoção à saúde. Em 
2012 as equipe de saúde da família (ESF) da Unidade Básica 
de Saúde (UBS) Santa Madalena localizada no município de 
São Paulo discutiram em reuniões de equipe e técnica as di-
ficuldades de assistir de maneira contínua em consultas 323 
hipertensos, 107 diabéticos e 226 hipertensos com diabetes. 
Por vezes eles ficavam sem acesso às consultas médicas e as 
consulta de enfermagem e procuravam o acolhimento para 
renovação de receitas para tratamentos medicamentosos. A 
discussão partiu da auto avaliação suscitada pelo Programa 
de Melhoria e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) e tor-
nou-se alvo de uma matriz de intervenção. Objetivos Relatar 
a experiência de monitorar as ações de gestão do cuidado 
(dimensão organizacional do cuidado)3 pactuadas pela ESF 
da UBS para melhorar o acesso de hipertensos e diabéticos 
durante os seguintes biênios 2011-2012 e 2013-2014. Ações 
pactuadas: Divisão técnica do trabalho entre os membros da 
ESF e construção fluxos para assistência e garantia anual em 
agenda de consultas médicas e de enfermagem. Este monito-
ramento foi realizado em 2016 para analisar os resultados e 
propor novas implementações. Metodologia O presente tex-
to é estudo descritivo, tipo relato de experiência. Os dados 
das ações de monitoramento foram coletados mensalmente 
e analisados à luz dos componentes propostos por Donabe-
dian em 20054: a)os processo; b)os produtos e c)os resulta-
dos. A partir dos registros nas fichas D (dia) dos profissionais 
médicos e enfermeiros; e dos registros nas planilhas de segui-
mento da assistência foi averiguado se ocorreu melhora no 
acesso organizacional de hipertensos e diabéticos durante o 

período de 2011 à 2014, procurando verificar se aconteceram 
diferenças entre o primeiro biênio (2011- 2012) e o segundo 
(2013 - 2014). Durante este período foi mantido o mesmo nú-
mero de recursos humanos, materiais e estruturais. Usuários 
com diagnóstico após 2010, que mudou de área de abran-
gência e óbitos foram excluídos da análise. Resultados e Dis-
cussão Entre 2011 e 2014 foram implantados e implementa-
dos ações: Fluxos para assistência segundo as diretrizes da 
secretaria de saúde de São Paulo; Construção e adoção do 
procedimento operacional padrão para agendamentos (POP 
- Agenda). Mantido o cadastro dos hipertensos e diabéticos 
atualizado e adotado protocolos de atendimentos. Os pro-
dutos do monitoramento foram: aumento na média de con-
sultas médicas e de enfermagem de 3,4 para 4,5 e 0,46 para 
2,2, respectivamente, por paciente/ano; aumento também na 
média de consultas para hipertensos de 2,39 para 3,52 e 0,3 
para 1,1; e para diabéticos de 2,1 para 5 e 0,2 para 1,5 respec-
tivamente, por paciente/ano. No total ocorreu redução em 
18,1 para consultas médicas e 6,8 para consultas de enferma-
gem. Não houve aumento do número de consultas médicas 
e de enfermagem para 22,7. Enfim o resultado alcançado foi 
o aumento do acesso às consultas médicas em 47,8% e de en-
fermagem em 396%. Estudos internacionais têm evidenciado 
que a atenção básica tem impacto positivo sobre vários indi-
cadores de saúde; facilita a detecção precoce de problemas 
reduzindo internações hospitalares e reduz o uso de cuida-
dos desnecessários de atenção especializada à saúde6. Con-
clusões/Considerações Finais A efetivação das ações de ges-
tão do cuidado pactuadas promoveram o acesso à atenção 
básica o qual, segundo Starfield (2002), é importante na redu-
ção de mortalidade e morbidade5. Com os mesmos recursos 
humanos, materiais, estruturais e reorganização da assistên-
cia foi possível melhoram o acesso às consultas médicas e de 
enfermagem. A apresentação do monitoramento das ações 
de gestão do cuidado (dimensão organizacional do cuidado) 
pactuadas pela equipe de saúde da família da UBS Santa Ma-
dalena direcionaram a construção de implementações para 
manutenção do acesso contínuo à saúde para hipertensos e 
diabéticos. O próximo monitoramento precisa ser ampliado 
considerando as diversas dimensões da gestão do cuidado 
para o provimento adequado das tecnologias de saúde que 
precisam respeitar as singulares pessoais e coletivas em di-
ferentes momentos de sua vida. Referências 1. Schramm JM, 
Oliveira AF, Leite IC. Transição epidemiológica e o estudo de 
carga de doenças no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva 2004; 
9(4):897-908. 2. World Health Organization. Health topics: 
chronic diseases. Geneva (SWZ): WHO; 2013. [acesso 05 jan 
2017]. Disponível em: http://www.who.int/topics/ chronic_di-
seases/en/ 3.Cecílio, LCO. Apontamentos teórico-conceituais 
sobre processos avaliativos considerando as múltiplas dimen-
sões da gestão do cuidado em saúde. Comunicação Saúde e 
Educação v.15, n.37, p.589-99, abr./jun. 2011. 4. Donabedian, 
A. Evaluating the quality of medical care (1966). The Milbank 
Quarterly, v. 83, n. 4, p. 691-729, 2005. 5. Starfield, B. Atenção 
primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e 
tecnologia. Brasília: Unesco; Ministério da Saúde. 2002.

Patricia Melo Bezerra;
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uma atividade de suma importância para todo o processo de 
construção e validação de conteúdo do instrumento. Resul-
tados e Discussão Analisou-se a produção literária sobre em-
poderamento, autocuidado e Diabetes Mellitus Tipo 2, com 
informações atualizadas, englobando pontos relevantes no 
viver com diabetes, vinculadas por instituições de credibi-
lidade e acesso gratuito. Pesquisou-se nas bases de dados 
do Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Diabetes 
materiais educativos/informativos, e por meio dos profissio-
nais que atendiam estes pacientes nas unidades básicas de 
Fortaleza-CE. Ao final da síntese foram utilizados 06 mate-
riais didáticos, por abordarem a problemática em questão, 
pelo conteúdo didático e riqueza de informações. Sendo 02 
cadernetas difundidas por instâncias governamentais, 01 
manual de diretrizes clínicas de Diabetes Mellitus, 01 diário 
para inclusão dos índices de glicemia e 02 folders informa-
tivos na língua Inglesa. Dentre as instituições responsáveis 
pelas publicações estavam a Organização Mundial de Saúde, 
Federação Internacional de Diabetes, Ministério da Saúde, 
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, Prefeitura 
de Florianópolis, Prefeitura Municipal de Fortaleza, Secre-
taria Municipal de Saúde de Fortaleza, Nordisk Farmacêuti-
ca do Brasil e University Hospitals of Leicester. Conclusões/
Considerações Finais Evidencia-se que para a promoção da 
educação em saúde é necessário à reflexão e análise da as-
sistência prestada e de um olhar atento para às necessidades 
das pessoas e novas tecnologias de ensino. A organização do 
cuidado na atenção primária brasileira pressupõe a garantia 
do acesso e o cuidado integral e longitudinal, evitando a rea-
lização da atenção à saúde de forma fragmentada e focada 
na doença. Pois, o dever é fortalecer e qualificar a atenção 
à pessoa em todos os espaços de cuidado. É necessário o 
melhor conhecimento do usuário, na finalidade da com-
preensão de suas características, que possam ser utilizadas 
no sentido da Promoção da Saúde. Espera-se que além dos 
materiais como cadernetas, cartilhas, novas tecnologias e 
estratégias, estas possam ser desenvolvidas pelas equipes 
multidisciplinares visando o empoderamento e a promoção 
de ambientes favoráveis para as pessoas com necessidades 
crônicas a exemplo daquelas que vivenciam o diabetes. Re-
ferências BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Aten-
ção Básica Estratégia para o cuidado da pessoa com doença 
crônica: Diabetes Mellitus. Brasília, 2013. CORDIER, J.F. The 
expert patient: towards a novel definition. European Respi-
ratory Journal., n. 44, p.853-857, 2014. DIÓGENES, M.A.R. et 
al. Insulin therapy: knowledge and practices used by patients 
with type 2 diabetes mellitus. Revista Enfermagem UERJ, 
v. 20, n. 6, p. 746-751, 2013. MONT’ALVÃO, C.; PEREIRA, A.; 
CASSEL, D. Análise de cartilhas educativas em saúde: uma 
contribuição da ergonomia inforamcional. Blucher Design 
Proceedings, v. 2, n. 1, p. 1488-1499, 2015. MENDES, E.V. O 
Cuidado das Condições Crônicas na Atenção Primária à Saú-
de: O imperativo da consolidação da Estratégia de Saúde da 
Família. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2012.

Lucimar Bóh Barbosa; Andrea Caprara; Maria Rocineide 
Ferreira da Silva; Kilma Wanderley Lopes Gomes; Suyanne 
Freire de Macêdo;

13724 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NUMA 
EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – 
REFORÇANDO A CADEIA DO CUIDADO PROGRESSIVO À 
SAÚDE

Introdução A Política Nacional de Educação Permanente em 
Saúde (EPS) foi lançada pelo MS em 2004, tendo em vista a 
educação no trabalho como eixo norteador das ações em 
saúde dos trabalhadores do SUS. Como prática de ensino-
-aprendizagem, significa a produção de conhecimentos no 
cotidiano das instituições de saúde, a partir da realidade vivi-
da pelos atores envolvidos. Dessa forma, a EPS se revela uma 
ferramenta capaz de contribuir positivamente para os proble-
mas de saúde que envolvem o acesso, a qualidade do aten-
dimento prestado e sua resolutividade, questões que devem 
ser trabalhadas no contexto da ESF. Para o aprimoramento 
desse modelo de atenção, há a necessidade de transformação 
permanente do funcionamento dos serviços e do processo de 
trabalho das equipes. Neste contexto, a intervenção propos-
ta pretende aprofundar os conhecimentos dos profissionais 
de saúde da UBS Santa Rita/Itabirito-MG sobre os princípios 
do SUS, e em especial, a integralidade do cuidado, visando a 
construção de estratégias contextualizadas que promovam o 
diálogo entre as políticas gerais e a singularidade dos lugares 
e das pessoas, estimulando experiências inovadoras na ges-
tão do cuidado e dos serviços de saúde. Objetivos - Instituir 
um processo educativo permanente aplicado ao trabalho pos-
sibilitando a construção de estratégias e atos que qualifiquem 
a atenção e a gestão em saúde. - Construir estratégias con-
textualizadas que promovam o diálogo entre as políticas de 
saúde e a singularidade dos lugares e das pessoas - Estimular 
experiências inovadoras na gestão do cuidado e dos serviços 
de saúde - Promover a melhoria do acesso aos serviços de 
saúde e à resolutividade das demandas apresentadas Meto-
dologia Na primeira etapa realizamos uma oficina educativa 
com os profissionais da UBS para aprofundar os conhecimen-
tos em relação aos princípios do SUS e funcionamento da 
ESF. Ainda nesta etapa realizamos um diagnóstico situacional, 
com a observação da realidade, análise da aplicabilidade des-
tes princípios dentro da UBS, destacando pontos positivos e 
negativos. Para realização desta primeira etapa da interven-
ção dividimos a equipe em dois grupos. Desta forma, neste 
primeiro momento foram realizadas 2 oficinas, uma com cada 
grupo, com duração de 1 hora utilizando-se de dinâmicas para 
incentivar a participação de todos. Em uma segunda etapa 
analisamos e organizamos os dados colhidos, definindo prio-
ridades e delimitando os campos de atuação. A terceira etapa 
consistiu na realização de intervenções propostas de acordo 
com os nós críticos identificados. Utilizamos a metodologia 
da aprendizagem baseada em problemas ,seguido da análise 
dos resultados e devolutiva. Resultados e Discussão Tomamos 
como ponto de partida o levantamento das necessidades de 
formação e desenvolvimento dos profissionais atuantes na 
equipe. Dentre as questões-problema, foram identificados 
alguns procedimentos básicos realizados na pré-consulta, 
tais como a aferição criteriosa de pressão arterial e correto 
posicionamento de eletrodos para realização de ECG. Dando 
continuidade a estas ações também foram incluídas aborda-
gens acerca do acolhimento, fluxo, avaliação e orientação de 
pacientes. Os temas foram abordados através do estímulo ao 

do descritivo, de abordagem qualitativa, recorte da pesqui-
sa intitulada “Estruturação e Operacionalização da Rede de 
Atenção à Saúde em um município do Recôncavo da Bahia”, 
realizada no período de abril de 2013 a novembro de 2014. 
A pesquisa foi desenvolvida com 28 usuários dos serviços 
de atenção primária, secundária e terciária que constituem 
a rede SUS do município de estudo. Enquanto critérios de 
inclusão da amostra utilizou-se o desejo de participar da pes-
quisa mediante o convite e por livre escolha; ser maior de 18 
anos de idade e de nacionalidade brasileira; ser morador do 
município em estudo e estar cadastrado no serviço de saúde 
por período superior a seis meses. A coleta de dados ocor-
reu a partir do levantamento da população adscrita, segui-
do do sorteio de uma das microáreas sob responsabilidade 
dos agentes comunitários de saúde (ACS). Para exploração 
dos dados utilizou-se o método de Análise de Conteúdo pro-
posto por Bardin Resultados e Discussão Constatou-se que 
a partir da compreensão de saúde e adoecimento, os indi-
víduos dão início a sua trajetória na Rede de Atenção à Saú-
de (RAS), foi possível verificar que a Atenção Primária, mais 
precisamente a Unidade de Saúde da Família, configura-se 
como a porta de entrada principal dos usuários na RAS de 
Santo Antônio de Jesus. Entretanto, quando as ações ofer-
tadas por esta não atendem as suas buscas, especialmente 
por serviços especializados e emergenciais, os usuários são 
direcionados a outros pontos da rede, especificamente Po-
liclínica Municipal e o hospital regional da cidade, a fim de 
assisti-los integralmente em suas aflições. Em se tratando 
dos usuários da rede de saúde mental, aparecem ainda em 
suas trajetórias o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e 
o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Contudo, 
foram identificados elementos facilitadores e limitantes de 
percursos, como favoráveis: o acolhimento, o sistema de 
referência, a disponibilidade de recursos materiais e a prio-
ridade de atendimento, em caso de usuário CAPS; e os entra-
ves: a acessibilidade geográfica e organizacional, a oferta de 
ações restritas no tocante à APS e a delonga dos trâmites no 
Sistema Público de Saúde. Conclusões/Considerações Finais 
Os achados obtidos revelam que os usuários têm nas Unida-
des de Saúde da Família, a sua porta de entrada preferencial, 
em virtude da proximidade, do vínculo, da resolutividade no 
que concerne a cuidados básicos e da sua expansão e forta-
lecimento à nível municipal. No que concerne aos usuários 
do sistema de saúde mental, foi constatado que sua peregri-
nação na rede também tem início na Atenção Básica, perpas-
sando pelo CAPS, o qual se apresenta como serviço especia-
lizado de referência, mediador da atenção à saúde mental, e 
avançam, restritamente, em direção ao CEO e os hospitais. 
Tais resultados suscitam a discussão acerca do planejamento 
das políticas e ações em saúde. Não reconhecer e valorizar a 
autonomia da população quanto à busca por cuidados con-
siste no equívoco dos gestores e gerentes deste setor e im-
plica em um dos entraves mais críticos à operacionalização 
da Rede de Atenção a saúde. Referências BUENO, D;GUE-
RIN, GD; ROSSONI, E. Itinerários terapêuticos de usuários de 
medicamentos em uma unidade de estratégia de saúde da 
família. Rev. APS. 2014 jan/mar; 17(1): 50 - 57. Disponível em: 
<https://www.google.com.br/url?Acesso em: 11 de maio de 

2015. CABRAL, ALLV. Itinerários terapêuticos: compreenden-
do a trajetória de pessoas em hemodiálise no Sistema Único 
de Saúde de Belo Horizonte [Dissertação de mestrado].Belo 
Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais; 2010. Dis-
ponível em:<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/
bitstream/handle/1843/BUBD-9BUHRH/disserta__o__ana_
lucia_lv_cabral.pdf?sequence=1>. Acesso em: 09 de maio de 
2015. GERHARDT, TE. Itinerários terapêuticos em situações 
de pobreza: diversidade e pluralidade. Cad Saúde Pública. 
2006; 22(11). Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.
php. Acesso em: 11 de maio de 2015

Tássia Ranielle N. de Queiroz; Rosa Cândida Cordeiro; Elaine 
Andrade Leal Silva; Ismael Mendes Andrade;

13715 CONHECIMENTO PARA CONSTRUÇÃO E 
VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTO AUXILIADOR NO 
EMPODERAMENTO E AUTOCUIDADO DE PESSOAS COM 
DIABETES TIPO II

Introdução Análises epidemiológicas, econômicas e sociais 
relatam o crescente aumento de Diabetes Mellitus mundial-
mente, sendo evidente a necessidade da implantação de po-
líticas públicas de saúde que minimizem as suas comorbida-
des, promovendo a qualidade de vida. Quando uma pessoa 
não consegue aderir uma nova rotina diária, envolvendo o 
controle alimentar, a prática de atividades físicas e uso de 
medicamentos evidencia-se uma falha de estratégias para 
autocuidado. Onde o empoderamento surge como instru-
mento para desenvolver potencialidades, conhecimento, 
constituição de percepção, fomentando a participação real 
e simbólica dos envolvidos, seja na gestão do seu cuidado, 
no planejamento das políticas de saúde ou na tomada de de-
cisão. Sendo necessárias ações de educação em saúde que 
consistem na combinação de estratégias com o propósito de 
facilitar a autonomização de comportamentos e os modos 
de viver individuais à saúde. No caso do diabetes, o processo 
educativo visa à mudança de hábitos e melhoria da qualida-
de de vida de forma contínua. Nesse contexto, a autoeficá-
cia se torna importante na mudança de comportamento, por 
reforçar a perseverança na autogestão melhorando a saúde 
e o bem-estar. Objetivos Descrever a realização do levanta-
mento de conteúdo para composição do conhecimento de 
um instrumento auxiliador no empoderamento e autocuida-
do de pacientes diabéticos tipo 2. Identificar como o empo-
deramento pode auxiliar os pacientes com Diabetes Melli-
tus. Metodologia Este resumo é um recorte da dissertação 
intitulada “‘‘Tempo de saúde: como cuidar do meu diabetes’’ 
um instrumento auxiliador no empoderamento e autocuida-
do de pacientes diabéticos tipo 2” que faz parte de um pro-
jeto macro, denominado ‘‘Empoderamento e Autocuidado 
de pacientes em condições crônicas atendidos na Atenção 
Primária no município de Fortaleza-CE’’. A dissertação supra-
citada constituiu-se de uma pesquisa de desenvolvimento 
metodológico, do tipo validação de conteúdo. Para o alcan-
ce destes objetivos foi elaborado uma pesquisa descritiva, 
que analisou a primeira fase de construção do instrumento, 
que contemplou 06 etapas em seu total, ressaltando-se para 
este resumo o levantamento de conteúdo que consistiu em 
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potências e dificuldades da incorporação desse tipo de unida-
de como apoio à integração do cuidado. Objetivos Problema-
tizar o papel do PA como observatório e articulador da RAS, 
em seus desafios e potencialidades, a partir da exposição das 
estratégias empregadas no PA Anchieta. Metodologia Tra-
ta-se de Pesquisa Qualitativa descritiva acerca do processo 
de Implantação do NSC do PA Anchieta a partir do ano de 
2016. Na área da Saúde, esta metodologia vem crescendo e 
se consagrando a partir do momento em que permite um 
olhar avaliador para aspectos da realidade que não podem 
ser quantificados, centrando-se na compreensão e explica-
ção da dinâmica das relações sociais (MINAYO, 2007). Para 
análise e discussão, foi realizado levantamento do referencial 
bibliográfico em banco de dados on-line na Biblioteca Virtual 
de Saúde, utilizando-se os seguintes descritores: núcleo de 
saúde coletiva, pronto atendimento e observatório da rede. 
O PA Anchieta atua ininterruptamente com atendimento 
em pediatria e clínica médica, serviço de radiologia e leitos 
de observação. Conta atualmente com uma equipe multidis-
ciplinar de aproximadamente 135 profissionais. Resultados 
e Discussão Em setembro 2015, iniciou-se a implantação do 
NSC a partir de convite aos profissionais da unidade a com-
por este grupo, com intuito de realizar o diagnóstico do ter-
ritório, monitorá-lo e estruturar ofertas diante das questões 
encontradas. A equipe foi composta por duas enfermeiras, 
um médico sanitarista, apoiador técnico, assistente social, 
técnica em farmácia, gestora e co-gestora. O grupo atua de 
forma coletiva e horizontal, dentro da proposta de co-ges-
tão (CAMPOS, 2015). São realizadas reuniões quinzenais 
com discussão de artigos e planejamento a partir de pontos 
identificados pela equipe, como internações e óbitos que 
se traduzem em eventos sentinelas. O NSC monitora todas 
as internações da unidade, convidando as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) para a realização de Projetos Terapêuticos 
Singulares (PTS) compartilhados para usuários selecionados, 
bem como mantendo um “feedback” contínuo com tais uni-
dades quanto aos pacientes internados. Observou-se melho-
ra do cuidado ofertado aos pacientes monitorados, havendo 
maior integração entre as unidades, com fluxos mais claros e 
melhora da comunicação entre os profissionais de cada ser-
viço. Conclusões/Considerações Finais A implantação do NSC 
tem demonstrado que o PA possui um importante papel de 
integrador da RAS. Servindo como observatório da rede, bem 
como articulador do cuidado nos casos em que se identifica 
usuários com situações complexas. O PA se apresenta como 
uma entidade que vai além do atendimento pontual, exer-
cendo com largo potencial a gestão do cuidado e a clínica 
ampliada na sua prática (BRASIL, 2010; MENDES, 2011). Ainda 
se verificam muitos desafios, como a dificuldade de integra-
ção dos cuidados com os serviços terciários da rede, a apro-
priação por toda a equipe de sua responsabilidade sanitária 
pelos pacientes do território, bem como a necessidade de se 
instituir instrumentos próprios de coleta e processamento 
de dados, frente a carência de sistemas de informação e in-
formática institucionais. Ainda assim, o NSC está alcançando 
os objetivos traçados, buscando garantir aos cidadãos seu 
direito à saúde. Referências BRASIL. Ministério da Saúde. 
Política Nacional de humanização. Dicas em saúde. Clínica 
Ampliada, 2010c. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/

bvs/dicas/201_clinica_ampliada.html>. Acesso em: 15 Junho 
2016. Campos GWS. Um método para análise da co-gestão de 
coletivos: a constituição do sujeito, a produção de valor de 
uso e a democracia em instituições: o método da roda. São 
Paulo: HUCITEC; 2015. MENDES EV. As redes de atenção à 
saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. 
MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento. Pesquisa quali-
tativa em saúde. São Paulo: HUCITEC, 2007. RANDOW RMV et 
al. Articulação com atenção primária à saúde na perspectiva 
de gerentes de unidade de pronto-atendimento. Rev Rene, 
Fortaleza, 2011; 12(n. esp.):904-12.
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13755 PERFIL DE SAÚDE E FUNCIONALIDADE  
DE INDIVÍDUOS COM CHIKUNGUNYA QUE BUSCARAM 
ATENDIMENTO EM PRÁTICAS INTEGRATIVAS E 
COMPLEMENTARES

Introdução O Chikungunya vírus (CHIKV) é responsável pela 
doença Febre Chikungunya, transmitida em humanos pelo 
mosquito Aedes ssp. e que tem sido apontado como res-
ponsável pela maior epidemia mundial com inúmeros casos 
ocorrendo tanto no continente americano quanto europeu. 
A evolução clínica da doença é bastante característica, com 
um período de incubação de 2 a 6 dias. Pouco depois do iní-
cio da febre, a maioria das pessoas infectadas desenvolve 
poliartralgia severa, e as dores articulares geralmente simé-
tricas, ocorrendo mais nos pulsos, cotovelos, dedos, joelhos 
e tornozelos, mas também podem afetar as articulações mais 
proximais1. Além disso, sintomas como náuseas, vômitos, 
cefaleia, diarreia e rash cutâneo estão presentes em alguns 
casos, sendo o tratamento sintomático a base de analgésicos 
e antiinflamatórios não esteroides2. Entretanto, muitos pa-
cientes relatam uma dor cônica que não responde bem aos 
analgésicos comuns, sugerindo que a natureza dessa dor pos-
sa não ser nociceptiva, mas também neuropática, podendo 
acarretar prejuízos na capacidade funcional a médio e longo 
prazo. Objetivos Este estudo propõe-se a investigar o perfil 
dos usuários acometidos pelo vírus Chikungunya e avaliar o 
grau de incapacidade em adultos que relataram diagnóstico 
para Febre Chikungunya e buscaram atendimento em um ser-
viço de Práticas Integrativas e Complementares na Atenção 
Básica de Fortaleza-CE. Metodologia Estudo descritivo trans-
versal realizado no período de Out/2016 a Jan/2017, com 39 
pacientes diagnosticados com Febre Chikungunya e que bus-
caram atendimento em um serviço de Práticas Integrativas e 
Complementares da Atenção Básica de um município devido 
a presença de dor. As avaliações de saúde e da funcionalidade 
foram realizadas por extensionistas do projeto GAIPA do De-
partamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará, 
considerando as variáveis sociodemográficas (questionário), 
a limitação da mobilidade (TUG) e a incapacidade auto-per-
cebida (WHODAS 2.0). Os dados foram analisados descritiva-
mente com frequências simples e relativas, além de médias e 
desvios-padrão. Resultados e Discussão Foram estudados 39 
sujeitos, com médias de idade de 58,38 anos, maioria do sexo 

relato pessoal e a apresentação de situações problemas a se-
rem debatidas e solucionadas conforme os seguintes passos: 
avaliação prévia e resposta individual às questões problemas; 
exposição teórica dialogada; revisão e discussão das questões 
problema e por fim a avaliação pós-intervenção e auto-avalia-
ção subjetiva. Como resultado, identificamos um percentual 
de acertos de 30% antes do início das intervenções e 70% ao 
final do processo. A análise qualitativa dos resultados indicou 
uma maior segurança na aplicação das medidas discutidas du-
rante a intervenção, bem como uma elevação da auto-estima 
e confiança dos profissionais envolvidos. Conclusões/Conside-
rações Finais As intervenções obtiveram bons resultados em 
relação ao aprendizado e ao processo de trabalho em saúde, 
demonstrados por uma elevação nos escores das avaliações 
realizadas antes e após as atividades educativas, dados estes 
expostos nos resultados quantitativos apresentados, como 
também por um retorno positivo dos profissionais envolvidos. 
Observamos ainda que os conhecimentos teóricos comparti-
lhados nas intervenções passaram a ser inseridos na rotina de 
trabalho da equipe, o que pôde ser observado numa elevação 
da auto-estima e auto-confiança dos profissionais envolvidos, 
bem como uma maior segurança na aplicação das medidas 
discutidas durante a intervenção. Consideramos de grande im-
portância a continuidade das ações de educação permanente 
com o intuito de tornar a prática de ensino- aprendizagem da 
equipe um processo contínuo, de modo a aprimorar o cuida-
do em saúde e a promover maior adesão dos pacientes, con-
tribuindo assim com a integralidade do cuidado. Referências 
CARVALHO, Y. M. & CECCIM, R. B. Formação e educação em 
saúde: aprendizados com a saúde coletiva. In: CAMPOS, G. W. 
S. et al. (Orgs.) Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo/Rio de 
Janeiro: Hucitec/Fiocruz, 2006. CECCIM, R. B. & FEUERWER-
KER, L. C. M. O quadrilátero da formação para a área da saú-
de: ensino, gestão, atenção e controle social. Physis – Revista 
de Saúde Coletiva, 14(1): 41-66, 2004. MINISTÁRIO DA SAÚDE. 
Política Nacional de educação permanente em saúde. Série B. 
Textos básicos de saúde, Série pactos pela saúde, Brasília, v. 9. 
2009. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Caderno de Atenção Básica nº 
28 – Acolhimento à demanda espontânea. 2012. MINISTÉRIO 
DA SAÚDE. Caderno de Atenção Básica nº 32 – Acolhimento 
à demanda espontânea. 2012. BARBOSA, E. F. & MOURA, D. 
G. Metodologias ativas de aprendizagem na educação profis-
sional e tecnológica. B. Tec. Senac, Rio de Janeiro, v. 39, n.2, 
p.48-67, maio/ago. 2013.
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13746 AÇÕES DE GESTÃO DO CUIDADO E ATENÇÃO 
EM UMA UNIDADE DE SAÙDE DA FAMÍLIA : UM OLHAR 
DIFERENCIAL ÀS PESSOAS QUE VIVEM COM DOENÇA 
FALCIFORME

Introdução A Anemia Falciforme é uma doença hereditária 
caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do san-
gue e o tratamento é oferecido pelo SUS, baseado num pro-
grama de atenção integral. Então, a Equipe da USF Calabar 
/ Urbis I, através de ações da integração ensino x serviço do 

PET Gradua SUS Enfermagem da UFRB, produzem subsídios 
para o cuidado à saúde das pessoas que vivem com Doença 
Falciforme. Objetivos Promover educação em serviço sobre 
Doença Falciforme. Notificar as pessoas que vivem com Ane-
mia e Traço Falciforme. Conhecer as experiências de vida das 
pessoas que vivem com Anemia Falciforme e suas estratégias 
para o autocuidado. Metodologia Utilizando o referencial do 
cuidado seguimos as etapas: a) conhecer para cuidar melhor: 
realizar educação em serviço com o tema Doença Falciforme, 
realizar busca ativa em prontuários e livros de registros das 
Triagens da APAE, Pré-Natal e Teste do Pezinho. b) cuidar 
para confrontar: programar Visitas Domiciliares e convidar a 
comparecer à Unidade de Saúde, a fim de participar de estudo 
para formar grupos estratégicos com o intuito de comparti-
lhar experiências, bem como esclarecer todas as dúvidas que 
afligem essas pessoas e, c) cuidar para emancipar: investir na 
formação de vínculo e poder de mobilização das pessoas com 
Doença Falciforme. Resultados e Discussão As ações de aten-
ção e gestão do cuidado as pessoas que vivem com Doença 
Falciforme estão sendo realizadas desde o mês de Agosto de 
2016 e ainda estão em andamento e vem promovendo expe-
riências com o adoecimento crônico, possibilitando a cons-
trução de estratégias para conhecer melhor a doença, de-
terminando mudanças na vida cotidiana, e afetando o modo 
como cada pessoa observa e vivencia o tempo e como as ha-
bilidades específicas para o autocuidado são desenvolvidas. 
Dessa forma, proporcionando investir na formação de vínculo 
e poder de mobilização das pessoas com Doença Falciforme 
através do esclarecimento de todas as dúvidas que afligem 
essas pessoas, concebendo-as como sujeitos históricos. Con-
clusões/Considerações Finais A experiência que ainda está em 
curso, permite até então, constatar que o cuidado à saúde das 
pessoas que vivem com Doença Falciforme vai além da Educa-
ção em Saúde e espera-se que a unidade de saúde esteja apta 
para dar suporte a essas pessoas no que tange ao cuidado da 
patologia em si, bem como das questões psicossociais de en-
frentamento.
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13749 O PRONTO ATENDIMENTO COMO INTEGRADOR 
DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE

Introdução O pronto-atendimento (PA) é apontado pela Polí-
tica Nacional de Atenção às Urgências como estabelecimen-
to de saúde que ocupa lugar intermediário entre a Atenção 
Básica (AB) e a Atenção Hospitalar (AH) na Rede de Atenção 
às Urgências. Diante dessa configuração, o PA é entendido 
como um observatório da rede do SUS, tendo importante pa-
pel na articulação dos serviços, favorecendo a integralidade 
do cuidado do usuário (RANDOW et al, 2011). Frente a esse 
papel, o Pronto Atendimento da Vila Padre Anchieta, situado 
em Campinas, São Paulo, desenvolveu o Núcleo de Saúde Co-
letiva (NSC), que visa promover maior integração do serviço 
à rede de atenção à saúde (RAS). A unidade está situada na 
região Norte do município, sendo referência para uma área 
de doze unidades básicas de saúde, com cerca de 220.000 ha-
bitantes. Diante da responsabilidade sanitária compartilhada 
na RAS, trazemos a experiência desse PA para analisarmos as 
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o trabalho em saúde, poderá contribuir para a construção, 
sustentação ou destruição das relações humanas cotidianas, 
bem como disparar a criação e/ou sustentação compartilha-
da de novas práticas de gestão do cuidado em saúde, forta-
lecendo o pertencimento e o vínculo entre os parceiros das 
interações. Objetivos Neste escopo, o estudo teve o objetivo 
de analisar as interações sociais em saúde a partir do encon-
tro entre os profissionais de uma unidade da Estratégia Saú-
de da Família, em uma capital da região nordeste do Brasil. 
Metodologia Trata-se de um recorte de uma pesquisa (CAAE 
nº 15800213.7.0000.5292) qualitativa e exploratória mais am-
pla. Os sujeitos foram dez trabalhadores de saúde com mais 
de cinco anos de prática/lotação nessa unidade da ESF. Op-
tamos pelo uso de entrevistas semiestruturadas individuais 
e grupos focais para construção dos dados. A Metodologia 
de Análise de Redes do Cotidiano (MARES) foi utilizada para 
estimular a interação nos grupos focais. É um método que 
possui uma aproximação fenomenológica na medida em que 
busca a compreensão das relações sociais a partir das expe-
riências vivenciadas pelos sujeitos (MARTINS, 2011). A análise 
dos dados coletados foi feita pela técnica de Análise Temática 
de Conteúdo, sistematizada por Minayo (2014). O tratamento 
e a interpretação dos resultados classificaram os elementos 
segundo semelhanças, diferenças, categorização, inferência 
e reagrupamento, baseando-se nos referenciais da Framing 
Analysis de Goffman (2012). Resultados e Discussão Os tipos 
de interações sociais foram categorizados em: confronta-
ção/negociação (41.02%); harmônicas (25,70%); correlativas 
(17,90%); definidas pela organização (15,38%). Houve uma 
forte significação das interações do tipo confrontação/nego-
ciação, principalmente em relação à Direção/Administração 
da USF, seguidas pelas interações do tipo harmônicas (autô-
nomas, espontâneas), entre os profissionais. As interações 
definidas pela organização (normativas) e as correlativas 
(complementares) apareceram em menor escala. Em relação 
aos conteúdos expressados, os profissionais relataram inte-
resses na aquisição de novos conhecimentos e aprendizado, 
bem como a necessidade de implantação de ações preconi-
zadas pela ESF. Entre os arranjos (formas) constituídos es-
tavam: a necessidade de encontros lúdicos para descontrair 
da rotina densa de atendimentos; a maior frequência de reu-
niões sistemáticas para planejamento e monitoramento das 
ações; o resgate da atuação do Conselho Gestor; e o resgate 
da participação dos profissionais no grupo de Terapia Comu-
nitária, por constituir-se de uma rede de apoio emocional im-
portante para suporte das tensões cotidianas desenvolvidas 
no ambiente de trabalho. Conclusões/Considerações Finais O 
percurso estimulou a interação e a alternância de posições 
entre os sujeitos, mobilizando ações e reações diferentes em 
cada participante, contribuindo para o desenvolvimento de 
uma postura interativa capaz de compartilhar poder, de indu-
zir reflexões dialógicas para a mediação de conflitos. A per-
cepção da potência das interações sociais pode representar 
um fortalecimento das práticas desenvolvidas no território 
da unidade de saúde, induzindo uma apropriação política das 
relações comunitárias para a formação de novos arranjos so-
ciais ou para o incremento da participação nos grupos já exis-

tentes. O estudo combinou formas de pensamento e de ação 
que fizeram emergir elementos fundamentais para reorgani-
zação do processo de trabalho e equacionamento das dispu-
tas de poderes. Neste sentido, sua reprodução contextualiza-
da em outros cenários poderá despertar a consciência crítica 
de si e do outro, para compreender e valorizar os aspectos 
relacionais na gestão do cuidado. Referências DEGENNE, 
Alain. Tipos de interacciones, formas de confianza y relacio-
nes. Revista Hispana para el análisis de redes sociales, Bar-
celona, v. 16, n. 3, p. 63-91, Jun. 2009. Disponível em: <http://
revista-redes.rediris.es/pdf-vol16/vol16_3.pdf>. Acesso em: 
26 jan. 2013. GOFFMAN, Erving. Os quadros da experiência 
social: uma perspectiva de análise. Petrópolis: Vozes, 2012. 
MARTINS, Paulo Henrique. MARES: Desafios do mapeamen-
to metodológico das novas subjetivações do cotidiano. In: 
PINHEIRO, Roseni.; MARTINS, Paulo Henrique (Org.). Usuá-
rios, redes sociais, mediações e integralidade em saúde. Rio 
de Janeiro: UERJ/IMS/LAPPIS, 2011. Cap. 4. p. 75-87. MINAYO, 
Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa 
qualitativa em saúde. São Paulo: Hucitec, 2014.
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13783 GESTÃO DO CUIDADO A GRUPO DE IDOSOS: UM 
ESTUDO SOBRE QUALIDADE DE VIDA À LUZ DA TEORIA 
DA DÁDIVA

Introdução A longevidade humana é um fenômeno mundial 
que tem aumentado o número de idosos na maioria dos paí-
ses em todas as classes sociais. O Brasil apresenta, em seu 
perfil demográfico, uma tendência crescente quanto ao en-
velhecimento populacional. Tal fato requer a necessidade 
de adequações das políticas sociais (BRASIL, 2010). A saúde 
exerce grande impacto sobre a qualidade de vida das pes-
soas idosas. A expressão “qualidade de vida” tem significado 
complexo, subjetivo e abrangente, variando conforme época, 
crenças e forma de como as pessoas vivem e sentem o seu co-
tidiano. Neste contexto, alguns aspectos da Teoria da Dádiva 
podem ser aplicados aos estudos na saúde, para enriquecer a 
compreensão das interações nos circuitos de trocas sociais, 
pois explicam os fundamentos da solidariedade e do vínculo 
enquanto elementos essenciais para a produção do cuidado, 
através da reciprocidade dos movimentos de dar, receber e 
retribuir (MARTINS; CATTANI, 2014). A conscientização des-
tes aspectos poderá contribuir para gestão do cuidado nos 
grupos de convivência, fortalecendo a vinculação entre os 
participantes, em busca de uma vida cotidiana com mais qua-
lidade. Objetivos O estudo apresenta parte dos resultados de 
uma dissertação registrada no Certificado de Apresentação 
para Apreciação Ética (CAAE) nº 21996313.7.0000.5537, e teve 
como objetivo analisar as percepções de idosos na gestão do 
cuidado de um grupo de convivência sobre qualidade de vida 
à luz dos aportes sociológicos da Teoria da Dádiva (MAUSS, 
2013). Metodologia Trata-se de um estudo descritivo, explo-
ratório, com abordagem qualitativa. Os sujeitos foram dez 
idosos, voluntários, integrantes de um Grupo de Convivência, 
com participação ativa, há pelo menos quatro anos, nas ativi-
dades programadas, e em condições psicológicas adequadas, 

feminino (94,87%), parda (64,86%) e com 2º grau completo 
(38,46%), semelhante a outro estudo2. Quanto a presença de 
dor no corpo, 69,23% (n 27) dos pacientes apresentaram quei-
xas para 4 estruturas ou mais, 28,20% (n 11) para 2 a 3 e apenas 
1 paciente relatou queixa de dor monoarticular. A queixa prin-
cipal mais frequente foi para ombro (20,51%), joelho (20,51%) 
e tornozelo (20,51%), seguido de pés (17,94%) e por mão 
(10,25%). Dados semelhantes foram encontrados em outros 
estudos3,4, que apontaram que dez por cento dos pacientes 
acometidos pelo CHIKV sofreram com dor crônica muscular e 
dores articulares. Todos domínios do WHODAS apresentaram 
comprometimento: cognição (27,56); mobilidade (42,62); au-
tocuidado (27,69); relações interpessoais (13,88); atividades 
de vida doméstica (51,02) e de trabalho e escola (24,72); par-
ticipação (42,30). A limitação da mobilidade também esteve 
presente no teste de desempenho TUG (11,59 segundos). 
Uma das prováveis causas que alteraram a velocidade da 
marcha e a funcionalidade podem ser as artralgias das extre-
midades inferiores, que costumam ser severamente incapa-
citantes5. Conclusões/Considerações Finais Neste estudo, os 
indivíduos que relataram Febre Chikungunya foram predomi-
nantemente do sexo feminino, apresentaram dores crônicas 
mais acentuadamente em membros inferiores do que supe-
riores, e as algias de membros inferiores podem ter desenca-
deado uma limitação da mobilidade na população estudada, 
além de comprometimento funcional auto-percebido aferido 
pelo WHODAS. A investigação deve continuar no sentido de 
se compreender a patogênese dessas artralgias pós - CHIKV e 
em possíveis terapêuticas, tais como antivirais e Fisioterapia 
específica na busca de metodologias eficazes na recuperação 
da capacidade funcional, de tal modo que possa direcionar 
os profissionais envolvidos no manejo desses usuários, bem 
como frear a alta viremia e morbidade significativa associada 
à infecção por CHIKV. Referências 1.Kamath S, Das AK, Parikh 
SF. Chikungunya. Journal of the Association of Physicians of 
India 2006; 54:725–726. 2.Soumahoro MK et al. (2009) Impact 
of Chikungunya Virus Infection on Health Status and Quality 
of Life: A Retrospective Cohort Study. PLoS ONE 4(11): e7800. 
Doi:10.1371/journal.pone.0007800). 3.Chopra, A, Anuradha, V, 
Ghorpade, R and Saluja,M. Acute Chikungunya and persistent 
musculoskeletal pain following the 2006 Indian epidemic: a 
2-year prospective rural community study. Epidemiol. Infect. 
(2012), 140, 842–850.doi:10.1017/S0950268811001300. 4.Si-
mon F et al. Chikungunya infection: an emerging rheumatism 
among travelers returned from Indian Ocean islands. Report 
of 47 cases. Medicine 2007; 86:123–37). 5.Staples, JE, Brei-
man, RF, Powers, AM. Chikungunya Fever: An Epidemiologi-
cal Review of a Re-Emerging Infectious Disease. Clin Infect 
Dis 2009; 49 (6): 942-948. doi: 10.1086/605496

Bernardo Diniz Coutinho; Shamyr Sulyvan de Castro; José 
Carlos Tatmatsu Rocha; Carla Eduvia Viana Vasconcelos; 
Yãnsley André Sena Tavares; Luisa Carla Silva de Freitas; Igor 
Gomes Figueiredo; Dayane Cristine Sousa Santiago; Ariadne 
Araujo Oliveira;

13771 ENTRAVES NA REDE DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA 
EVIDENCIADOS POR ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS DE 
PESSOAS COM CÂNCER

Introdução Altas taxas de morbi-mortalidade por câncer fi-
guram a realidade mundial. Deste modo, o sistema de saúde 
carece estar integrado em rede e remodelar processos de 
gestão e de atenção à saúde nos diferentes pontos de produ-
ção do cuidado oncológico. Os itinerários terapêuticos (IT) de 
pessoas com câncer podem revelar desafios em relação às re-
des de cuidado, serviços e agentes de cuidado à saúde. Obje-
tivos Objetivou-se conhecer os entraves presentes na rede de 
atenção oncológica, a partir dos itinerários terapêuticos de 
pessoas com câncer, no município de Vitória da Conquista-Ba. 
Metodologia Trata-se de pesquisa qualitativa-exploratória, 
que utilizou a entrevista domiciliar semi-estruturada para a 
coleta de dados. Foram selecionados para este estudo deze-
nove indivíduos com diagnóstico confirmado de câncer que 
não iniciaram ou estavam em tratamento para a doença e que 
foram informados pelas seis equipes de Saúde da Família, da 
zona urbana participantes do estudo. Para análise dos dados 
utilizou-se o método hermenêutico-dialético. Resultados e 
Discussão Observou-se a presença de práticas procedimen-
to-centradas, preponderantemente na radio e quimioterapia 
e instrumentalizadas pelas tecnologias leve-duras e duras; 
fragmentadas tanto do ponto de vista da Atenção Primária à 
Saúde (APS), a qual deveria coordenar o cuidado para a Rede 
de Atenção à Saúde (RAS), quanto da Atenção secundária e 
terciária devido à demora e ineficiência de alguns processos 
de cuidados oncológicos; e práticas de cuidado individualiza-
das e centradas na figura do médico. Conclusões/Considera-
ções Finais Depreende-se que a rede de atenção oncológica 
do cenário estudado ainda é excludente, que a subjetivida-
de do cuidado é pouco valorizada e os cuidados em saúde 
pautados em queixas e procedimentos, os quais entravam o 
trânsito dos indivíduos com câncer pela RAS oncológica, dis-
tanciando do cuidado integral e equânime a todos os cida-
dãos com câncer.

Daniela Arruda Soares; Shirley Batista Oliveira; Ana Paula 
Freitas de Oliveira; Danielle Judite Silva Santos; Mariana Souza 
Santos; Jamile Aurea Batista; Margarete Costa Santos; Ana 
Clara Cunha Soares;

13777 “ENTRE TAPAS E BEIJOS”: AS INTERAÇÕES 
SOCIAIS ENTRE PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO CUIDADO 
NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Introdução A Estratégia Saúde da Família (ESF) exige a produ-
ção de estudos que possam contemplar a singularidade das 
perspectivas relacionais, na intenção de esclarecer quais os 
tipos de interações cotidianas e quais os conteúdos e formas 
expressos nessas interações, de acordo com as pretensões 
dos sujeitos. Assim, os conteúdos (motivações, interesses, 
finalidades, objetivos) de cada pessoa entram em intercâm-
bio no mesmo instante em que os agrupamentos humanos 
assumem arranjos (formas) estruturados de acordo com a 
reciprocidade destes conteúdos. Degenne (2009) classifica 
as interações sociais em quatro categorias abstratas: correla-
tivas; definidas pela organização; confrontação/negociação; 
e autônomas. Na prática, as interações combinam múltiplas 
características, frente à complexidade dos sentidos das re-
lações sociais. A conscientização destes aspectos durante 
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trocados e não continuam o trabalho já desenvolvido gerando 
perdas graves a continuidade das ações em saúde. Ademais, 
há deficiência no número de profissionais para atender à de-
manda e na qualificação quanto ao processo de envelheci-
mento. Apesar de ser um valioso instrumento, a caderneta de 
saúde tem sido subutilizada e essa não valorização da mesma 
por parte dos profissionais gera também uma não adesão por 
parte da pessoa idosa. Sugeriu-se a contratação de um aten-
dente para a função de preenchimento das cadernetas. Quan-
do se trata de ILPIs, não existe um monitoramento eficaz, 
seguido da falta de financiamento e de assistência adequada 
por profissionais de saúde, levando a deficiências no serviço 
e uma insuficiência no número de vagas no estado para in-
divíduos que necessitam da institucionalização. Conclusões/
Considerações Finais A partir da discussão da realidade, com-
preendeu-se que a raiz do problema na atenção à saúde da 
pessoa idosa está nos aspectos de ordem organizacional, es-
trutural e de gestão. Apesar da Política Nacional de Saúde da 
Pessoa Idosa instruir para a inclusão de disciplinas que abor-
dem o processo do envelhecimento na formação profissional, 
muitos trabalhadores não são preparados adequadamente na 
perspectiva de interagirem mais profundamente com o indiví-
duo idoso, bem como com outros setores. Destacou-se a pro-
blemática das ILPIs, que se encontram em uma grave situação 
financeira e recebem pouco apoio da rede pública de saúde. 
Assim, recomenda-se que o poder público auxilie na manu-
tenção das ILPIs, especialmente quanto ao pagamento de 
funcionários e insumos em saúde. Para alcançar melhorias na 
rede de atenção à saúde, incentiva-se a contratação de mais 
profissionais, a qualificação e discussão com estes para maior 
articulação entre os níveis de saúde e outros setores da políti-
ca. Referências 1- BRASIL. Portaria Nº 2.528 de 19 de outubro 
de 2006. Aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 
Brasília, DF: Ministério da Saúde. 2- GRAEFF, B. Envelhecimen-
to, velhice e saúde: Transformando o invisível em visível. R. 
Dir. sanit., São Paulo v.15 n.1, p. 77-82, 2014. 3- MOTTA, L. B.; 
AGUIAR, A. C. Novas competências profissionais em saúde e o 
envelhecimento populacional brasileiro: integralidade, inter-
disciplinaridade e intersetorialidade. Ciência e Saúde Coletiva, 
v. 12, n. 2, p. 363-372, 2007. 4- BRASIL. Estatuto do Idoso. Le-
gislação sobre o Idoso: Lei nº10.741 de 01 de outubro de 2003 e 
legislação correlata – 3ª ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, 
Coordenação Edições Câmara, 2013. 5- VERAS, R. P.; CALDAS, 
C. P.; CORDEIRO, H. A. Modelos de atenção à saúde do idoso: 
repensando o sentido da prevenção. Physis, v. 23, n. 4, p. 1189-
1213, 2013.
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13794 PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR COMO 
FERRAMENTA DE GESTÃO DO CUIDADO NA ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA DO RN: DESAFIOS E POSSIBILIDADES

Introdução No Brasil, o uso e o desenvolvimento de instru-
mentos e tecnologias em saúde para a garantia do acesso à 
saúde como direito de todos bem como a resolubilidade das 
diferentes e complexas demandas observadas nos territórios 
representam ponto-chave para o desenvolvimento do SUS 

em seus princípios fundamentais nas diferentes regiões bra-
sileiras. O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é, atualmente, 
uma prática ainda não incorporada na rotina da maioria das 
equipes de saúde na atenção básica e ainda pouco difundida 
e desenvolvida, apesar de seu grande potencial na produção 
de novas realidades, sobretudo no que diz respeito aos casos 
complexos. O uso e o desenvolvimento de instrumentos e 
tecnologias para a garantia do acesso, bem como a resoluti-
vidade das diferentes e complexas demandas observadas no 
território, representam ponto-chave para o desenvolvimento 
do SUS e de seus princípios fundamentais em todas as suas 
portas de entrada. Objetivos Objetivo geral: Investigar como 
uma Equipe ESF e a equipe NASF que a apoia utilizam o PTS 
no seu território. Objetivos Específicos: conhecer os senti-
dos atribuídos pelos profissionais à ideia de Clínica Ampliada, 
Apoio Matricial e Projeto Terapêutico Singular; identificar 
como as equipes se comunicam e se vinculam para a constru-
ção do PTS e a realização do apoio matricial; identificar as po-
tencialidades e dificuldades vividas pelas equipes para o uso 
do PTS como ferramenta de gestão do cuidado. Metodologia 
O presente trabalho trata de uma pesquisa qualitativa explo-
ratória a qual buscou investigar como uma equipe da ESF e 
uma equipe do NASF que a apoia utilizam o PTS no seu ter-
ritório. A abordagem metodológica foi desenvolvida através 
de entrevistas individuais semiestruturadas e Grupos Focais 
com os profissionais das equipes de um município de pequeno 
porte do RN. Os dados produzidos pelas entrevistas e pelos 
Grupos Focais foram organizados e categorizados mediante 
a análise de conteúdo proposta por Bardin. Os três eixos de 
análise foram: 1) multiprofissionalidade, corresponsabilidade 
e resolutividade; 2) concepções de PTS, dificuldades, falta de 
experiência e desconhecimento sobre PTS; e 3) articulação e 
planejamento das ações. Resultados e Discussão Identifica-
mos que a visão dos participantes do estudo, integrantes da 
equipe do NASF, a respeito do apoio matricial e do PTS está 
fortemente arraigada aos conceitos de corresponsabilidade 
e trabalho em equipe multiprofissional. Somando-se a isso, 
mas em menor proporção, alguns profissionais relacionaram 
o conceito de PTS com a ideia de estudo de caso e caso clíni-
co, trazendo à luz essa que também pode ser observada na 
literatura oficial como característica inerente à produção de 
um PTS. No entanto, o modo como entendem o caso clínico 
como sinônimo de PTS parece indicar, algumas vezes, uma 
concepção individualizante e privatizante da atenção, repro-
duzindo as características do modelo clínico biomédico tradi-
cional que é transposto, muitas vezes sem questionamento, 
do âmbito de atuação nos consultórios particulares por algu-
mas especialidades profissionais. Todos os integrantes do es-
tudo apontaram possuir pouca ou nenhuma experiência com 
PTS. No caso da ESF observamos que, para eles, o PTS não é 
presente nas suas rotinas, nem faz parte do seu repertório de 
instrumentos e tecnologias cotidianas. Conclusões/Considera-
ções Finais Nesse contexto, a realização do presente estudo 
foi relevante para o campo da Atenção Básica. Tornou-se claro 
o entendimento de que se coloca como importante e funda-
mental que ações de qualificação dos profissionais para o uso 
do PTS e o trabalho do Apoio Matricial sejam desenvolvidas 
junto às equipes e aos profissionais da saúde, em benefício 
da construção de uma gestão do cuidado de forma integral 

atestadas pelo Mini Exame do Estado Mental (MEEM). A co-
leta de dados foi através de grupo focal, durante o primeiro 
semestre de 2016. A análise foi baseada no método de Análise 
Temática de Conteúdo, sistematizada por Minayo (2013). Para 
interpretação dos resultados e discussão, foram trazidos al-
guns aportes da Teoria da Dádiva (MAUSS, 2013), confrontan-
do com a realidade empírica, procurando identificar: o que se 
tem a dar ou doar durante a vivência (doação); o sentimento 
de abertura e curiosidade para o novo, o acolhimento e inte-
gração com o grupo (recepção); e a retribuição, pelo desejo 
de continuidade da experiência nos serviços de saúde, o efei-
to multiplicador, e a ressonância na vida cotidiana. Resultados 
e Discussão Foram encontradas duas categorias: “os significa-
dos sobre qualidade de vida”; e “Mudanças e repercussões na 
qualidade de vida”. A primeira, vocalizou aspectos referentes 
à: saúde e bem-estar; amor, felicidade e paz; e boas condições 
materiais para viver. A segunda, relacionou sentidos às mu-
danças: físicas; e psíquicas. O idoso constrói sua identidade, 
sua dependência e/ou independência, e sua existência por in-
termédio dos vínculos afetivos com o serviço de saúde que 
o acolhe, através das relações estabelecidas nos cenários de 
suas vidas (FLORES et al., 2011). Os grupos de convivência sur-
gem como contribuição para o envelhecimento saudável, e 
com qualidade, quando contribuem com diversos benefícios 
como: afastar a solidão, propiciar amizades, aumentar a au-
toestima, melhorar a integração com familiares, resgatar va-
lores pessoais e sociais, oferecer suporte social e adoção de 
um estilo de vida mais ativo, pois nestes são realizados ativida-
des de lazer, culturais, intelectuais, físicas, manuais, artísticas 
e de convívio grupal, possibilitando a ressocialização (BENE-
DETTI; MARZO; BORGES, 2012). Conclusões/Considerações Fi-
nais Os depoimentos confirmaram que as vivências no grupo 
contribuíram sobremaneira para melhorias na qualidade de 
vida nos aspectos relacionados a capacidade física, funcional, 
emocional e social. Foi muito evidenciado nos discursos: o 
reconhecimento da importância da participação no grupo, e 
os reflexos projetados na vida da cada um; o aprendizado nas 
ações educativas; as trocas de conhecimento e experiências e 
as reciprocidades, cada vez mais presentes, construindo laços 
afetivos e gerando uma rede de apoio por parte de todos; a 
vocalização e a expressão de sentimentos de gratidão. Tais 
manifestações levam à reflexão sobre a importância, na ges-
tão do cuidado, das relações no grupo enquanto um sistema 
de troca de dádivas, de interações simbólicas promovendo a 
aliança pela tríplice obrigação e liberdade de dar, receber e 
retribuir, entre outros, reconhecimento e vida. Referências 
BENEDETTI, Tânia Bertoldo; MAZO, Giovana Zarpellon; BOR-
GES, Lucélia Justino. Condições de saúde e nível de atividade 
física em idosos participantes e não participantes de grupos 
de convivência de Florianópolis. Ciênc. saúde coletiva, Rio de 
Janeiro , v. 17, n. 8, p. 2087-2093, Aug. 2012 . BRASIL. Ministério 
da Saúde. Atenção à saúde da pessoa idosa e envelhecimento. 
Ministério da Saúde: Brasília, 2010. FLORES, Gisela Cataldi; et 
al. A dádiva do cuidado: estudo qualitativo sobre o cuidado 
intergeracional com o idoso. Ciênc. cuid. saúde; v. 10, v. 3, pg. 
533-540, 2011. MARTINS, Paulo Henrique; CATTANI, Antônio 
David. Sociologia da Dádiva. Sociologias, Porto Alegre, v. 16, 

n. 36, p. 14-21, mai/ago. 2014. MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a 
dádiva. São Paulo: Cosac Naify, 2013. MINAYO, Maria Cecília de 
Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 
saúde. 13. ed. edição. São Paulo: Hucitec, 2013.
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13785 DEMANDAS DA ATENÇÃO À SAÚDE DA 
POPULAÇÃO IDOSA NO RIO GRANDE DO NORTE E 
CAPITAL: REFLEXÃO DA REALIDADE NA ACADEMIA COM 
A GESTÃO E O CONTROLE SOCIAL

Introdução A necessidade de compreensão do envelhecimen-
to é um grande desafio para a gestão dos serviços de saú-
de. Muitas vezes, esses serviços não estão preparados para 
enfrentar o aumento exponencial do público idoso e se faz 
necessário interferir nesse contexto desde a formação profis-
sional, a fim de instituir reflexões que poderão contribuir para 
a propagação de ideias que direcionem a melhoria do desem-
penho dos serviços de saúde. A proliferação de problemas é 
bastante comum em decorrência do despreparo em lidar com 
o ser idoso e, assim, é comum que os serviços de saúde em 
todos os seus níveis, os seus profissionais e os órgãos com-
petentes apresentem uma certa desarticulação, que interfe-
re no princípio lógico de execução de medidas eficazes para 
fortalecer a dinâmica do processo de saúde da pessoa idosa. 
Na disciplina de Envelhecimento Humano Saúde do Programa 
de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Norte (PPGSCol-UFRN), os alunos foram 
estimulados a refletir sobre tal temática, de forma a desmis-
tificar o papel do idoso em nossa sociedade e compreender 
a atual conjuntura da atenção à saúde. Objetivos Descrever 
a experiência da discussão na disciplina de Envelhecimento 
Humano e Saúde da PPGSCol-UFRN acerca realidade da aten-
ção à saúde da pessoa idosa em Natal/RN e no Rio Grande do 
Norte, através da metodologia da problematização, de modo 
integrado ao serviço contando com a presença de represen-
tantes da rede pública de saúde e do órgão de controle de 
política municipal da pessoa idosa. Metodologia Realizou-se 
uma conferência no Departamento de Odontologia da UFRN 
envolvendo representantes dos seguintes órgãos: Secretaria 
Estadual de Saúde Pública, Secretaria Municipal de Saúde e 
Conselho Municipal do Idoso da cidade de Natal/RN, mediada 
pelo professor do componente curricular Envelhecimento Hu-
mano e Saúde. Foram abordadas questões teóricas e práticas 
identificadas como principais pontos críticos no município de 
Natal/RN e no Rio Grande do Norte, a saber: funcionamento 
da rede de atenção à saúde da pessoa idosa no município e no 
estado, a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, o processo de 
trabalho na rede pública, a educação continuada dos profis-
sionais, a situação do financiamento da saúde, a Estratégia de 
Saúde da Família e as Instituições de Longa Permanência para 
Idosos. Resultados e Discussão Notou-se que a questão políti-
ca ainda é uma ferramenta chave na obtenção de estratégias 
direcionadas à articulação em prol da saúde e pode represen-
tar um empecilho à execução de planejamentos adequados e 
que atinjam as demandas dos idosos quando levado em consi-
deração que, por mudanças de governo alguns gestores, são 
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Introdução O cuidado na Atenção Básica é estratégico devido 
sua abrangência no contexto do SUS na organização dos sis-
temas de saúde, à medida que se constitui a principal porta de 
entrada dos usuários, demandando articulação com a atenção 
de média e alta complexidade e com ações de vigilância em 
saúde, facilitando o acesso das equipes aos usuários e vice-
versa. Por esta característica, é comum que os profissionais de 
saúde se encontrem rotineiramente com pessoas em situação 
de sofrimento psíquico, uma vez que a saúde mental não está 
dissociada da saúde geral, fazendo-se necessário reconhecer 
que estas demandas estão presentes em diversas queixas dos 
usuários da Atenção Básica. Desse modo, aos profissionais da 
Atenção Básica, demanda-se o desafio de perceber e intervir 
sobre essas questões, que mais recentemente, contam com 
o apoio da prerrogativa do apoio matricial em saúde mental 
e da referência possível de ser articulada através dos Núcleos 
de Apoio à Saúde da Família em localidades que dispõem des-
se dispositivo de atenção. Objetivos O objetivo do presente 
estudo é investigar as possibilidades e limites para o desenvol-
vimento de ações de saúde mental na Estratégia Saúde da Fa-
mília da zona rural do município de Assú, Rio Grande do Norte 
(RN). E os objetivos específicos são: • Analisar a percepção 
dos profissionais sobre a problemática da saúde mental entre 
os usuários da ESF; • Conhecer a compreensão dos profissio-
nais sobre sua competência para lidar com estes problemas. 
Metodologia Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, 
com desenho metodológico de natureza qualitativa. O estu-
do foi realizado nas seis Unidades de Saúde da Família loca-
lizadas na zona rural do município de Assú no estado do Rio 
Grande do Norte. A técnica de coleta de dados utilizada foi a 
entrevista semiestruturada conforme os parâmetros da pes-
quisa envolvendo seres humanos devidamente explicitados 
no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A entrevista 
semiestruturada seguiu um roteiro previamente elaborado, 
porém, mantendo-se margens de liberdade da expressão dos 
entrevistados. A análise da pesquisa pautou-se no método de 
análise temática (MINAYO, 2013). Fazer uma análise temática 
consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem 
uma comunicação, cuja presença ou frequência tem significa-
do peculiar para o objetivo analítico visado. A análise temáti-
ca obedece às etapas de Pré-Análise, Exploração do Material, 
Tratamento dos Resultados Obtidos e Interpretação. Resulta-
dos e Discussão O presente estudo abordou a concepção dos 
profissionais de saúde sobre as possibilidades e limites para 
o desenvolvimento de ações de saúde mental na Estratégia 
Saúde da Família da zona rural do município de Assú-RN. Veri-
ficamos uma desarticulação entre as ações desenvolvidas no 
interior das USF e a rede de cuidados do município, onde a 
insuficiência de profissionais especializados na área de saúde 
mental aliado a dificuldade dos profissionais da ESF em lidar 
com essa demanda constituem os principais impasses. Essa 
situação confirma a dificuldade da inserção da saúde mental 
na Atenção Básica, uma vez que a efetivação da política de 
Saúde Mental é um desafio presente. Apesar dos profissionais 
conseguirem identificar as demandas de saúde mental, estes 
se sentem incapazes para acolher essas demandas, carecendo 
de suporte técnico para tal, por meio de cursos específicos e 
de escuta de suas dificuldades, uma vez que diariamente di-
versos usuários procuram a USF com alguma necessidade no 

campo da saúde mental. Conclusões/Considerações Finais No 
contexto estudado, verificamos que as dificuldades vivencia-
das pelas equipes de saúde da família as colocam frente ao 
impasse de efetivar e garantir na prática os princípios nor-
teadores do SUS e basilares da Reforma Psiquiátrica brasilei-
ra. Observamos uma fragmentação da rede de assistência à 
saúde e do processo de trabalho, onde o pouco investimento 
na qualificação/capacitação dos profissionais incide sobre o 
despreparo das equipes para lidar com a saúde mental dos 
usuários. Assim, é imprescindível a expansão do apoio matri-
cial em saúde mental para maior e melhor possibilidades da 
Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no contexto do estado 
do Rio Grande do Norte, particularmente, no município de As-
sú-RN. Referências AMARANTE, FREITAS, Fernando. Medica-
lização em Psiquiatria. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2015. ______. 
Saúde mental, desinstitucionalização e novas estratégias de 
cuidado. In: GIOVANELLA, L. et al (Orgs.). Políticas e sistema 
de saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008. p. 735-759. 
______; Paulo. Saúde mental e atenção psicossocial. Rio de Ja-
neiro: Fiocruz, 2007. ______. Loucos pela Vida: a trajetória da 
Reforma Psiquiátrica no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1995. 
ANDRADE, Fábia Barbosa et al. Promoção da saúde mental 
do idoso na atenção básica: as contribuições da terapia co-
munitária. Texto Contexto Enferm., 2010; n. 19, v. 1, pp:129-36. 
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). 
Cidades. 2015a. ______. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Es-
tratégicas. Cadernos HumanizaSUS. Saúde Mental. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2015b. 548 p.

Maria Isabel Silva Guilherme; Renata Borges de Vasconcelos; 
Israel Alexandre de Araújo Sena; Rafael Soares Chaves; Janaine 
Maria de Oliveira; Joel Dacio de Souza Maia; Jacileide Guimarães;

13845 REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
DOS CENÁRIOS DE PRÁTICA DO PET-SAÚDE GRADUASUS: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução O diagnóstico situacional é aproximação de uma 
realidade e resulta do processo de coleta, tratamento e aná-
lise dos dados colhidos no local onde o trabalho será desen-
volvido. Assim, o Programa de Educação pelo Trabalho para a 
Saúde GraduaSUS necessita conhecer e basear-se na realida-
de, a fim de orientar o planejamento e a execução do trabalho 
na rede de atenção à saúde. Objetivos Relatar a experiência 
de estudantes de enfermagem da Universidade Estadual de 
Feira de Santana ao realizarem o diagnóstico situacional dos 
serviços de saúde selecionados como cenários de práticas 
do PETSaúdeGraduaSUS/Enfermagem. Metodologia Trata-se 
de um relato de experiência de estudantes de Enfermagem 
acerca da realização do diagnóstico situacional dos cenários 
de prática do PET- Saúde/GraduaSUS. Partiu-se de roteiro, 
elaborado pelos tutores, o qual foi preenchido em dez visitas 
técnicas aos setores, de junho a novembro/2016, onde aces-
saram planilhas informativas e manuais de normais e rotinas. 
Objetivos do diagnóstico: Descrever estrutura, atribuições e 
serviços do Departamento de Gestão da Atenção Básica e da 
Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal 
de Saúde; Conhecer estrutura e dinâmica de funcionamento 
da Unidade de Saúde da Família (USF) do Feira VI. Resultados 

e compartilhada. Mesmo diante dos potenciais observados, 
tanto para a resolutividade quanto para o desenvolvimento 
das ações coletivas e dos processos de trabalho em busca da 
integralidade, o desconhecimento sobre o PTS posta-se como 
um importante desafio para a efetivação e incorporação des-
sa ferramenta no cotidiano de equipes interdisciplinares. Tal 
ferramenta configura-se como essencial para o trabalho mul-
tiprofissional e interdisciplinar e para o desenvolvimento de 
novos arranjos para o cuidado integral em saúde em face de 
situações complexas. Referências BARDIN, Laurence. Análise 
de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 229 p. 2011. CARVALHO, L. 
G. et al. A construção de um Projeto Terapêutico Singular com 
usuário e família: potencialidades e limitações. O mundo da 
Saúde, v. 36, n. 3, p. 521-525, 2012. CARVALHO, S. R.; CUNHA, 
G. T. A gestão da atenção na saúde: elementos para se pensar 
a mudança da organização na saúde. In: CAMPOS, G. W. et al. 
Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 2006. CHIAVERINI, D. H. (Org.). Guia prático de matri-
ciamento em saúde mental. Brasília: Ministério da Saúde; Cen-
tro de Estudo e Pesquisa em Saúde Coletiva, 2011. CUNHA, G. 
T. A construção da clínica ampliada na Atenção Básica. 2004. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências Médicas, Uni-
versidade Estadual de Campinas, Campinas, 2004. MINAYO, 
M. C. O caminho do conhecimento: pesquisa qualitativa em 
saúde. São Paulo: Hucitec; Abrasco, 2012.

Rafael Soares Chaves; Ana Karenina de Melo Arraes Amorim; 
Janaíne Maria de Oliveira; Maria Isabel Silva Guilherme;

13836 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA GESTÃO DA 
ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE FEIRA DE SANTANA

Introdução A atenção básica tem como principal objetivo o 
desenvolver uma atenção integral que impacte nos determi-
nantes e condicionantes de saúde das coletividades (BRASIL, 
2012). Em Feira de Santana a atenção básica é cenário de está-
gios e práticas para diversas instituições de ensino e diversos 
cursos de saúde, bem como para Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde GraduaSUS (PET- Saúde/GraduaSUS). 
Objetivos Descrever a estrutura, atribuições e serviços sob a 
responsabilidade do Departamento de Gestão da Atenção Bá-
sica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Feira de Santa-
na. Metodologia Trata-se de um relato de experiência acerca 
do diagnóstico situacional da Gestão da Atenção Básica da 
SMS-Feira de Santana, realizado pelos estudantes bolsistas e 
voluntários do PET- Saúde/GraduaSUS/Enfermagem. Para a co-
leta das informações utilizou-se um roteiro, previamente ela-
borado pelos tutores do referido programa, o qual foi preen-
chido durante oito visitas técnicas, realizadas ao Setor da AB 
na SMS, situada na Avenida João Durval Carneiro, s/n, Estação 
Nova, Feira de Santana – Bahia. Resultados e Discussão AB é 
coordenada por enfermeira e 14 apoiadoras institucionais. 
Constituída por equipes: 105 Saúde da Família; 39 Saúde Bu-
cal; 18 Núcleo de Apoio à Saúde da Família, 1 Melhor em Casa 
e 1 Consultório na Rua. Áreas de atuação: Apoio Institucional, 
Educação Permanente, Monitoramento, Avaliação, Saúde na 
Escola, Nutrição, Odontologia, Farmácia, Divulgação, Comuni-
cação, Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária. Princi-
pais atribuições: gestão da rede de AB de acordo com os princí-

pios e diretrizes do SUS, integrada aos demais níveis de gestão 
das Redes de Atenção à Saúde; avaliação e monitoramento do 
processo de trabalho e da assistência prestada à população. 
Conclusões/Considerações Finais A Gestão da Atenção Básica 
abrange e articula-se com diversos programas, projetos e pro-
fissionais, assim é notória a importância de se conhecer essa 
realidade para se desenvolver práticas, junto com o grupo tu-
torial de enfermagem a fim de planejar e intervir positivamen-
te para o cenário de saúde atual.

Thaise Borges Santos; Aline Mota de Almeida; Aquila Rebeca de 
Souza Silva; Brenda Gomes dos Santos; Glêcia Carvalho Santana; 
Matheus Moreira de Souza; Itayany de Santana Jesus Souza;

13838 A PRODUÇÃO DO CUIDADO EM SAÚDE NA ÓTICA 
DE INDIVÍDUOS COM CÂNCER

Introdução O processo de produção do cuidado em saúde 
é constituído de uma genealogia de saberes e práticas que 
consubstanciam-se de forma rizomática e singular. O olhar 
de indivíduos com câncer para este processo pode trazer a 
tona percepções sensíveis sobre suas vidas, condições de saú-
de-doença e como o cuidado é produzido/consumido frente a 
esta incidente morbidade na Atenção Primária à Saúde-APS. 
Objetivos Objetivou-se conhecer como é produzido o cuidado 
em saúde, a partir da atenção primária à saúde, segundo a óti-
ca de pessoas com câncer do município de Vitória da Conquis-
ta. Metodologia Trata-se de pesquisa qualitativa-exploratória, 
que utilizou a entrevista domiciliar semi-estruturada para a 
coleta de dados. Foram selecionados para este estudo 19 in-
divíduos com diagnóstico confirmado de câncer que não ini-
ciaram ou estavam em tratamento para a doença e que foram 
informados por 6 equipes de Saúde da família da zona urbana, 
do município de Vitória da Conquista, participantes do estudo. 
Para análise dos dados utilizou-se o método hermenêutico-
dialético. Resultados e Discussão Observou-se que o câncer 
impacta negativamente os indivíduos acometidos, mas tam-
bém permite a ressignificação de sentidos e hábitos de vida. 
Concomitantemente, a utilização de tecnologias leves para 
tangenciar a subjetividade e singularidade dos usuários foi uti-
lizada em pequena escala pelos profissionais da APS, sendo 
mais usual no nível de atenção secundário. O acolhimento e 
vínculo foram atribuídos preponderantemente ao nível secun-
dário, onde os usuários passam a maior parte do tempo em 
tratamento. A coordenação do cuidado pela APS se deu de 
forma parcial e, quando presente, apenas ordenando o cui-
dado pela rede sem acompanhar longitudinalmente o usuário 
durante e após tratamento. Conclusões/Considerações Finais 
Espera-se que a produção do cuidado voltada a indivíduos 
com câncer perpasse por um entendimento ampliado de saú-
de e de como os agenciamentos singulares de profissionais e 
usuários, produzem o acesso e a diversidade das práticas de 
cuidado no sentido da integralidade, diversidade e equidade.

Margarete Costa Santos; Daniela Arruda Soares; Shirley Batista 
Oliveira; Mariana Souza Santos; Danielle Judite Silva Santos; 
Jamile Aurea Batista; Ana Clara Cunha Soares;

13839 SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE MENTAL: 
POSSIBILIDADES DE ARTICULAÇÃO PARA O CUIDADO  
EM UM CONTEXTO DE ZONA RURAL
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sos formativos na RAPS: Intercâmbio entre experiências‘ no 
município de Guaíba/RS [Projeto de Dissertação de Mestrado 
- Aprovado no Sistema CEP/CONEP - Plataforma Brasil CAAE: 
52639116.7.0000.5347]. Porto Alegre: UFRGS/Programa de 
Pós-Graduação em Ensino na Saúde, 2016.

Larissa Weber; Roger dos Santos Rosa; Mauro Augusto Pinheiro 
Jr.; Ronaldo Bordin;

13861 DO DESCASO A UM NOVO OLHAR: O CASO 
RECIFE (PE) NA CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL 
DE ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E 
OUTRAS DROGAS

Introdução O presente trabalho retoma aspectos relevantes 
do movimento denominado “Reforma Psiquiátrica Brasileira” 
(RPB), no sentido de imbricar esse histórico - em seus aspec-
tos políticos e sociais - com a construção da “Redução de Da-
nos” (RD) como estratégia norteadora da “Política Nacional 
de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e Outras Drogas” 
(PNAD) no Brasil. Observamos que as políticas públicas volta-
das para a Saúde Mental se aproximaram das comunidades e 
populações locais, ao ponto de assentir a relevância intersub-
jetiva das experiências e práticas culturalmente fomentadas 
nos territórios, seja por ações isoladas nas esferas públicas 
federais, estaduais e municipais, seja por parte de iniciativas 
privadas, ou até mesmo ações fomentadas por grupos reli-
giosos e demais associações de caráter filantrópico (Rameh-
de-Albuquerque, 2008; Lira, 2016). Porém, em relação ao que 
se chama de RPB viu-se que mesmo as questões de álcool e 
outras drogas demoraram muito a serem assumidas pelo mo-
vimento (Rameh-de-Albuquerque, 2008). Objetivos Desta fei-
ta, nossa intenção é a de apresentar parte das experiências 
vividas na cidade do Recife e no Estado de Pernambuco, jus-
tamente, devido à presença de serviços pontuais, tais quais: o 
“Programa Mais Vida” e o “Programa Atitude”; experiências 
ímpares e exitosas no deslocamento de um novo olhar pos-
sível para o cuidado às pessoas com problemas decorrentes 
do uso/abuso de substâncias psicoativas (SPA). Metodologia 
Ademais, alentamos para a necessidade do entrecruzamen-
to entre os serviços voltados para o cuidado dessas pessoas, 
apresentando, ao mesmo tempo, como se encontra consti-
tuída, na atualidade, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 
de Recife (PE), com o recorte específico para álcool e outras 
drogas, buscando problematizar a efetividade da mesma no 
contexto da RPB. Ou seja, levantamos e apresentamos as 
experiências ao mesmo tempo que discutimos como estas 
serviram e servem de impulso para a construção nacional de 
políticas públicas voltadas às pessoas que usam e/ou abusam 
de drogas, ajudando assim a compor as Redes de Atenção Psi-
cossociais (RAPS). Destarte a considerável redução do núme-
ro de leitos psiquiátricos no Brasil ainda é enorme os desafios 
para a concretização da RPB, e no caso da questão das dro-
gas, foi necessária a pesquisa para além do âmbito do SUS, 
sendo necessário pinçar as experiências existentes também 
no SUAS e na própria sociedade civil e/ou religiosa. Resultados 
e Discussão A discussão sobre as políticas de Saúde Mental 
no Brasil – sejam as mesmas designadas aos portadores de 
transtornos psíquicos, ou às pessoas que usam e ou abusam 
de SPA – também resultaram das hodiernas consecuções tra-

zidas pelo movimento da RPB (Borges & Baptista, 2008). As 
RAPS, na atualidade, não distinguem transtorno mental de 
transtornos decorrentes de álcool e outras drogas, na prática, 
os serviços são distintos em função de suas características de 
atendimento. Localizamos como principais serviços em AD: 
Centros de Atenção Psicossociais em álcool e outras drogas 
(Caps AD), Comunidades Terapêuticas (CT), Clínicas Médicas 
(CM), Serviços Hospitalares de Referência para Álcool e ou-
tras Drogas (SHRad), Consultório de ou na Rua e Unidades de 
Acolhimento (UA). No Recife, o Programa Mais Vida foi reco-
nhecido como um programa amplo, macro, de organização da 
rede de atenção aos usuários de drogas no âmbito do SUS, 
porém como organizador intersetorial da política municipal. 
Já o Programa Atitude, em âmbito estadual, aparece na área 
da assistência social (SUAS) e direitos humanos como um pro-
grama de relevância, em especial por cuidar de pessoas em 
extrema vulnerabilidade social. Conclusões/Considerações 
Finais Percebe-se que a inclusão da RD como norteadora da 
Política Nacional de AD, fez o Recife assumir - inicialmente 
com os princípios do SUS e posteriormente a discussão da 
busca da proteção integral – expandindo-se para o Estado de 
PE – no qual foram considerados aspectos que envolveram a 
complexidade do problema do uso/abuso de drogas. Apesar 
da mudança governamental que destituiu o Programa Mais 
Vida, as sementes desse processo foram plantadas no sentido 
da necessidade de articulação da SM e da RPB, voltada inicial-
mente para as pessoas que sofriam de transtornos mentais 
passando pelo reconhecimento de uma atenção específica 
aos usuários de AD. Não à toa que o Programa Atitude vem re-
cebendo o reconhecimento como política pública de impacto 
para o cuidado dessa população fomentando o atendimento a 
uma demanda que era invisibilizada, em situação de rua, com 
baixa adesão aos serviços apresentados, somadas a vulnera-
bilidades advindas da exclusão social pelo uso do crack. Re-
ferências Borges, C. F. & Baptista, T. W. F. (2008). O modelo 
assistencial em saúde mental no Brasil: a trajetória da constru-
ção política de 1990 a 2004. Cadernos de Saúde Pública, 2, 24, 
456-468. Lira, W.L. (2016). “Daqui nós tira um ouro de chá”. 
Umbanda, Santo Daime e xamanismo popular no tratamen-
to religioso de patologias físicas, mentais e espirituais. O caso 
de um Terreiro alagoano. Tese (Doutorado) em Antropologia 
(501p). Recife: UFPE. Rameh-de-Albuquerque, R.C. (2008). Ca-
sas do Meio do Caminho: um relato da experiência de Recife 
na busca da atenção integral à saúde dos usuários de álcool, 
fumo e outras drogas. Dissertação (Mestrado) em Saúde Pú-
blica (223p). Recife: Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães: 
Fundação Oswaldo Cruz.

Rossana Carla Rameh-de-Albuquerque; Wagner Lira; André 
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13871 CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS NA REDE 
DE ATENÇÃO À URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: UMA REVISÃO 
LITERÁRIA E COMPARAÇÃO ENTRE BASE LEGAL E 
REALIDADE COTIDIANA

Introdução A sociedade tem passado por diferentes mudanças 
na demografia, no perfil de consumo e no acesso à informa-
ção. Vive-se em um contexto globalizado, onde as questões 
sociais são cada vez mais complexas (MENDES, 2011). Con-
sequentemente tem-se percebido a necessidade de rever a 

e Discussão O acesso aos dados ocorreu de modo fracionado, 
durante a realização de 6 visitas ao todo, encontrou-se difi-
culdade na obtenção de fontes seguras, nos agendamentos 
de visitas e na aquisição de informações. Na Atenção Básica 
e Vigilância ocorreu falta da liberação de informações sobre 
quantitativo de profissionais e seus vínculos. Na USF foi a falta 
de confiabilidade das informações, dados não sistematizados, 
extraídos de relatórios manuscritos. Algumas informações fo-
ram obtidas de informantes chaves e preceptores que, ape-
sar de estarem inseridos como profissionais da rede, também 
demonstraram dificuldades em identificar fontes seguras e 
atores estratégicos ao fornecimento dos dados. Conclusões/
Considerações Finais Os preceptores atuaram com agentes 
facilitadores para obtenção das informações nos setores. Os 
objetivos propostos pelo diagnóstico situacional foram alcan-
çados, contudo a fragilidade dos registros e a incipiente divul-
gação de informações denotam a necessidade de sistematiza-
ção das informações pelos setores diagnosticados.

Thaise Borges Santos; Aline Mota de Almeida; Aquila Rebeca de 
Souza Silva; Brenda Gomes dos Santos; Glêcia Carvalho Santana; 
Matheus Moreira de Souza; Itayany de Santana Jesus Souza;

13853 AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DA PRIMEIRA ETAPA 
DO PROJETO “PERCURSO FORMATIVO NA RAPS: 
INTERCÂMBIO ENTRE EXPERIÊNCIAS” SOBRE O CAPS 
VIVER EM GUAÍBA/RS

Introdução Introdução: O trabalho articulado em rede no cam-
po da saúde mental tem sido considerado fundamental desde 
o advento da Reforma Psiquiátrica. Em 2011, o Ministério da 
Saúde instituiu a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas 
com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas (RAPS). 
A RAPS é constituída por serviços de atenção básica, psicos-
social especializada, de urgência e emergência, residencial 
de caráter transitório, hospitalar e por serviços residenciais 
terapêuticos e de reabilitação psicossocial (BRASIL, 2011). Em 
2013, dois anos após, foi lançado o projeto “Percursos Forma-
tivos na RAPS: Intercâmbio entre Experiências e Supervisão 
Clínico-Institucional”. Introdução: Constitui uma estratégia de 
educação permanente em saúde e de apoio financeiro a muni-
cípios baseada em uma ação de intercâmbio para profissionais 
de nível médio e superior. Baseia-se na troca de experiências 
e ampliação das possibilidades de intervenção do profissional 
a partir da convivência com outras realidades e da realização 
de oficinas de atualização (1ª etapa) e ação de supervisão clíni-
co-institucional em todas as redes participantes do projeto (2ª 
etapa). Objetivos Objetivo geral: avaliar efeitos da 1ª etapa do 
“Percurso Formativo na RAPS” relativos ao Centro de Aten-
ção Psicossocial (CAPS) Viver, localizado no município de Guaí-
ba/RS. São objetivos específicos, examinar os efeitos sobre (i) 
a singularidade de cada participante; (ii) a equipe a partir da 
experiência de cada participante; (iii) os processos de traba-
lho do CAPS; (iv) a relação do CAPS com a rede; e (v) a au-
toestima da rede em formação a partir do contato com a rede 
preceptora. Metodologia Trata-se de um estudo observacio-
nal, descritivo, realizado por meio de entrevistas semi-estru-
turadas individuais. Foram entrevistados 8 trabalhadores do 
CAPS Viver que haviam sido selecionados para participar da 
1ª etapa do projeto. Uma das autoras da pesquisa foi excluída 

da amostra por ser a condutora das entrevistas. A Coordena-
dora de Saúde Mental do município no período foi incluída. 
O intercâmbio foi realizado no município de Santo André/SP 
no período 2014-2015. O CAPS Viver é do tipo II e consiste no 
serviço especializado de saúde mental mais antigo do muni-
cípio população estimada: 99.196 habitantes em 2016) além 
de ter disponibilizado a maior quantidade de trabalhadores 
para o “Percurso”. As entrevistas seguiram um roteiro, foram 
gravadas em áudio e transcritas de forma literal. O projeto foi 
registrado e aprovado em todas as instâncias do sistema CEP/
CONEP na Plataforma Brasil (CAEE 52639116.7.0000.5347). Re-
sultados e Discussão A análise abrangeu 5 categorias. A 1ª re-
laciona-se às transformações de ordem pessoal e profissional 
do Percurso sobre a singularidade dos participantes. A ideia 
de “troca” revelou-se “palavra-chave”. A vivência em outra 
rede possibilitou melhor compreensão sobre o funcionamen-
to do serviço e de sua própria atuação. A 2ª categoria refere-se 
aos efeitos do Percurso sobre a equipe. Exemplos trazidos a 
partir da experiência em Santo André foram incorporados lo-
calmente. Na 3ª, condensaram-se mudanças sobre os proces-
sos de trabalho no CAPS. Algumas, como o desenvolvimento 
de práticas de trabalho mais humanizadas, têm ligação direta 
com o intercâmbio. Outras, como o entendimento acerca da 
ambiência e da internação em um Projeto Terapêutico Singu-
lar, foram concomitantes. Na 4ª categoria, avaliaram-se mu-
danças na relação do CAPS com a rede. Percebeu-se melhora 
na compreensão do papel do CAPS, bem como na comunica-
ção e na articulação entre os pontos de atenção. Investimen-
tos no matriciamento foram apontados como decisivos no 
processo. Já na última, constatou-se melhora na autoestima 
da rede em formação a partir do contato com a rede precep-
tora, que valorizou ações já realizadas em Guaíba. Conclusões/
Considerações Finais Os resultados evidenciam forte senso de 
crítica entre os participantes em relação ao sistema de saúde 
e às práticas de saúde mental, o que traz à tona a necessidade 
de inovação. O projeto encontra-se em consolidação e tencio-
na-se realizar uma avaliação completa do projeto, abarcando 
todos os profissionais da RAPS envolvidos. A primeira fase da 
iniciativa superou a expectativa de unir teoria e prática, me-
diante contrastes da situação entre Guaíba/RS e a rede mais 
bem estruturada de Santo André/SP. A transformação efetiva 
do campo das concepções e das práticas em saúde mental de-
manda esforços para sensibilizar os diversos agentes envol-
vidos com o cuidado dos usuários. O “Percurso Formativo” 
pode configurar-se em uma estratégia de Educação Perma-
nente em Saúde que consolide a integralidade do cuidado, 
com base no atendimento adequado às necessidades do 
usuário e na humanização das equipes. Referências BRASIL, 
Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção 
e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais 
e redireciona o modelo tecnoassistencial em saúde mental. 
BRASIL, Portaria nº 1.996, de 20 de agosto de 2007. Dispõe 
sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional 
de Educação Permanente em Saúde e dá outras providências. 
BRASIL, Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011. Institui 
a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento 
ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso 
de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS. WEBER 
L; ROSA RS. Avaliação da primeira etapa do projeto ‘Percur-
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des de saúde; a elaboração de projetos terapêuticos singula-
res, baseados no acolhimento, escuta qualificada, vínculo e 
corresponsabilização - que não efetiva plenamente, uma vez 
que o usuário não participa das decisões. Os profissionais si-
nalizam a necessidade maior oferta de educação permanente 
em saúde. Existem tensões na regulação do acesso, pois per-
meia a compreensão de o serviço não deve receber demanda 
espontânea, apesar de sua ocorrência. Conclusões/Considera-
ções Finais A gestão do cuidado ocorre de modo incipiente 
e acrítico no NASF, embora opere tecnologias com eixo na 
integralidade e humanização. Mostra-se relevante estimular a 
reflexão crítica, visando à qualificação da gestão/produção do 
cuidado, oferta de educação permanente e estabelecimento 
fluxos, em rede, que assegurem a ampliação do acesso.

Aretha Feitosa de Araújo; José Maria Ximenes Guimarães; 
Gerlane Holanda de Freitas; Lucyla Oliveira Paes Landim; Ana 
Patrícia Pereira Morais; Maria Irismar de Almeida;

13892 A DETECÇÃO PRECOCE DE CÂNCER DE MAMA 
REALIZADA POR ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 
SAÚDE EM SÃO PAULO

Introdução No Brasil, o aumento dos casos de câncer de 
mama e as altas taxas de mortalidade por esta doença apon-
tam que ações para detecção precoce devem ser realizadas 
na Atenção Primária à Saúde, onde o enfermeiro encontra es-
paço e autonomia para o desenvolvimento de suas atividades. 
Objetivos Descrever as ações para a detecção precoce do cân-
cer de mama, desenvolvidas por enfermeiros, nos diferentes 
modelos de Unidades Básicas de Saúde. Metodologia Estudo 
transversal realizado entre janeiro a março de 2014, com 133 
enfermeiros de 38 unidades básicas de saúde da Estratégia 
Saúde da Família, Tradicional e Mista da região Sudeste do 
município de São Paulo. Utilizou-se questionário validado. Re-
sultados e Discussão Do total, 60,2% participaram de cursos 
de capacitação sobre o tema. A participação em cursos de 
especialização foi maior (p=0,03) entre aqueles das unidades 
de Saúde da Família; e todos os enfermeiros deste modelo de 
atenção relataram a investigação dos fatores risco; 98,4% a 
orientação sobre a idade do autoexame de mama e 79,0% ofe-
reciam reuniões educativas sobre o tema. Todas essas ações 
apresentaram diferença significante (p=<0,001) em relação às 
unidades Tradicional e Mista. Sendo assim, é fundamental que 
se tenha um diagnóstico situacional das ações dos enfermei-
ros na atenção básica e o estabelecimento de estratégias de 
educação permanente e em saúde sobre o câncer de mama. 
Conclusões/Considerações Finais A realização das ações de 
detecção precoce para o câncer de mama, realizadas pelos 
enfermeiros das Unidades de Saúde da Família, foi significa-
tivamente maior quando comparadas às realizadas nas unida-
des Tradicional e Mista. Destaca-se a necessidade de adequar 
essas ações nos três tipos de unidades básicas de saúde con-
forme às diretrizes nacionais.

Fabiana Barbosa Barreto Melo; Elisabeth Niglio de Figueiredo; 
Maria Gaby Rivero de Gutiérrez; Anderson da Silva Rosa;

13904 SAÚDE COMO FATOR DE REDUÇÃO DA 
DESIGUALDADE SOCIAL - TRATAMENTO DO TABAGISMO 
NA REDE SUS

Introdução Tabagismo é fator de risco para várias doenças. 
Em 2005 gastos do SUS com câncer, aparelho circulatório 
e respiratório, envolveu 27,6% e 36,3% com quimioterapias. 
Além de adoecer o usuário, o tabagismo impacta o orçamen-
to da população mais pobre, de maior prevalência, que ao 
comprometer sua renda para atender a uma dependência quí-
mica, deixa de investir em bens como alimentação, educação 
e saúde. Objetivos Descrever e apresentar os resultados de 
uma ação do Instituto Nacional de Câncer – INCA desenvolvi-
da no SUS, como parte do escopo de um programa nacional 
que tem como foco a atenção e gestão do cuidado em saúde. 
Metodologia A fim de garantir a redução de prevalência de 
tabagismo no país, foi organizada uma rede de coordenações 
estaduais em parceria com o INCA (MS), visando inserir nos 
3 níveis de atenção no SUS tratamento para tabagismo. Com 
adoção de um modelo de tratamento definido a partir das 
melhores recomendações da literatura para tratamento do 
tabagismo, capacitações são disponibilizadas para profissio-
nais da área de saúde atuantes no SUS. Além disso, medica-
ções específicas para auxílio na cessação do tabagismo fazem 
parte do tratamento e são disponibilizadas para os usuários. 
Resultados e Discussão Diante do tabagismo como problema 
de saúde pública, um conjunto de ações políticas, econômi-
cas, legislativas e de saúde foram desenvolvidas, dentre as 
quais tratamento do tabagista no SUS, visando reduzir o nú-
mero de fumantes e morbimortalidade. É organizada rede de 
parceria entre INCA e secretarias estaduais de saúde para cui-
dados ao tabagista nos três níveis de atenção do SUS, com 
profissionais capacitados, modelo de tratamento específico 
e apoio medicamentos. Pesquisas periódicas incorporadas 
ao programa visando verificar a efetividade do somatório das 
ações, mostram redução de prevalência de fumantes quan-
do o Brasil iniciou o programa, passando de 34% (PNSN – 89) 
para 14,7% (PNS-2013). Conclusões/Considerações Finais Além 
da distribuição de renda, é necessário garantir saúde para re-
dução da desigualdade. Reconhecer o adoecimento provoca-
do pelo tabagismo, o comprometimento da renda familiar e 
força de trabalho, e responder a isso com disponibilização de 
tratamento para cessação no SUS, trabalha-se na perspectiva 
de reduzir doenças e desigualdades sociais.

Vera Lúcia Gomes Borges; Valéria Cunha; Andrea Reis Cardoso; 
Aline Mesquita; Maria Raquel Silva;

13912 RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A 
PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO RIO 
GRANDE DO SUL NOS ANOS DE 2015 E 2016

Introdução A Planificação da Atenção Primária à Saúde (PAPS) 
é um projeto promovido pelo Conselho Nacional de Secretá-
rios de Saúde (CONASS) que vêm sendo desenvolvido e apri-
morado em diversos estados brasileiros ao longo dos últimos 
dez anos (CONASS, 2016). Sua proposição converge com a 
perspectiva de organização dos serviços e sistemas de saúde 
por meio das Redes de Atenção à Saúde (RAS), tendo a Aten-
ção Primária à Saúde (APS) as funções de: ser a base; ser reso-
lutiva; ordenar as redes; e coordenar o cuidado (BRASIL, 2010; 
2012). Para alcançar tais objetivos, a Política Nacional de Aten-
ção Básica (PNAB) aponta como responsabilidade comum às 
três esferas de governo “desenvolver mecanismos técnicos e 

organização da saúde. Assim, a partir dos anos 90 tem se tra-
balhado com um novo modelo de organização da saúde, as 
Redes de Atenção à Saúde (RAS). Deixa-se de lado o modelo 
vigente, caracterizado por organizações hierárquicas rígidas 
piramidais. Essa proposta data de 1920, com Dawson na Ingla-
terra, defendendo que o trabalho da saúde deve ter o terri-
tório como base, coordenada pela Atenção Primária da Saúde 
(APS). No Brasil, as RAS são oficializadas pela Portaria nº 4.279 
de 2010, que estabelece suas diretrizes e organização no SUS. 
São definidas como “arranjos organizativos de ações e servi-
ços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas (...) que 
buscam garantir a integralidade do cuidado” (BRASIL, 2010). 
Uma das RAS implantadas no Paraná é a Rede de Atenção à 
Urgência e Emergência. As Centrais de Regulação de Leitos fa-
zem parte desta rede, sendo instituídas em 2004 no Estado e 
encontram-se nas macrorregiões. Objetivos Fazer uma revisão 
de literatura e legislação vigente sobre o tema, usando como 
base as Portarias nº 4.279 de 2010, 1.559 de 2008 e 1.600 de 
2011; - Realizar uma análise entre essas legislações citadas e a 
realidade de uma Central de Regulação de Leitos do Estado do 
Paraná, no ano de 2015. Metodologia A pesquisa é explorató-
ria documental, descritiva, realizada com base em literatura 
disponível sobre o assunto, legislação específica e a realidade 
vivenciada em uma Central de Regulação de Leitos no Estado 
do Paraná. Para este trabalho optou-se em ler e analisar leis 
vigentes sobre a Rede de Atenção à Saúde, Rede de Atenção 
à Urgência e Emergência e a Política Nacional de Regulação, 
respectivamente, Portarias nos 4.279 de 2010; 1.600 de 2011 e 
1.559 de 2008. A legislação vigente sobre o assunto foi obtida 
a partir de pesquisa em artigos e banco de dados do Ministério 
da Saúde. E a literatura disponível sobre o tema foi consultada 
com base em artigos, publicações e a que está disponível por 
meio eletrônico. Após a seleção e leitura, foi feito uma revisão 
de literatura e um comparativo com a realidade vivenciada em 
uma Central de Regulação de Leitos no Estado do Paraná. Esta 
descrição comparativa pode apresentar algum viés, pois pas-
sa também pela experiência e visão da autora. Resultados e 
Discussão A RAS e a RAUE podem ser analisadas conforme: 1. 
PORTARIA nº 4279/2010 (RAS): a) Fundamentos: Economia de 
escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso, territó-
rios sanitários e níveis de atenção (MENDES, 2011). b) Atributos: 
População e território definidos; estabelecimentos de saúde, 
atenção primária estruturada, níveis de atenção organizados, 
princípios e diretrizes do SUS respeitados. c) Ferramentas: De 
microgestão. d) Elementos constitutivos: População/região de 
saúde definidas, estrutura operacional e um sistema lógico de 
funcionamento. 2. PORTARIA GM/MS nº 1.600/2011 (RUE): Sua 
finalidade é “articular e integrar os equipamentos de saúde,” 
para “ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos 
usuários em situação de urgência e emergência, de forma ágil 
e oportuna” (BRASIL, 2011). 3. PORTARIA nº 1.559/2008 (Políti-
ca Nacional de Regulação): Regular é uma atividade de gestão, 
que regula o acesso à assistência, ordenando e orientando os 
fluxos assistenciais e estabelece a relação entre gestão e servi-
ços de saúde e a relação entre esses serviços (VILARINS, 2010). 
Conclusões/Considerações Finais Um dos avanços do SUS foi a 
implantação das RAS, como um novo modelo de organização 
da saúde, sendo as centrais de regulação um de seus compo-
nentes. Estas exercem uma ação regulatória, atuando sobre a 

oferta dos serviços, tendo necessidade do planejamento e ade-
quar a oferta às necessidades identificadas, garantindo assim 
o acesso do usuário ao serviço de saúde. Portanto, pela regu-
lação é possível promover equidade do acesso, integralidade 
da assistência universal e ordenada, respeitando os princípios 
do SUS (FERREIRA, et al, 2010; VILARINS, 2010; VILARINS, et al, 
2012). Com base no que foi analisado, há várias lacunas a serem 
preenchidas e conquistadas para implementar a regulação do 
acesso no SUS. Assim, há ações e decisões que dependem de 
pactuações e negociações, outras da gestão e por fim aquelas 
que são responsabilidade dos próprios profissionais que atuam 
na regulação. Referências BRASIL. Portaria GM nº 1.559, de 1 de 
agosto de 2008. 2008. BRASIL. Portaria nº 4.279 de 30 de de-
zembro de 2010. 2010. BRASIL. Portaria nº 1.600, de 7 de julho 
de 2011. 2011. FERREIRA, J.B.B., et al. O complexo regulador da 
assistência à saúde na perspectiva de seus sujeitos operado-
res. Interface - Comunicação, Saúde, Educação. Botucatu, v.14, 
n.33, p.345-58, abr./jun. 2010. Disponível em: <http://www.scie-
lo.br>. Acesso em nov/2015. MENDES, E.V. As redes de atenção 
à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. 
549 p. VILARINS, G.C.M. Regulação do Acesso à Assistência: 
conceitos e desafios. In: Comunicação Ciências Saúde. v. 21, n. 
1, p.81-84, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso 
em out/2015. VILARINS, G.C.M.; et al. A regulação em saúde: 
aspectos conceituais e operacionais. Saúde em Debate. Rio de 
Janeiro, v. 36, n. 95, p. 640-647, out./dez. 2012. Disponível em: 
<http://www.scielo.br>. Acesso em nov/2015.

Margriet Verburg;

13887 GESTÃO DO CUIDADO NO NÚCLEO DE APOIO 
A SAÚDE DA FAMILIA: TECNOLOGIAS OPERADAS NA 
PRODUÇÃO DO CUIDADO

Introdução O NASF atua no apoio às equipes da ESF, amplian-
do a oferta de ações e a resolubilidade, consoante os princí-
pios da atenção primária à saúde. Deve operar processos de 
gestão do cuidado, considerando suas dimensões individual, 
familiar, profissional, organizacional, sistêmica e societária, 
de modo a prover ou disponibilizar tecnologias de saúde, de 
acordo com as necessidades de saúde da população. Objeti-
vos Descrever as tecnologias de gestão do cuidado operadas 
pelas equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, em sua 
interlocução com a Estratégia Saúde da Família, considerando 
as redes de atenção à saúde. Metodologia O presente estu-
do apresenta dados preliminares de um estudo de caso com 
abordagem qualitativa, realizado no município de Maracanaú, 
situado na região metropolitana de Fortaleza, Ceará. Parti-
ciparam da pesquisa 12 profissionais que desenvolvem ativi-
dades no NASF, de distintas profissões: fisioterapeuta, tera-
peuta ocupacional, farmacêutico, educador físico, psicólogo, 
nutricionista e assistente social. Destes, seis são residentes da 
residência multiprofissional em saúde coletiva. A apreensão 
dos dados ocorreu no segundo semestre de 2016, por meio 
de grupo focal, e analisados com base na análise de conteú-
do, modalidade temática. Resultados e Discussão A equipe do 
NASF opera tecnologias de gestão do cuidado centradas na 
dimensão individual e profissional, sem análise sistemática do 
processo de trabalho. Evidencia-se a construção de agendas 
centradas no usuário, pautadas no acolhimento às necessida-
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Conclusões/Considerações Finais Neste estudo, apreendemos 
que o trabalho em saúde é basicamente relacional e eminen-
temente ético. Dizemos que é relacional porque o trabalho de 
produzir assistência em saúde requer o encontro entre sujeitos 
individuais ou coletivos e é um serviço consumido no momen-
to que é produzido. Podemos dizer que é ético porque suscita 
ao profissional respeitar a liberdade e a autonomia dos pacien-
tes. Esses movimentos no sentido de manifestar respeito às 
liberdades, autonomias e promover a emancipação humana 
se mostraram formas de luta e resistência aos tensionamen-
tos que negam os mesmo direitos ao trabalhador. Apesar da 
frustração ao se perceberem limitados, quando perguntados a 
respeito de como permanecer produzindo saúde, os trabalha-
dores elencaram como potencialidades a promoção da escuta 
ativa e qualificada, bem como o ato de colocar-se no lugar do 
outro. Referências FRANCO, T. B. A reestruturação produtiva 
e transição tecnológica na saúde: debate necessário para a 
compreensão do processo de financeirzação do mercado da 
saúde. In:___; MEHRY, E. E. Trabalho, produção do cuidado e 
subjetividade em saúde. São Paulo. Hucitec, 2013. 361p FRAN-
CO, T. B.,et.al. A produção subjetiva do cuidado: cartografias 
da Estratégia Saúde da Família. São Paulo. Hucitec, 2009. 164p. 
FREIRE, P. Educação como prática da liberdade [e-book]. Rio 
de Janeiro. Paz e Terra, 2014. 149p. MELO, M. R. C., et.al. Círcu-
los de cultura e promoção da saúde na estratégia saúde da fa-
mília. Revista Brasileira de Promoção da Saúde. Fortaleza, v.3, 
n. 25, p. 328-336. 2012. SILVA, M. R. F., et,all.. O cuidado além da 
saúde: cartografia do vínculo, autonomia e território afetivo na 
saúde da família. Revista Mineira de Enfermagem. Belo Hori-
zonte, MG. v.19, n. 1, p. 249-254. 2015.

Camila Marques da Silva Oliveira; Maria Rocineide Ferreira da Silva;

13945 GESTÃO DO CUIDADO À SAÚDE INFANTO-
JUVENIL COM EXCESSO DE PESO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
DO ESTADO DE SERGIPE

Introdução A organização de linhas de cuidado no sistema 
de saúde propicia uma maior garantia de acesso e qualifica 
a atenção ofertada aos usuários. A prevalência crescente de 
obesidade infanto-juvenil e seus prejuízos a saúde a médio e 
longo prazo demandam ações urgentes de prevenção e con-
trole deste problema nutricional. Objetivos Analisar a gestão 
do cuidado disponível à crianças e adolescentes com sobrepe-
so e obesidade na rede de Atenção Primária à Saúde (APS) de 
municípios do estado de Sergipe. Metodologia Trata-se de um 
estudo analítico do tipo transversal. Entrevistas semiestrutu-
radas foram realizadas com gestores da APS dos 7 municípios 
sede que compõem as microrregiões de saúde do estado 
de Sergipe, incluindo a capital Aracaju. As entrevistas foram 
gravadas sob consentimento e posteriormente transcritas. 
Análise de conteúdo foi conduzida a partir das atribuições da 
APS na prevenção e tratamento do sobrepeso e obesidade, 
previstas no Art.4º da Portaria nº 424/2013 do MS: vigilância 
alimentar e nutricional, promoção da saúde e prevenção da 
obesidade, acolhimento, apoio ao autocuidado, assistência 
terapêutica multiprofissional e gestão do cuidado. Resultados 
e Discussão Embora existam ações de vigilância alimentar e 
nutricional, observou-se a inexistência da estratificação de ris-
co e de um fluxo efetivo para o cuidado do excesso de peso. 
Nas ações de promoção da saúde e prevenção da obesidade, 

observadas principalmente no Programa Saúde na Escola, de-
tectou-se falha na intersetorialidade entre os equipamentos 
da APS e falta de continuidade das ações. Assistência terapêu-
tica multiprofissional no âmbito da APS foi observada em so-
mente 4 municípios com Núcleo de Apoio à Saúde da Família. 
O acolhimento e a assistência à esse público embora existam, 
apresentam falhas, devido ao não reconhecimento da obesi-
dade como uma doença crônica e à inexistência de uma linha 
de cuidado. Conclusões/Considerações Finais O cuidado às 
crianças e adolescentes com excesso de peso na APS de Sergi-
pe é ainda deficiente. Apesar dos serviços disponíveis, obser-
va-se a inexistência de ações contínuas e articuladas, e de um 
fluxo de cuidado efetivo, que requerem a implementação de 
uma linha de cuidado para organização da atenção ao excesso 
de peso. Apoio financeiro do MS/CNPq/FAPITEC/SE/SES.

Natanael de Jesus Silva; Verônica da Silva Lima; Silvia Maria 
Voci; Andhressa Araújo Fagundes; Danielle Góes da Silva;

13974 SAÚDE MENTAL E REDES DE ATENÇÃO A 
SAÚDE: AS VIVÊNCIAS DO CAPS COMO DISPOSITIVO DE 
FORTALECIMENTO DA REDE DE CUIDADO NA CIDADE DE 
NATAL/RN

Introdução A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) foi insti-
tuída por meio da Portaria GM/MS nº 3.088/2011, buscando 
consolidar os pontos de atenção à saúde para pessoas com 
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decor-
rentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), tendo como objetivo a ampliação do aces-
so, articulação e integração dos pontos de atenção das redes 
de saúde no território. Neste contexto, o CAPS deve exercer 
a função territorial, destacando atividades reguladoras, que 
sejam portas de entrada, referência e contra referência para 
atenção primária, serviços de média e alta complexidade, den-
tre outras funções. O usuário com transtorno mental neces-
sita de atendimentos e demandas que vão além dos serviços 
do CAPS, como a assistência da atenção primária, consultas 
especializadas, e serviços gerais de saúde. Um ponto crítico 
dos serviços de saúde mental no Brasil está exatamente na 
falta de acesso aos serviços e de capacitações dos profissio-
nais da atenção primária, dificultando o sucesso desse mo-
delo substitutivo. Objetivos Este tem por objetivo relatar as 
práticas vivenciadas pelo CAPS III Leste na cidade de Natal/
RN como dispositivo de fortalecimento das redes de atenção 
e cuidado, no período de 2014 a 2016. Metodologia Trata-se de 
um estudo descritivo, qualitativo e observacional, que utiliza 
o relato de experiência de profissionais de um CAPS III acerca 
dos desafios enfrentados no processo de fortalecimento da 
RAPS, por meio da reestruturação do serviço, das parcerias 
estabelecidas com as universidades federais, oficinas tera-
pêuticas no CAPS e extra CAPS, ações de matriciamento, bem 
como de reestruturação do processo de trabalho do serviço. 
A experiência foi realizada no período de 2014 a 2016, contan-
do com a participação de 702 usuários, que possuem trans-
tornos mentais severos e persistentes, idade superior aos 18 
anos, ambos os sexos, faixa etária entre 36 a 45 anos. Esse 
processo, contou com estratégias: Projeto Terapêutico Singu-
lar; Interconsulta; consulta e visita domiciliar conjunta. É um 
processo de avaliação continua de toda a equipe, através de 
oficinas de processo de trabalho, bem como através de reu-

estratégias organizacionais de qualificação da força de traba-
lho para gestão e atenção à saúde, valorizar os profissionais 
de saúde estimulando e viabilizando a formação e educação 
permanente dos profissionais das equipes”. Nesse sentido, 
a PAPS busca promover, em uma articulação entre CONASS, 
estados e municípios, a qualificação teórico-prática dos tra-
balhadores da rede, sobretudo da APS, acerca de conceitos 
e ferramentas-chave para o bom funcionamento do sistema 
desde a perspectiva das RAS. Objetivos Relatar a experiência 
da Planificação da Atenção Primária à Saúde no Rio Grande do 
Sul (RS) entre os anos de 2015 e 2016, desde a perspectiva da 
equipe de coordenação estadual do projeto. Metodologia A 
experiência de PAPS em curso no RS teve início em 2015 com 
as 1ª e 2ª regiões de saúde do estado. A adesão de 17 municípios 
ao projeto-piloto desenvolvido nestas regiões viabilizou a par-
ticipação de, aproximadamente, 70 equipes de APS, 120 facili-
tadores, 1.200 trabalhadores de saúde e 50 tutores. Algumas 
mudanças metodológicas e operacionais foram feitas para a 
versão gaúcha do projeto, as quais estão sendo experimenta-
das e avaliadas pela primeira vez, sendo um exemplo a redu-
ção da quantidade de oficinas presenciais (de 11 para 6), mas 
sem prejuízos das temáticas trabalhadas. As oficinas aconte-
ciam em média a cada 45 dias, sendo uma oficina de formação 
dos facilitadores e outra para os trabalhadores dos serviços 
participantes do projeto (as quais ocorriam simultaneamen-
te em 7 municípios-sede), com duração de 2 dias cada. Cada 
oficina de trabalhadores era realizada duas vezes, de forma a 
evitar o fechamento de todos os serviços de APS dos municí-
pios participantes ao mesmo tempo. Resultados e Discussão 
Alguns resultados oriundos do questionário de avaliação geral 
da Planificação chamam atenção (n=695): 94% dos responden-
tes mostraram-se satisfeitos ou muito satisfeitos com a Plani-
ficação; 85% considerou suficiente o número de oficinas (seis); 
84% demonstraram-se satisfeitos ou muito satisfeitos com as 
atividades de dispersão; 77% percebeu mudanças no processo 
de trabalho, seu ou da sua equipe, a partir da participação nas 
oficinas de Planificação. Quanto aos assuntos considerados 
mais pertinentes ao processo de trabalho, destacaram-se, em 
ordem de importância: territorialização; acolhimento; APS; 
PMAQ; RAS; organização do processo de trabalho; vigilância 
em saúde. Das mudanças observadas no processo de traba-
lho, os participantes destacaram, por ordem de importância: 
a organização do processo de trabalho; a qualificação profis-
sional; a qualificação do trabalho em equipe; mudanças no 
acolhimento; valorização da reunião de equipe; melhorias na 
agenda; dentre outras. No processo de tutoria, que se intensi-
ficou com a conclusão das oficinas presenciais, verificou-se a 
consolidação e o apoio às mudanças nos processo de trabalho 
das equipes participantes do projeto. Conclusões/Considera-
ções Finais O desafio de realizar a Planificação, num prazo de 
três anos, nas demais 28 regiões de saúde do estado, impôs 
novamente a necessidade de promover mudanças na estru-
tura operacional e metodológica do projeto. A proposta em 
construção mantém a quantidade de oficinas experimentada 
e bem avaliada no projeto piloto, alterando, contudo, a carga 
horária das oficinas presenciais (de 16hs para 8hs cada) e a 
distribuição dos temas trabalhados em cada oficina. Busca-
se, assim, contemplar na PAPS/RS uma tendência que vem se 
esboçando a partir das análises mais recentes a respeito das 

experiências de Planificação já realizadas até aqui, qual seja: a 
imprescindível integração da PAPS com os serviços e proces-
sos de gestão dos níveis secundário e terciário de atenção à 
Saúde. Reconhecemos neste projeto uma potência tanto ino-
vadora como necessária frente aos desafios colocados para o 
SUS, sobretudo no que diz respeito à sua reorganização ope-
racional, de modelo de atenção e de gestão. Referências BRA-
SIL. Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece 
diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: Ministério 
da Saúde, 2010. ______. Ministério da Saúde. Política Nacio-
nal de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. CO-
NASS. Planificação da Atenção à Saúde. Consensus (online), 
n. 20, 2016. Acessado em: 04/01/2017. Disponível em: http://
www.conass.org.br/consensus/category/edicao-20/. HOLLI-
DAY, Oscar J. Para sistematizar experiências. Brasília: Ministé-
rio do Meio Ambiente, 2006. RIO GRANDE DO SUL. Secretaria 
Estadual de Saúde. Plano Estadual de Saúde: 2016/2019. Gru-
po de Trabalho Planejamento, Monitoramento e Avaliação da 
Gestão (Org.). Porto Alegre, 2016.
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13918 ESTUDO SOBRE O CUIDADO NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE: CORRESPONSABILIZAR-SE PARA 
CUIDAR

Introdução Compreendemos o trabalho em saúde como uma 
atividade humana que aciona mecanismos diversos para a pro-
dução afetiva e efetiva do cuidado. Fazemos uso de maquiná-
rios e conhecimentos cientificamente validados, mas, funda-
mentalmente, de relações interpessoais que são construídas e 
consumidas no momento da produção do cuidado. Objetivos 
Com isso, trouxemos este estudo que investigou os valores e 
crenças acerca do trabalho na atenção primária à saúde à luz 
das relações de trabalho e da produção de cuidado. Metodo-
logia Para tanto, realizamos uma pesquisa-ação de caráter 
qualitativo com 17 profissionais da atenção primária à saúde 
diretamente relacionados aos processos de cuidado. A coleta 
das falas dos participantes aconteceu em três encontros con-
duzidos através de círculos de cultura de Paulo Freire, entre 
agosto e setembro de 2015. No campo da saúde, os círculos 
de cultura são utilizados como método de problematização e 
tematização das falas dos participantes, além de proporcionar 
tomada de consciência e fomentado a autonomia e debate de-
mocrático. Resultados e Discussão Foi possível, realizando aná-
lise temática de Bardin(2011), identificar as potencialidades e as 
situações limitantes no desenvolvimento do trabalho na APS, 
no sentido de produzir cuidado e gerar corresponsabilização. 
Vimos como limitação vocalizações que demonstram o quanto 
os profissionais ainda estão detidos em formas de trabalho que 
produzem assujeitamentos e tecnificação de atos; mantêm o 
foco na doença e na visão potencial de tratá-la, de modo des-
vinculada do pensamento crítico e reprodutor protocolos de 
prescrição. Contudo, foi possível verificar que os trabalhadores 
da unidade de saúde estudada se percebem produzindo cuida-
do ao seu paciente quando suscitam nele a autoestima, a au-
toconfiança, o autocuidado e a certeza de que ele, o paciente, 
também é responsável pelos seus próprios cuidados em saúde. 
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exames especializados continua longa, existindo dificuldade 
na continuidade das ações preconizadas pela ESF. Observou-
se que a terceirização de profissionais de saúde ocasionou a 
rotatividade dos trabalhadores, fragilizando os vínculos entre 
profissionais e usuários o que dificultou a concretização de 
ações de promoção e prevenção da saúde. Conclusões/Con-
siderações Finais Um dos desafios basilares para implantação 
do modelo adequado de atenção à saúde reside na organiza-
ção do sistema de saúde, que tem como obstáculo principal 
a insatisfatória cobertura das equipes de saúde da família, a 
sobrecarga de trabalho e a insuficiente oferta de serviços e 
profissionais especializados na atenção secundária e terciária; 
o SUS se implantou sem romper com as práticas tradicionais 
do modelo biomédico. A ausência de diálogo evidenciado en-
tre os pontos da rede, inviabilizam a implementação da RAS; e 
a forma de organização do atendimento centrado na deman-
da espontânea está perpetuando a manutenção de práticas 
centralizadoras, focadas em aspectos sintomatológicos. A 
necessidade de melhoria e aperfeiçoamento dos serviços é 
essencial, segundo os trabalhadores, sendo necessário criar 
condições para desenvolver ações de prevenção e promoção 
da saúde. Entretanto, o ajuste fiscal têm um impacto restri-
tivo sobre o orçamento da saúde já insuficiente. Referências 
ALMEIDA, D.B; MELO, C.M.M. Avaliação da gestão na aten-
ção básica nas dimensões da integralidade. Revista Baiana de 
Saúde Pública. v. 36, n.3, p.816-830, jul./set .2012. MENDES, E. 
V. As redes de atenção à saúde. Revista Med. Minas Gerais, 
Belo Horizonte, v. 18, n. 4, p. S 3-S11, 2008. ________. E. V. As 
redes de atenção à saúde. Ciênc. Saúde Coletiva, Rio de Ja-
neiro, v. 15, n. 5, p. 2297-2305. Ago. 2010. ________. E. V. As 
redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-America-
na da Saúde, 2011 p.549. ESMERALDO, G. R. O. V.; OLIVEIRA, 
L. C. Resgatando a história do Programa Saúde da Família em 
Fortaleza-Ceará. In: OLIVEIRA, L.C. et al. (Orgs). Organização 
dos serviços de saúde no Ceará: desafios da universalidade 
do acesso e da integralidade da atenção. Fortaleza: EdUECE, 
2012. MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa 
qualitativa em saúde. São Paulo: Editora HUCITEC, 2008.
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14006 O DESAFIO DO PRÉ-NATAL EM UM TERRITÓRIO 
COM IMIGRANTES: REALIDADE OU MITO?

Introdução Em junho de 2015 a OSS-SPDM assumiu através de 
Contrato de Gestão (CG), o gerenciamento das UBS Brás, Pari 
e Belenzinho, no município de São Paulo. O Brasil possui 1,5 
milhão de imigrantes recentes e a esta região é reduto dessa 
população, em sua maioria Boliviana, além de chineses, ango-
lanos e nigerianos. A avaliação do CG é feita através de alguns 
indicadores de qualidade, sendo que dois deles referem-se ao 
acompanhamento de pré-natal. Algumas questões surgiram 
em relação a essa população de imigrantes devido ao resulta-
do destes indicadores não serem satisfatórios, tais como: iní-
cio tardio de pré-natal pelas estrangeiras, o trabalho intenso 
e aspectos culturais foram fatores apontados pelas unidades. 
Algumas pesquisas demonstram a diferença do acesso ao pré-
natal entre o Brasil e a Bolívia: a média de acesso ao pré-natal 

é de 86% e 65% e ao parto assistidos por profissional é de 88% 
e 57% respectivamente. Outro fator é a preferência pelo parto 
normal devido à recuperação permitir retorno mais rápido ao 
trabalho. Ressaltam também que é a partir da orientação do 
empregador que os imigrantes iniciam acompanhamento nas 
unidades de saúde. Objetivos Avaliar o impacto das gestan-
tes estrangeiras no resultado dos indicadores de qualidade do 
acompanhamento do pre-natal: Cobertura de consultas (pre-
visto de 07 consultas ou mais) e Exames (previsto de 2VDRL, 
2HIV, 2 Urina I, 2 Glicemias,1 Hepatite B), especificamente 
no que se refere ao início do pré-natal no tempo adequado 
e adesão ao pré-natal. Identificar estratégias de melhoria da 
qualidade do acompanhamento de pre-natal das gestantes 
estrangeiras. Metodologia Tomou-se como principal fonte 
de coleta de dados, planilhas com os nomes das gestantes 
(brasileiras e estrangeiras) com data provável do parto (DPP) 
em dois períodos definidos para cada um dos indicadores (co-
bertura de consultas de pré-natal: gestantes com DPP de out 
a dez/2015 e de abril a junho/2016 e exames: gestantes com 
DPP de nov/15 a jan/2016 e de maio a julho/2016 ), construí-
das a partir de dados extraídos do BI/SIGA-SAUDE e foi soli-
citado que as unidades identificassem a nacionalidade destas 
gestantes e os motivos pelos quais cada uma das gestantes 
não atingiu o resultado previsto nos dois indicadores. Tam-
bém foram realizadas discussões nas unidades de saúde para 
identificação de nós críticos no fluxo de atendimento e no 
processo de trabalho. Resultados e Discussão Cobertura de 
consultas – Foram avaliadas 198 gestantes no primeiro perío-
do e destas 61 não alcançaram o resultado previsto, sendo: 
43 (70%) estrangeiras que iniciaram pré-natal com mais de 13 
semanas, dentre estas 11 (18%) apresentaram baixa adesão ao 
pré-natal (faltosas) e 02 (3%) mudaram da área de abrangência 
da unidade; e 291 gestantes no segundo período sendo que 
89 não alcançaram o resultado previsto: 32 (36%) estrangeiras 
que iniciaram pré-natal com mais de 13 semanas, dentre estas 
11 (12%) apresentaram baixa adesão ao pré-natal e 06 (6,74%) 
mudaram da área de abrangência das unidades. Exames - Fo-
ram avaliadas 198 gestantes no primeiro período e destas 52 
não realizaram os exames previstos: 33 (63%) eram estran-
geiras que iniciaram tardiamente o pré-natal, sendo que 08 
(15,38%) apresentaram baixa adesão ao pré-natal e 02 (3,8%) 
mudaram de domicílio; e 259 gestantes no segundo período 
sendo que 65 estrangeiras não realizaram os exames previs-
tos: 23 (35%) iniciaram estrangeiras o pré-natal com mais de 13 
semanas, dentre estas 12 (18%) não aderiram ao pré-natal e 01 
mudou-se no período do pré-natal. Conclusões/Considerações 
Finais Conclui-se que as gestantes estrangeiras impactam nos 
resultados encontrados, sendo um desafio o pré-natal efetivo 
para essa população devido à cultura, dificuldade do idioma e 
dificuldade de se ausentarem do trabalho para as consultas. 
Estão sendo desenvolvidas ações para enfrentamento desses 
problemas como: Identificar representantes dos grupos étni-
cos; Roda de conversa com imigrantes sobre sua percepção 
do acesso e cuidado à saúde; Sensibilização e treinamento dos 
profissionais sobre universalidade, acesso, cuidados de saúde 
e políticas municipais para imigrantes; Identificar na UBS pro-
fissionais que falam outros idiomas; Roda de conversa com 
profissionais sobre sua percepção do acesso e cuidado de saú-
de oferecido aos imigrantes, identificando entraves no aco-

niões de passagem, possuem frequência diária. Resultados e 
Discussão Os resultados se expressam através da ampliação 
de parcerias e oficinas, a destacar: IFRN e UFRN, ofertando 
atividades como: Dança, Artesanato, Artes e Expressões Cor-
porais, acrescidas a oficinas de caminhadas que acontecem 
no Parque das Dunas da cidade. No CAPS acontecem as ofi-
cinas de Atenção à Crise e de Passeios, que possibilitam um 
trabalho de movimentação do corpo e de desenvolvimento 
de habilidade manuais, refletindo em uma maior circulação do 
usuário em diversos espaços, priorizando assim, sua inserção 
social. As oficinas de trabalho de avaliação e planejamento no 
CAPS, favoreceram a corresponsabilização de casos e o ma-
triciamento. Esse processo, utilizou de ações diversificadas, 
como a reestruturação do protocolo de triagem, atividades 
de educação permanente com os profissionais da atenção pri-
mária e do CAPS para que atendessem a demanda de saúde 
mental, visitas as Unidades Básicas de Saúde e reuniões inter-
setoriais para discussão de casos, ocorrendo um processo de 
articulação da rede socioasssitencial, possibilitando a constru-
ção com usuários de um cuidado integralizado. Conclusões/
Considerações Finais Nesta perspectiva, o CAPS busca forta-
lecer a articulação com outros dispositivos da rede, em espe-
cial com a Atenção Básica numa via de compartilhamento do 
cuidado, visando à implementação de uma clínica ampliada. 
Destaca-se que esse processo promoveu um melhor diálogo 
entre o CAPS e as UBS. No entanto, sabe-se que as possibili-
dades de atuação para melhoria na qualidade do serviço não 
se esgotam, e este foi o pontapé inicial para uma abordagem 
mais efetiva junto à comunidade, rumo a valorização da Rede 
de Atenção Psicossocial. Este modo de produzir saúde torna-
se fundamental, uma vez que se vislumbra nesta metodologia 
de trabalho a possibilidade de compartilhar o cuidado a ser 
ofertado aos usuários, de forma que estes circulem em toda a 
rede socioassistencial, possibilitando cuidados, fazeres, olha-
res, a fim de que o paciente com transtorno mental seja vis-
to de forma integral. Referências Brasil. Ministério da Saúde. 
Portaria GM/MS n° 3.088, de 23 de Dezembro de 2011. Institui 
a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento 
ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso 
de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Diário Oficial da União2. 2011. Brasil. Ministé-
rio da Saúde. Portaria GM n° 336, de 19 de fevereiro de 2002. 
Estabelece CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS i II e CAPS ad II. Diá-
rio Oficial da União2. 2002. Ministério da Saúde (BR). Cader-
nos de Atenção Básica: Saúde Mental. 2013; Brasília. Ribeiro 
JM, Dias AI. Políticas e Inovação em atenção à saúde Mental: 
limites ao deslocamento do desempenho do SUS. Ciência e 
Saúde Coletiva. 2011; 16(12):4623-4633. Disponível em: http://
www.scielo.br/pdf/csc/v16n12/11.pdf Chiaverini DH. Guia práti-
co de matriciamento em saúde mental. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2011. 236.
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13975 O MODELO DE ATENÇÃO AS CONDIÇÕES 
CRÔNICAS NA APS E A PROPOSTA DE REDES DE ATENÇÃO 
À SAÚDE EM FORTALEZA.

Introdução A aprovação da Lei Orgânica da Saúde 8.080/1990 
e 8.142/1990 institui o Sistema Único de Saúde - SUS, que se 
materializa por meio de ações de promoção, prevenção e as-

sistência, devendo os serviços de saúde integrarem uma rede 
regionalizada e fundada nos princípios da universalidade, 
equidade e integralidade da atenção. Nesse contexto, a Estra-
tégia Saúde da Família - ESF surgiu como modelo de reorienta-
ção da Atenção Primária à Saúde - APS configurando-se como 
etapa necessária ao aperfeiçoamento e consolidação do SUS. 
A organização de um sistema de saúde requer estrutura com-
plexa cuja missão é responder às necessidades de saúde da 
população. No caso do Brasil, é importante a superação do 
modelo de atenção hierarquizado, fragmentado, biomédico, 
direcionado para atender as condições agudas de saúde da 
população ou a agudização das condições crônicas; para ga-
rantia da integralidade. Nesse âmbito, a organização de Re-
des de Atenção à Saúde - RAS através da portaria 4.279/2010 
surgiu como uma possibilidade de construção de sistemas in-
tegrados capazes de atender às condições crônicas de saúde 
da população, tendo a atenção primária em saúde como coor-
denadora e ordenadora do cuidado (Mendes,2010). Objetivos 
A sociedade brasileira passa por uma transição demográfica 
e epidemiológica caracterizada pelo aumento da prevalência 
das doenças crônicas que exige uma nova estruturação ope-
racional das práticas de saúde diante das condições crônicas 
e agudas de saúde da população. Portanto, esse estudo tem 
por objetivo geral analisar o modelo de atenção às condições 
crônicas que está sendo implantado na APS em Fortaleza a 
partir do olhar dos usuários e dos trabalhadores de saúde na 
Estratégia Saúde da Família Metodologia O estudo é de na-
tureza qualitativa e apresenta resultados parciais da pesquisa 
“Organização das redes de atenção à saúde no Ceará: desafios 
da universalidade do acesso e da integralidade da Atenção”, 
desenvolvida pelo Laboratório de Seguridade Social e Serviço 
Social (LASSOSS) do curso de Serviço Social da Universidade 
Estadual do Ceará, obedeceu as normas que regem pesquisa 
com seres humanos, conforme resolução N° 466/2012 do Con-
selho Nacional de Saúde, aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da UECE, CAAE n° 36453414.0.3002.5684. A pesquisa 
foi realizada no período de julho 2015 a agosto de 2016, em 
duas unidades básicas de saúde da Secretaria Regional V do 
município de Fortaleza através de observações sistemáticas, 
registros em diários de campo e entrevistas semiestruturadas, 
gravadas e transcritas, com seis usuários, seis profissionais 
(sendo dois nível médio e quatro nível superior) e dois gesto-
res. Para análise dos dados foi utilizada a análise temática se-
gundo Minayo, (2008). Resultados e Discussão Em Fortaleza, 
foi contratado uma assessoria para reorganização das redes 
de atenção, com ênfase na APS, e a implantação do modelo 
de atenção às condições crônicas (MACC). Esse modelo estru-
tura-se em cinco níveis entre os quais: promoção e prevenção 
de saúde, operação com subpopulações que apresentam uma 
condição crônica simples, complexa e muito complexa, sen-
do a promoção da saúde a base do modelo (MENDES, 2011). 
A sobrecarga das equipes de saúde e o número insuficiente 
de profissionais são apontados como fragilidades para a im-
plementação das RAS. Os usuários mesmo sem conhecerem 
o significado da RAS, destacaram a ausência de interação da 
rede. Outras observações significativas são a falta de contra-
-referência e a concentração dos atendimentos na deman-
da espontânea, principalmente de casos de agudização de 
doenças crônicas. Percebeu-se que a espera por consultas e 
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tros. A maioria declarou que não gostava do novo território 
pela falta de lazer, por estarem longe dos amigos e familiares 
e pelo medo da violência. Também reclamavam da mudança 
do espaço físico da escola que agora é menor e dificulta a rea-
lização de atividades no intervalo e a concentração na aula. 
Os professores demonstraram preocupação com a perda de 
referências comunitárias, a mudança do estilo de vida e a 
forma como os adolescentes têm se organizado nos espaços 
urbanos. A maior exposição à violência, o acesso ao uso de 
álcool e outras drogas e a sexualidade aflorada foram ques-
tões apresentadas por eles. Também falaram sobre aumento 
da agressividade nas relações e queda no rendimento escolar. 
Conclusões/Considerações Finais O diagnóstico das condi-
ções de saúde é de grande importância para o planejamento 
da atenção psicossocial em uma situação de desastre, onde 
não existem políticas públicas específicas para essa atuação. 
O contato e a escuta com o público adolescente permitiu a 
construção de vínculo e uma relação horizontal, importante 
para as futuras intervenções. Ao contrário do que é feito em 
muitas ações, onde a escuta é realizada apenas com familiares 
e profissionais da educação, os adolescentes foram implica-
dos no processo de construção, sendo reconhecidos como 
atores e corresponsáveis por sua saúde. As questões apresen-
tadas pelos adolescentes são, principalmente, decorrentes 
da vulnerabilidade social consequente ao deslocamento da 
área rural para a urbana. Os sintomas são característicos de 
uma condição de sofrimento social e não apenas de fatores 
individuais e trauma. Assim, a partir desse diálogo e das inter-
pretações vindas dele, a RAPS organiza as propostas de ações 
direcionadas a esse público. Referências BRASIL.Ministério 
da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas. Caminhos para uma políti-
ca de saúde mental infanto-juvenil. Brasília: Editora do Minis-
tério da Saúde, 2005. 76 p. (Série B. Textos Básicos em Saúde). 
COUTO, M. C. V.; DELGADO, P.G.G..Crianças e adolescentes na 
agenda política da saúde mental brasileira: inclusão tardia, 
desafios atuais. Psicologia Clínica, v. 27, n. 1, p. 17-40, 2015. 
FREITAS, C.M.; SILVA, D.R.X.; SENA, A.R.M.; SILVA,E.L.; SALES, 
L.B.F.; CARVALHO, M.L.; MAZOTO,M.L.; BARCELLOS,C.; COS-
TA, A.M.; OLIVEIRA, M.L.C; CORVALÁN,C.. Desastres naturais 
e saúde: uma análise da situação do Brasil. Ciência e Saúde Co-
letiva, v. 19, p. 3645-3656, 2014. SAMPAIO, J.; SANTOS, G.C.; 
AGOSTINI, M.; SALVADOR, A.S. Limites e potencialidades das 
rodas de conversa: uma experiência com jovens no sertão per-
nambucano. Interface, v. 18, p. 1299-1312, 2014.

Marcela Alves de Lima Santos; Sergio Rossi Ribeiro; Celina 
Maria Modena;

14026 INTEGRALIDADE, ORIENTAÇÃO FAMILIAR 
E COMUNITÁRIA OFERTADA PELA APS ÀS CRIANÇAS 
VULNERÁVEIS E PORTADORAS DA SÍNDROME CONGÊNITA 
PELO VÍRUS ZIKA EM PE.

Introdução O Zika vírus tem sido responsável por importan-
te surto de doença exantemática no Brasil desde o primeiro 
semestre de 2015. Em maio deste mesmo ano o Ministério 
de Saúde registrou a circulação do vírus em diferentes esta-
dos predominantemente no Nordeste, principalmente em 
Pernambuco. Em outubro de 2015, em Pernambuco e no Rio 

Grande do Norte, percebe-se um número incomum de casos 
de microcefalia em crianças nascidas nas maternidades públi-
cas. O presente estudo visa analisar a atenção primária como 
parte da rede perinatal envolvida no cuidado às crianças nas-
cidas desde então e suas redes sócio-familiares, descrevendo 
o modelo de atenção e gestão, com ênfase na integralidade, 
orientação familiar e comunitária como parte da pesquisa: “ 
Estudo de Coorte das crianças nascidas no Hospital das Clí-
nicas da Universidade Federal de Pernambuco: os fatores 
associados à Síndrome Congênita por Zika vírus”. Objetivos 
Analisar a atenção primária no cuidado das crianças vulnerá-
veis e portadoras da síndrome congênita pelo vírus Zika em 
PE. Especificamente os critérios de atenção integral, orienta-
ção familiar e comunitária. Metodologia Em todas as crianças 
acompanhadas será aplicado o Instrumento para Avaliação 
da Atenção Primária baseado no Primary Care Assessment 
Tool, na sua versão criança e adaptado para o Brasil e publi-
cado no Manual Técnico pelo Ministério da Saúde em 2010 
(Brasília, 2010). O instrumento de avaliação consiste em in-
quérito com atributos específicos da atenção primária e 
apresenta versão autoaplicável destinados a crianças origi-
nalmente criado por Starfield & Cols. O Inquérito é composto 
por 55 itens divididos em 10 componentes relacionados aos 
atributos da Atenção Primária, a saber: grau de afiliação com 
o serviço de saúde, acesso de primeiro contato – utilização, 
cesso de primeiro contato – acessibilidade, longitudinalida-
de, coordenação – integração de cuidados, coordenação – 
sistema de informações, integralidade – serviços disponíveis, 
integralidade – serviços prestados, orientação familiar, orien-
tação comunitária. Neste relato, analisaremos os 4 últimos 
componentes. Resultados e Discussão A Atenção Primária à 
Saúde constitui-se no primeiro e preferencial contato com a 
população, onde se oferta um conjunto de serviços e ações 
capazes de intervir sobre a maioria das necessidades de saú-
de. Contudo, tem sido assimilada de forma diferente em vá-
rios países, inclusive no Brasil. Em Pernambuco a realidade 
tem sido a segmentação da rede, falta de apoio ao território 
e paradoxos na capacidade de resolver problemas. Na análise 
dos escores de 52 inquéritos aplicados, percebe-se: no atri-
buto sobre Integralidade - serviços disponíveis 31 respostas 
estavam abaixo de 7 e somente 1 com escala 10. No atributo 
integralidade – serviços ofertados 32 estavam abaixo de 7, 
porém 13 respostas entre 9 e 10. Nos atributos orientação 
familiar e comunitária todas as respostas estão entre 0 e 1. 
Percebe-se que a integralidade enquanto diretriz do SUS e 
princípio da atenção primária ainda é insipiente enquanto 
prática, embora seja percebida mais enquanto processo de 
trabalho e menos como estrutura dos serviços disponíveis. 
Orientação comunitária e familiar para acompanhamento de 
situações crônicas e complexas, são essenciais na produção 
da saúde, da integralidade e clínica ampliada. Conclusões/
Considerações Finais Os resultados evidenciam a necessida-
de de fortalecimento da APS articulada em rede, atuando na 
complexidade da Zika como grave problema da saúde pú-
blica, a saber: a)produzir maior eficácia no cuidado desde o 
pré-natal até o acompanhamento/vigilância das crianças vul-
neráveis; b)articular ações da clínica com o campo da saúde 
coletiva, de maneira a produzir efeito da integralidade desde 
a prevenção, promoção, diagnóstico precoce, tratamento/

lhimento e assistência a essa população. Essas ações podem 
facilitar não só a assistência às gestantes como também ao 
acesso integral à saúde de todos os imigrantes. Referências 
MARTES, A.C.B.; FALEIROS, S. M. Acesso dos imigrantes boli-
vianos aos serviços públicos de saúde na cidade de São Paulo. 
In: Saúde Soc. São Paulo, v.22, n.2, p.351-364, 2013. Disponível 
em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/sau-
de/saude_da_mulher/index.php?p=5678. Acesso em: 09 de 
jan. 2017. MELO, R.; CAMPINAS, L. L. S. L. Multiculturalidade 
e morbidade referida por imigrantes bolivianos na Estratégia 
Saúde da Família. O Mundo da Saúde, São Paulo, v. 34, n. 1, p. 
25-35, 2010. Disponível em: <http://www.saocamilo-sp.br/pdf/
mundo_saude/74/03_original_multiculturalidade.pdf>. Aces-
so em: 10 ago. 2012.
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14016 COMO A INSERÇÃO E A ATUAÇÃO DO 
PSICÓLOGO DENTRO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA PROVOCOU O DESEMPODERAMENTO DOS 
PROFISSIONAIS FRENTE A DEMANDA PSI.

Introdução Trata-se de uma experiência em um município do 
interior de São Paulo onde houve a inserção de psicólogos em 
todas as equipes de Saúde da Família com a função de promo-
ver a Clínica Ampliada. O resultado dessa atuação, ao contrá-
rio das apostas e expectativas governamentais, foi o desem-
poderamento dos profissionais dessas equipes em relação ás 
demandas do campo da Saúde Mental. Objetivos Relatar de 
forma crítico reflexiva a experiência de psicólogos inseridos 
dentro de equipes da ESF(Estratégia de Saúde da Família) du-
rante um período de 8 anos e posteriormente durante 3 anos 
como profissionais de NASF. Metodologia Trata-se de um re-
lato critico reflexivo a partir de nossa experiência profissional 
como psicólogos nas Unidades de Saúde da Família (USF) e 
nos NASFs. A atuação nesses serviços baseou-se em acumulo 
de várias funções: discussões de casos, atendimentos conjun-
tos, visitas domiciliares, trabalhos de prevenção e promoção 
nos territórios, coordenação de grupos e atendimentos indi-
viduais e suas famílias. A partir desse trabalho desenvolvido 
com usuários e com as equipes foi possível problematizar 
como e o que a atuação do psicólogo nesses contextos estava 
produzindo em função dos objetivos e diretrizes preconiza-
dos pelo SUS. Resultados e Discussão A princípio o objetivo da 
atuação dos psicólogos dentro das equipes de SF deveria ser 
de apoiador matricial, porém no percurso desse profissional o 
que se configurou foi a reprodução de práticas já instituídas 
como agendas e encaminhamentos. Ter um profissional psicó-
logo proporcionou ao imaginário da AB que o lugar da Saúde 
Mental (SM) pertence a esse profissional de forma quase ex-
clusiva desqualificando as equipes nas suas atribuições den-
tro da ESF, esvaziando-se de seus conhecimentos e manejos 
próprios, deixando para o psicólogo o lugar de representante 
único da SM e exclusivo da escuta das questões psi, sociais, ju-
rídicos, afetivas. O resultado gerou o desempoderamento da 
escuta em SM. Conclusões/Considerações Finais A atuação do 
psicólogo dentro das equipes de Saúde da Família contribuiu 
com a reprodução de um modelo mercadológico de consumo 
de especialidades em espaços onde justamente o objetivo de-

veria ser promover o rompimento desta lógica, além do que, 
para dentro do campo de Atenção em SM deixou um vácuo a 
assistência em casos de média complexidade.

Julia Canola Pereira; Mary Carmen Hernandez la Cruz;

14024 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTOJUVENIL 
EM SITUAÇÃO DE DESASTRE: O PLANEJAMENTO DO 
CUIDADO AOS ADOLESCENTES ATINGIDOS EM MARIANA 
(MG)

Introdução A cidade de Mariana (MG) tornou-se um dos cená-
rios do maior desastre socioambiental já ocorrido no país após 
o rompimento da Barragem da Empresa Samarco em novem-
bro de 2015. Além do impacto ao meio ambiente ao longo da 
bacia do Rio Doce, centenas de pessoas ficaram desabrigadas 
no município, entre elas, os moradores do subdistrito de Para-
catu de Baixo, segunda comunidade marianense mais atingi-
da. Desde então, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) vem 
atuando na organização do cuidado aos atingidos orientada 
pelas Políticas Públicas de Saúde e pelo contexto da rede de 
saúde e da nova realidade social do município. Diante de um 
processo de deslocamento forçado e rompimento de víncu-
los afetivos e histórico-culturais, estão os adolescentes, que 
tentam adaptar-se ao novo território ao mesmo tempo em 
que elaboram o conteúdo de uma vivência traumática. Frente 
a esse novo contexto, a RAPS tem buscado a construção de 
ações considerando as especificidades do público infantoju-
venil, por muito tempo invisibilizado nas Políticas de Saúde 
Mental. Para isso, buscou-se a parceria com a escola do sub-
distrito, para compreensão dessas demandas e organização 
de propostas de forma intersetorial. Objetivos Descrever e 
discutir o modelo de planejamento e organização do cuidado 
em saúde mental e atenção psicossocial aos adolescentes do 
distrito de Paracatu de Baixo atingidos pelo rompimento da 
barragem da mineradora Samarco S.A. a partir de uma pers-
pectiva de intersetorialidade e de construção participativa. 
Metodologia Foram realizados encontros utilizando a meto-
dologia de roda de conversa com estudantes e professores 
da Escola Municipal de Paracatu de Baixo, considerando as 
particularidades do acompanhamento dos adolescentes e a 
necessidade de articulação intersetorial preconizada pela Polí-
tica de Saúde Mental Infantojuvenil (BRASIL, 2005). Optou-se 
pelas rodas de conversas como possibilidade de construção 
de um diálogo horizontalizado e de um espaço de ressignifica-
ção e produção de sentidos entre os participantes (SAMPAIO 
et al., 2014). O objetivo foi compreender como os adolescen-
tes estão se adaptando e se relacionando com a nova reali-
dade que vivem após o desastre e construir, de forma parti-
cipativa, estratégias de intervenção em atenção psicossocial 
baseadas nas demandas apresentadas pelos grupos nesses 
encontros. Resultados e Discussão A escola é um ambiente 
em que muitas alterações psicossociais se manifestam, pelo 
grande período de permanência dos adolescentes e também 
por ser um local onde se vivenciam, além do espaço de apren-
dizagem, as interações sociais, comunitárias e familiares. Por 
isso, a necessidade do diálogo com esses atores. Inicialmente, 
os adolescentes apresentaram dificuldade em falar, porém, 
ao final, já demonstravam a necessidade dessa escuta. Eles 
relataram saudade da comunidade e da facilidade dos encon-
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em âmbito nacional, denominada “Observatório Nacional de 
Produção de Cuidados em diferentes modalidades à luz do 
processo de implantação das redes temáticas de atenção à 
saúde no Sistema Único de Saúde: avalia quem pede quem faz 
e quem usa”, também denominada como “Rede de Avaliação 
Compartilhada – RAC”, e pretende registrar a experiência dos 
pesquisadores com a violência urbana em um dos bairros que 
fizeram parte do território da pesquisa no município do Rio de 
Janeiro. A violência tem se constituído importante objeto da 
saúde pública, tanto na produção científica como na elabora-
ção de políticas públicas. Mergulhar em um território marcado 
pelas diversas formas de violência pressupõe uma análise de 
seu contexto, no intuito de um maior aprofundamento acer-
ca das estratégias de cuidado construídas pelos profissionais 
de saúde e pelos usuários. A construção de estratégias de 
enfrentamento da violência traz consigo peculiaridades im-
portantes, para a população, para os profissionais de saúde 
e para os gestores. Objetivos O estudo objetiva aprofundar 
o olhar, sob a ótica de diversos atores, sobre a produção do 
cuidado nas redes de atenção à saúde, no SUS, no intuito de 
produzir o que chamamos de uma avaliação compartilhada no 
contexto de violência no município do Rio de Janeiro. Avaliar 
as redes de atenção à saúde de forma compartilhada implica 
em estabelecer contato direto com o trabalho vivo, com os 
vários conhecimentos e saberes que se instituem a partir do 
encontro com o outro. Metodologia Operamos com o encon-
tro como ferramenta de pesquisa, constituindo um território 
de trânsito para as experimentações em rede. Uma forma de 
pesquisar que dispensa condições ideais e controle de variá-
veis. Produzir-se como pesquisadores de forma compartilha-
da em um território desconhecido, do ponto de vista de suas 
produções de vida, foi a nossa principal aposta. Um exercício 
de desaprendizagem do que já sabíamos sobre cuidado em 
rede, um exercício de desinstitucionalização, de “desapego” 
dos protocolos. O pesquisador não é neutro, pelo contrário, 
produz ação política, ativa, contamina-se ao dar passagens 
aos processos de subjetivações que esteve em produção de 
fabricação de modos de cuidado distintos. Nesta perspectiva, 
misturamo-nos, afetamo-nos com o processo de investigação, 
nos diluindo no próprio objeto e nos deixando ser atravessa-
do pelos encontros que fizemos com trabalhadores, usuários 
e gestores. Resultados e Discussão Tomar o encontro como 
ferramenta metodológica possibilitou compreender um as-
pecto influenciador na atuação das redes formais de atenção 
à saúde e nas redes vivas, e, consequentemente, na produ-
ção do cuidado: a violência. O território se destaca por seus 
contrastes: a área mais distante do centro da cidade; extenso, 
populoso, marcado pela frieza dos seus indicadores e pelo 
calor das formas de produção de vida. Um território e uma 
população com a marca das diversas formas de violência, fí-
sica, política, econômica, social, mas onde a vida pulsa com 
extrema coragem. Compreender esse território para além de 
seus indicadores e de suas características e questões geográfi-
cas também foi uma aposta relevante. A violência física/social 
que atravessa o território é um problema. Milícia, tráfico de 
drogas, polícia são combinações explosivas que muitas vezes 
impedem o fluxo dos profissionais e da população. As unida-
des de saúde fazem parte do cenário e dividem territórios. Os 
enfrentamentos por ocupação entram na rotina das unidades 

que operam no ritmo da tensão. Os sinais que vêm dos con-
frontos determinam as estratégias de acesso seguro, existen-
tes nas unidades de atenção básica à saúde. Conclusões/Con-
siderações Finais A violência é considerada um problema de 
saúde pública, principalmente porque incide no perfil de mor-
bimortalidade da população. A área da saúde, neste caso, tem 
sido uma constante aliada, no processo de detecção das for-
mas de violência existentes, no tratamento para as vítimas da 
violência, e na elaboração de estudos e propostas de promo-
ção e prevenção dos agravos à saúde, ocasionados por esta. 
As análises realizadas neste estudo apontam, entretanto, que 
a abordagem sobre o tema não pode se limitar a uma aproxi-
mação conceitual sobre os tipos de violência e sinais a serem 
observados pelas equipes. Existe a necessidade de espaços de 
reflexão sobre a prática, tomando como objeto os dilemas, 
os aspectos subjetivos, éticos e culturais que permeiam a 
identificação de formas de violência e a definição das ações 
a serem tomadas. Espaços que possibilitem uma leitura multi-
profissional da situação por meio do trabalho em equipe, com 
reflexões, análises e decisões compartilhadas. Referências 
ABRAHÃO, A.L. et al. Relatório Parcial da Pesquisa RAC Rio de 
Janeiro. Área Programática 5.3. Rio de Janeiro (mimeo), 2015. 
FEUERWERKER, L. C. M. Cuidar em saúde. In: FERLA, A. A. et 
al. (Org.). VER-SUS Brasil: cadernos de textos. Porto Alegre: 
Rede Unida, 2013. p. 43-57. Coleção VER-SUS/ Brasil. MERHY, 
E.E.; GOMES, M.P.C.; SILVA, E.; SANTOS, M.F.L.; CRUZ, K.T.; 
FRANCO, T.B. Redes Vivas: multiplicidades girando as existên-
cias, sinais da rua. Implicações para a produção do cuidado e a 
produção do conhecimento em saúde. Divulgação em Saúde 
para Debate. Rio de Janeiro, n. 52, p. 153-164, out. 2014. MINA-
YO, M.C.S.; SOUZA, E.R. Violência e saúde como um campo 
interdisciplinar e de ação coletiva. Hist. cienc. saúde - Man-
guinhos [online]. 1997, vol.4, n.3, pp.513-531. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-59701997000300006. Acesso 
em: 05/06/2016.
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14056 GESTAÇÃO, CRACK E OUTRAS DROGAS 
AVANÇOS E DIALOGOS NA REDE CEGONHA 
ARTICULANDO AS REDES DE ATENÇÃO NO INTERIOR DO 
PIAUÍ

Introdução A Rede Cegonha remodela ações que engloba um 
nova forma de assistência politica materno-infantil que tem 
como foco orientar sobre planejamento reprodutivo, pré-na-
tal, parto, e puerpério garantindo a continuidade da assistên-
cia da criança até 2 anos (BRASIL, 2011). Embora com o aumen-
to das ações do pré-natal tenha sido ampliada ainda temos a 
morbimortalidade materna e infantil que está relacionada ao 
planejamento reprodutivo, doenças crônicas não transmis-
síveis e a sífilis congênita (BRASIL, 2014). Além dos agravos 
mencionados, o consumo de substâncias psicoativas como o 
Crack e outras drogas é prevalente o aumento ultimas déca-
das na população de gestantes (YAMAGUCHI et. al., 2008). A 
busca ativa no território é de fundamental para continuida-
de do pré-natal, na abordagem de cuidados específicos em 
rede. Nesse sentido as gestantes devem ser acompanhadas 

estimulação precoce das crianças vulneráveis, reabilitação 
física e psicossocial, bem como articular com saúde ambien-
tal para controle vetorial; c)ampliar a capacidade de gestores 
e equipes para estabelecer compromissos e contratos com 
usuários, famílias, comunidades; d)buscar maior eficiência da 
rede perinatal, diminuindo a fragmentação da atenção e arti-
culando a atenção primária, atenção especializada, atenção 
hospitalar; e)combinar produção de saúde com ampliação do 
grau de autonomia de crianças, mães, famílias e trabalhado-
res. Referências BRASIL, Ministério da Saúde. Departamento 
de Atenção Básica. Manual do Instrumento de Avaliação da 
Atenção Primária – PCATool. Brasília, 2010. http://bvsms.sau-
de.gov.br/bvs/publicacoes/manual_avaliacao_pcatool_brasil.
pdf BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência 
à Saúde. Protocolo Microcefalia/Zika. http://portalsaude.
saude.gov.br/images/pdf/2015/dezembro/14/PROTOCOLO-
SAS-MICROCEFALIA- ZIKA-vers--o-1-de-14-12-15.pdf CAMPOS, 
Gastão Wagner de Sousa. Saúde Paidéia. São Paulo: Hucitec, 
2003. STARFIELD, B. Primary care:concept, evaluation and 
policy. New York: Oxford University Press, 1992.

Bernadete Perez Coêlho; Caique Cabral; Fernando Benevides 
Falcão; Tiago Feitosa de Oliveira; Luciana Brandão; Cássio Luiz 
Santos Dantas; Carolina Nunes; Thatiane de Oliveira Torres; Ian 
Passos;

14030 A LONGITUDINALIDADE DA ATENÇÃO E 
COORDENAÇÃO DO CUIDADO À CRIANÇAS VULNERÁVEIS 
À SÍNDROME CONGÊNITA DO VÍRUS ZIKA EM 
PERNAMBUCO.

Introdução O Zika vírus tem sido responsável por importante 
surto de doença exantemática no Brasil desde o primeiro se-
mestre de 2015 e em maio deste mesmo ano o Ministério de 
Saúde registrou a circulação do vírus em diferentes estados 
predominantemente no Nordeste, principalmente em Per-
nambuco. Em outubro de 2015, em Pernambuco e no Rio Gran-
de do Norte, percebe-se um número incomum de casos de mi-
crocefalia em crianças nascidas nas maternidades públicas. O 
presente estudo visa caracterizar a rede de atenção perinatal 
envolvida no cuidado às crianças nascidas desde então e suas 
redes sócio-familiares, descrevendo o modelo de atenção e 
gestão,com ênfase na longitudinalidade da atenção e coorde-
nação do cuidado e é parte da pesquisa: “ Estudo de Coorte 
das crianças nascidas no Hospital das Clínicas da Universida-
de Federal de Pernambuco: os fatores associados à Síndrome 
Congênita por Zika vírus”. Objetivos I) Analisar como está se 
dando a vinculação das crianças nascidas a partir de outubro 
de 2015 à sua equipe de referência na atenção primária em 
saúde; II) Identificar qual a articulação da atenção primária 
com os serviços especializados; III) Analisar como tem sido fei-
to os registros e usos das informações sobre o cuidado dessas 
crianças. Metodologia Trata-se de um estudo transversal, rea-
lizado através de um inquérito junto às mães das crianças nas-
cidas na região metropolitana de Recife-PE a partir de outubro 
de 2015, incluindo as notificadas como suspeitas de microcefa-
lia. Para tanto foi realizada busca ativa e aplicado o Instrumen-
to de Avaliação da Atenção Primária à Saúde - Primary Care As-
sessment Tool / PCATool-Brasil. O presente trabalho analisará 
os componentes 4, 5 e 6 do questionário, que dizem respeito 

à longitudinalidade, Coordenação – Integração de Cuidados e 
Coordenação – Sistema de Informações. Resultados e Discus-
são O Inquérito é composto por 3 componentes relacionados 
aos atributos da Atenção Primária, neste relato analisaremos: 
longitudinalidade, coordenação – integração de cuidados e 
coordenação – sistema de informações. Foram entrevistadas 
mães de 65 crianças nascidas no período descrito acima, com 
os seguintes resultados: no componente “ longitudinalidade” 
apenas 25 atingiram escore igual ou maior que 7, onde nos 
chama atenção a percepção da mãe para o fato da criança ser 
vista como “alguém com problema de saúde” e não como 
“pessoa”; No componente “ Coordenação – Integração de 
Cuidados”, só 12 das 65 entrevistas atingiram escore igual ou 
maior que 7, onde chama atenção a alta frequência de mães 
que afirmam nunca terem sido encaminhadas pela equipe 
para algum serviço especializado, o percentual continua ele-
vado quando destacamos as crianças com alguma alteração 
no desenvolvimento. Já no componente “Coordenação – Sis-
tema de Informações” tivemos 56 entrevistas com escore 
igual ou maior que 7, explicitando a afirmação das mães de 
que carregam consigo registros dos atendimentos obtidos e 
que quando passam por consulta, o prontuário está sempre 
disponível. Conclusões/Considerações Finais Os resultados 
evidenciam a necessidade de fortalecimento da APS articu-
lada em rede, atuando na complexidade da Zika como grave 
problema da saúde pública, a saber: a)fortalecendo o vínculo 
entre equipe de atenção primária e usuário; b)desburocrati-
zando o acesso dos usuários a sua equipe de referência; c)
incentivando uma abordagem integral, que inclua também a 
família e a rede social da criança; e)melhorando a articulação 
da APS com os serviços de referência para melhor atender os 
casos mais graves; f)fortalecendo o papel de coordenação de 
rede por parte da APS. g))combinar produção de saúde com 
ampliação do grau de autonomia de crianças, mães, famílias 
e trabalhadores. Referências 1. BRASIL. Ministério da Saúde. 
Portaria nº 648, 28 de março de 2006. 2. STARFIELD, B.; XU, 
J.; SHI, L. Validating the Adult Primary Care Assessment Tool. 
The Journal of Family Practice, United States, v. 50, n. 2, p. 
161-175, 2001. 3. BRASIL, Ministério da Saúde. Instrumento de 
Avaliação da Atenção Primária à Saúde - Primary Care Asses-
sment Tool / PCATool-Brasil, 2010. 4. BRASIL, Ministério da 
Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Protocolo Microce-
falia/Zika. http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/
dezembro/14/PROTOCOLO-SAS-MICROCEFALIA- ZIKA-vers--o-
1-de-14-12-15.pdf 5.CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa. Saúde 
Paidéia. São Paulo: Hucitec, 2003.
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14044 REDES FORMAIS DE ATENÇÃO À SAÚDE E REDES 
VIVAS: O IMPACTO DA VIOLÊNCIA NA PRODUÇÃO DO 
CUIDADO

Introdução O produto deste trabalho deriva da pesquisa de 
avaliação, financiada pelo Ministério da Saúde, que acontece 
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14075 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO DE 
POPULAÇÃO ATENDIDA EM UM CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL-ÁLCOOL E DROGAS DE FORTALEZA PARA 
TRATAMENTO DO TABAGISMO

Introdução O tabagismo é reconhecido como uma endemia 
resultante da dependência de nicotina e classificado pela Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) como transtorno men-
tal. O total de mortes no mundo decorrentes do tabagismo 
é atualmente cerca de 5 milhões ao ano. Por sua complexi-
dade, o tabagismo e sua abordagem terapêutica requerem a 
integração de diversos componentes que interagem e poten-
cializam-se. Objetivos O presente estudo tem como objetivo 
mostrar os dados sociodemográficos e clínicos obtidos de 
uma população que buscou tratamento para tabagismo em 
um centro de atenção psicossocial-álcool e drogas (CAPS-AD) 
de Fortaleza/CE. Metodologia Trata-se de um estudo transver-
sal que faz parte de uma pesquisa mais ampla, do tipo coorte, 
realizada para avaliar a efetividade do tratamento do tabagis-
mo dispensado por um CAPS-AD em Fortaleza/CE, durante o 
período de março a setembro de 2010. Foram obtidos os da-
dos sociodemográficos e clínicos de 48 pacientes inscritos na 
lista de espera para tratamento naquele ano. Dois médicos 
que participaram da pesquisa colheram as informações por 
meio de entrevista semiestruturada. Resultados e Discussão 
Os resultados demonstraram que a maior parte dessa popu-
lação era do sexo feminino, tinha idade entre 36 e 55 anos, 
iniciou o hábito de fumar na infância e adolescência, e apre-
sentava grau elevado ou muito elevado de dependência à ni-
cotina. Vinte e três pacientes apresentavam alguma comorbi-
dade psiquiátrica, metade delas sendo algum transtorno de 
ansiedade. A maior percentagem de mulheres está de acordo 
com o conhecimento de que buscam mais tratamento para 
problemas de saúde em geral que os homens. A OMS consi-
dera o tabagismo uma doença pediátrica, concordando com 
nossos dados. Por outro lado, sabe-se que é esperada alguma 
comorbidade psiquiátrica em grande parte dos dependentes 
de nicotina. Conclusões/Considerações Finais Um pequeno 
número apenas de pessoas buscou assistência para tratar sua 
dependência química ao cigarro, indício de que a desmotiva-
ção da população para parar de fumar não vinha sendo abor-
dada na atenção primária. Ademais, após a referida pesquisa 
em 2010, aquela mesma população, em 2017, não tem mais 
acesso àquele tratamento naquele CAPS.

João Ernesto Moura Sobreira Bezerra; Layza Castelo Branco 
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14090 PROMOÇÃO DA SAÚDE EM UNIDADES 
PRISIONAIS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução A assistência à saúde de sujeitos privados de liber-
dade, de caráter preventivo e curativo, compreendendo aten-
dimento médico, farmacêutico e odontológico, está prevista 

na Lei de Execução Penal 7.210/84 e foi reafirmada pela Consti-
tuição Federal de 1988, que garante assistência à saúde a toda 
a população brasileira1. Para garantir o respeito a legislação e 
incluir a população penitenciária no Sistema Único de Saúde, 
foi estabelecido o Plano Nacional de Saúde no Sistema Peni-
tenciário (PNSSP), em 20032. Posteriormente, considerando a 
importância da atenção integral a essa população, foi instituí-
da em 2014, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das 
Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP). 
Com princípios, diretrizes e objetivos claramente expressos, as 
ações de saúde são ofertadas por serviços e equipes interdisci-
plinares, em consonância com a Política Nacional de Promoção 
da Saúde (PNPS) para produzir saúde, através de articulação e 
cooperação intra e intersetorial3, com destaque para as insti-
tuições de ensino superior, locus para treino de habilidades e 
competências e que através de suas ações de extensão podem 
transformar a realidade social. Objetivos Relatar a experiência 
de acadêmicos do curso de enfermagem durante o desenvol-
vimento de ações de promoção a saúde, realizadas em duas 
penitenciárias de Campina Grande-PB. Metodologia Trata-se 
de um relato de experiência realizado por alunos graduandos 
do curso de Enfermagem da Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), durante a realização de ações educativas previstas no 
projeto de extensão universitária intitulado: Assistência à saú-
de: vivência em penitenciárias masculinas de Campina Grande-
-PB, sob supervisão de docentes coordenadoras, direcionado 
para as Pessoas Privadas de Liberdade (PPLs). As ações acon-
teceram nas unidades de saúde prisional, com a participação 
de 90 PPLs, em grupos de 10 sempre acompanhados por agen-
tes de segurança penitenciária e de acordo com planejamento 
prévio com equipe de saúde e considerando, os determinantes 
sociais, as necessidades de saúde e indicadores epidemioló-
gicos. Destarte, foram selecionados os temas Sífilis e Câncer 
de próstata. Resultados e Discussão Considerando o planeja-
mento com as instâncias administrativas e equipe de saúde, o 
espaço físico já estava preparado para ações educativas que 
antecediam o atendimento clínico durante a programação da 
unidade de saúde em alusão ao novembro azul. A abordagem 
inicial dos agravos à saúde destacou a incidência em diversos 
cenários da sociedade 5,6com linguagem adequada e utili-
zando recursos didáticos que favoreceram a explanação de 
aspectos teóricos, sinais e sintomas, diagnóstico e formas de 
tratamento. O objetivo da ação educativa é emponderar os su-
jeitos para que eles desenvolvam conhecimentos, habilidades, 
atitudes e autoconhecimento necessários para efetivamente 
assumirem as responsabilidades com as decisões acerca de 
sua saúde. Ao final das apresentações era destinado tempo 
e espaço para verbalização e questionamentos dos sujeitos. 
Para encerrar os encontros que duravam em torno de 30 minu-
tos foi distribuído preservativos masculinos. Era momento pro-
piciou a reflexão sobre a dimensão da atuação do enfermeiro e 
sua inserção na realidade específica e favoreceu a autocrítica e 
questionamentos em relação à enfermagem enquanto prática 
social. Conclusões/Considerações Finais Ações de promoção 
da saúde são imprescindíveis para conscientizar os sujeitos pri-
vados de liberdade e favorecer a mudança de comportamento 
em reconhecimento dos riscos e agravos a saúde que acome-
tem os sujeitos em ambiente penitenciário, principalmente as 
doenças infectocontagiosas. A experiência é fundamental para 

pela Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) devendo a atenção 
básica coordenar o cuidado. Os dispositivos de saúde que in-
tegram a Rede Cegonha são: ESF, Hospital público, Materni-
dade Privada, UTINEO, UCIN que se articula com a Atenção 
Psicossocial CAPS II, CAPS III AD, que cuida de usuárias para 
efetivação do cuidado integral. Objetivos Relatar a experiên-
cia vivenciada de busca ativa no território de gestantes usuá-
rias de crack nos dispositivos da atenção primária em saúde 
(APS), as relações de cuidados das redes de atenção a saúde, 
Rede Cegonha (RC), rede de atenção psicossocial (RAPS), os 
entraves dos enfermeiros na atuação profissional e abrir a re-
flexão crítica a respeito da comunicação das redes de aten-
ção. Metodologia Trata-se de um relato de experiência, do 
tipo descritivo, exploratório na qual tivemos a experiência em 
campo de vivenciar a busca ativa de usuárias gestantes que 
consomem Crack e outras drogas, usando o método da ob-
servação direta, participante para fomentar a percepção da 
realidade do meio da vivência, as entrevistas informais com 
as usuárias, profissionais da ESF. Para registro usou-se o diário 
de campo com o intuito de coletar informações sobre a ro-
tina do serviço, desafios e entraves do serviço. Participaram 
21 estudantes de graduação durante o estagio curricular de 
Saúde da Mulher, imersos nos serviços de saúde do município 
de Parnaíba-PI durante 10 dias trocando experiências com os 
profissionais, a comunidade, e usuário dos serviços. Resulta-
dos e Discussão As ações de fortalecimento da Rede Cegonha 
no município têm crescido no atendimento das gestantes que 
contam com serviços especializados desde a baixa a alta com-
plexidade, pré-natal humanizado e orientações das equipes 
de referência da estratégia saúde da família para continuidade 
do cuidado integral em rede dessa população. Contudo, per-
cebeu-se a necessidade de maiores capacitações para aten-
dimento das usuárias de crack e outras drogas, investimento 
no espaço de ambiência para haja processo terapêutico nas 
consultas de Enfermagem, as equipes da atenção psicossocial 
sentem a dificuldade na referência e na contra-referência nas 
demandas no processo de gestação e acompanhamento des-
sas usuárias nos serviços hospitalares. Logo, a rede no municí-
pio precisa criar mecanismos que articulem as redes, que seja 
trabalhada a referência e contra-referência dos serviços para 
que haja formar dos serviços se aproximarem para elabora-
ção de cuidados terapêuticos em rede trabalhando o vincu-
lo, acolhimento e escuta qualificada para quebrar a logica da 
medicalização, inserir a redução de danos e conscientização 
dos cuidados na gestação. Conclusões/Considerações Finais 
As redes de atenção no município necessitam de avanços uso 
de tecnologias leves na comunicação das equipes, as equipes 
possam ter capacitações para melhora atender em conjunto 
das usuárias de crack podendo contribuir para que os serviços 
de saúde possam ter bons indicadores de saúde, articulando 
dispositivos para que o cuidado seja integral contemplando 
as necessidades das gestantes garantindo uma assistência de 
qualidade. Referências BRASIL. Ministério da Saúde. Secreta-
ria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáti-
cas Estratégicas. Portaria nº 1.459, 24 de junho de 2011. Institui, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde, a Rede Cegonha. Diário 
Oficial da União, Brasília, 2011. BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Implantação das Redes de 
Atenção à Saúde e outras estratégias da SAS / Ministério da 

Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2014. CAVALCANTI, P.C.S. Um modelo lógico da Rede 
Cegonha. Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 23 [ 4 ]: 
1297-1316, 2013. MOTTA, K.M.C.; LINHARES, M.B.M.; Perfil das 
Gestantes Usuárias de Álcool/Drogas e os Efeitos na Saúde e 
Desenvolvimento dos Filhos. Interação Psicol., Curitiba, v. 19, 
n. 1, p. 133-144, jan./abr. 2015. YAMAGUCHI, E.T.et al.Drogas de 
Abuso e Gravidez. Revista de Psiquiatria Clínica. 2008.
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14074 LIDANDO COM ÁLCOOL E DROGAS NA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA SOB O PARADIGMA DA REDUÇÃO DE DANOS: A 
EXPERIÊNCIA DO “GRUPO DIGNIDADE”

Introdução As políticas voltadas para álcool e drogas dividem-
se em dois paradigmas: abstinência ou redução de danos. O 
primeiro considera a substância psicoativa um mal em si, e 
propõe que o usuário não tenha nenhum contato com ela. Já 
o segundo aborda a tríade sujeito-substância-ambiente, mes-
mo que não cesse o uso. Apresenta-se neste relato uma expe-
riência de redução de danos na Atenção Primária à Saúde. Ob-
jetivos Diante da alta prevalência do uso álcool no território 
adscrito e da dificuldade de acesso e vínculo desses usuários, 
o objetivo do grupo é ser um espaço acolhedor e terapêutico 
para garantir seu direito à saúde, sob o paradigma da redu-
ção de danos. Metodologia O grupo foi instituído a partir do 
Fórum de Saúde Mental da unidade, composto por represen-
tantes das quatro Equipes de Saúde da Família, NASF e CAPS 
(inclusive AD). Trabalhadores de todas as categorias foram 
convidados a compor a comissão responsável pelo grupo, em 
parceria com o CAPS-AD. Foram realizadas reuniões prepa-
ratórias, com debate sobre o paradigma e desdobramentos 
práticos. Foi definido um horário fixo semanal para o grupo, 
amplamente divulgado na unidade e no bairro. Trabalhadores 
foram estimulados a convidar ativamente usuários que apre-
sentassem questões relacionadas ao uso problemático de ál-
cool. Resultados e Discussão Entre agosto/2016 e janeiro/2017 
foram realizados 21 encontros. Participaram 25 usuários, to-
dos homens, embora algumas mulheres tenham sido convi-
dadas ativamente. O número de participantes por encontro 
variou de 2 a 11, em média 7. Participaram usuários das 4 equi-
pes da unidade e de 2 unidades vizinhas. Dois usuários que 
vinham participando do grupo faleceram nesse curto período 
de tempo. Nos primeiros encontros foram realizadas dinâmi-
cas para construção da grupalidade, definição de regras de 
funcionamento e escolha (por votação) do nome do grupo. 
A cada encontro é definido o tema do próximo, estimulando 
que os usuários reflitam a respeito. O tema mais recorrente 
são as relações familiares. Conclusões/Considerações Finais 
Trata-se de iniciativa de inclusão dos usuários de substâncias 
na Atenção Primária à Saúde, com relativo sucesso. A adesão 
é significativa, apesar de irregular. A maioria dos usuários 
mantém uso de álcool, mas apresenta maior elaboração sobre 
esse uso. O fato de dois usuários haverem falecido mostra o 
quanto iniciativas semelhantes são necessárias.
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Introdução O apoio institucional é uma função gerencial que 
fomenta e acompanha processos de mudança nas organiza-
ções, buscando discutir com os sujeitos e intervir na organi-
zação dos serviços, auxiliando no processo de trabalho de 
coletivos que se organizam na produção da saúde. Objetivos 
Relatar uma vivência enquanto tutora/apoiadora institucional 
na 16ª região de saúde da Paraíba, pelo Curso de Qualificação 
de Gestores do SUS, parceria CEFOR-PB, SES-PB e CPqAM/FIO-
CRUZ PE, visando ao fortalecimento da regionalização no es-
tado. Metodologia Trata-se de um relato de experiência, que 
busca tratar da articulação de serviços de atenção primária 
com o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), no sentido de 
discutir o papel da atenção primária diante da rede de aten-
ção psicossocial enquanto ordenadora do cuidado, perante 
princípios e diretrizes do SUS, devido a dificuldades encon-
tradas na operacionalização dessa rede. Foi feito diagnóstico 
situacional, através de reuniões com os gestores de saúde 
dos municípios envolvidos, visitas técnicas para compreen-
são da realidade de cada município e ao CAPS referência. Os 
diálogos envolveram rodas de conversa e foram registrados 
em diário de campo. Resultados e Discussão Foram realizadas 
as seguintes intervenções: reunião com gestores de saúde, 
reunião com profissionais da atenção básica dos municípios 
envolvidos, reunião com profissionais do CAPS. Diante da vi-
vência, constatou-se uma sensação de impotência por parte 
de alguns profissionais de saúde, no sentido da realização de 
intervenções em saúde mental na atenção básica, dificulda-
des na construção de grupos em saúde mental, bem como 
uma cultura de medicalização excessiva. Houve sensibilização 
dos profissionais e gestores, os quais se comprometeram a 
buscar uma real transformação cultural e da prática profissio-
nal e assumiram responsabilidades quanto à articulação do 
trabalho em saúde mental. Conclusões/Considerações Finais 
Conclui-se que há a necessidade de maior envolvimento dos 
profissionais de saúde, de capacitação profissional, de articu-
lação multidisciplinar e da atuação de equipes matriciais para 
dar suporte aos profissionais da atenção básica. Esse proces-
so está em andamento e se faz necessário acompanhamento 
e monitoramento das ações. Referências -

Natália Lira de Souza;

14197 A CAIXA DO SEXO: UMA EXPERIÊNCIA DE 
EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE COM ADOLESCENTES

Introdução Segundo o Ministério da Saúde a adolescência 
compreende a faixa dos 10 aos 19 anos. A realidade de saú-
de desse público é um desafio e assiste a falta de programas 
efetivos, baixa procura nos serviços e despreparo para aco-
lhê-los. Vemos um cenário de crescimento das IST‘s, números 
elevados de gravidez, uso de drogas e outros. A experiência 
descrita surge como estratégia de enfrentar essa realidade. 
Objetivos Construir um saber sobre o processo de saúde que 
capacite o adolescente a decidir as estratégias mais apropria-
das para promover sua saúde. Estabelecer vínculo com ado-
lescentes do território. Ampliar o acesso dos adolescentes 
aos serviços de saúde. Metodologia Sustentados pelo mode-
lo da Educação Popular em Saúde, a atividade consiste em, 
após acordo com a direção e com a turma, deixa-se a “Caixa 
do Sexo” - caixa de papelão comum decorada com recortes 

- na sala de aula, a fim de que os alunos depositem ali suas 
dúvidas sobre o tema. A caixa é retirada pela equipe que fará 
a leitura, estudo e organização das perguntas recebidas. Em 
seguida a equipe retorna a escola, com material de educação 
em saúde a fim de dialogar com os adolescentes a partir de 
suas questões. O projeto é tocado pela Psicóloga, Assisten-
te Social e Enfermeira de uma Unidade de Saúde da Família 
dentro do Programa Saúde do Escolar. Resultados e Discus-
são Oferecer espaços de diálogo aos adolescentes, se mostra 
como importante estratégia pois a sexualidade se relaciona 
a um campo de descobertas e experiências que implicam a 
tomada de decisões, requerendo responsabilidade e o exercí-
cio da autonomia. Durante 2016 foram visitadas 10 turmas em 
3 EMEF‘s, atendendo cerca de 250 adolescentes. As escolas 
relatam dificuldade para abordar o assunto e ciência da im-
portância. Ao final do ano a Unidade de Saúde se mobilizou 
para o #rolezinhonaus - ação em que realizamos um dia com 
serviços voltados aos adolescentes. Observou-se aumento 
de atendimentos para esse público no cotidiano do serviço, 
bem como o surgimento de vínculo com os profissionais. 
Conclusões/Considerações Finais A experiência mostra que a 
transversalidade é potente frente à transformação social ne-
cessária, destacando que as ações educativas não devem ser 
dirigidas à transferência de conhecimento, mas à construção 
de espaços de compartilhamento entre a técnica e a história 
dos indivíduos.

Alana Pereira Rodrigues; Camila Faria Souza; Denise Bussú 
Lima;

14200 A DIMENSÃO DO SOCIAL NO CUIDADO DAS 
PESSOAS QUE FAZEM USO DE CRACK

Introdução No Brasil, historicamente, as políticas voltadas 
para o uso de drogas estiveram restritas à área da seguran-
ça. No campo da saúde, na ausência do estado, serviços ofer-
tados por grupos religiosos ou de mútua ajuda tornaram-se 
as alternativas de cuidado para essas pessoas. Somente em 
2004 foi instituída a Política Nacional de Atenção Integral ao 
Usuário de Álcool e Outras Drogas, em consonância com as 
diretrizes da Política de Saúde Mental vigente, defendendo o 
cuidado em saúde integral, intersetorial e com base comuni-
tária. Na assistência social, apesar do trabalho com a popula-
ção de rua, na qual o uso de drogas é fortemente presente, 
só recentemente se registram iniciativas locais estruturadas 
para essa problemática. Nesse contexto, as ações públicas di-
recionadas as pessoas que usam drogas têm sido um campo 
de disputas políticas e ideológicas, onde destacamos de um 
lado a concepção de guerra às drogas e, de outro, a de redu-
ção de danos e vulnerabilidade. Para problematizar as práti-
cas direcionadas para essas pessoas, a partir da fala desses 
sujeitos pretende-se discutir diretrizes que precisam ser estru-
turantes desse cuidado, debate no qual a dimensão do social 
deve ser norteadora. Objetivos Com o propósito de proble-
matizar as práticas direcionadas ao cuidado das pessoas que 
fazem uso abusivo de drogas, a partir da fala desses sujeitos, 
pretende-se discutir diretrizes que precisam ser estruturantes 
desse cuidado, a partir da dimensão do social, considerando 
situações de vulnerabilidade e estratégias de Redução de Da-
nos. Metodologia Estudo de corte-transversal com usuários 

os discentes e ações desta natureza deveriam ser mais incenti-
vadas nos projetos pedagógicos dos cursos para treinar habili-
dades e competências considerando o cenário de práticas, em 
unidades penitenciárias como integrantes da rede do sistema 
único de saúde. Por fim, a extensão universitária configura-
se como espaço educacional de interação, e fortalece ações 
e atividades de educação ao permitir articulação de diversos 
saberes e práticas em saúde e favorecem o rompimento dos 
paradigmas hegemônicos, superando preconceitos e amarras 
sociais e garantem o direito à saúde de uma população vulne-
rável. Referências 1. BRASIL. Constituição (1988). Constituição 
da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: 
Centro Gráfico, 1988. 292 p. 2. Ministério da Saúde (BR). Plano 
Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. Brasília (DF): Mi-
nistério da Saúde; 2003. 3. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria 
Interministerial N°1, de 2 de Janeiro de 2014.Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF. 
2014. 4.http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposde-
cancer/site/home/prostata+/definicao 5. Ministério da Saúde. 
Boletim Epidemiológico Sífilis 2015; I(1). http://www.aids.gov.
br/sites/default/files/anexos/publicacao/2015/57978/_p_bole-
tim_sifilis_2015_fechado_pdf_p__18327.pdf

Anne Caroline Câmara de Almeida; Ítalo Vinícius Albuquerque 
Diniz; Mayara Lima Barbosa; Edvaildo Ferreira da Silva Júnior; 
Luana da Silva Melo; Maria Kalinne Fernandes Diniz; Eloíde 
Andre Oliveira; Gabriela Maria Cavalcanti Costa;

14118 CONTRIBUIÇÕES DAS REDES DE ATENÇÃO À 
SAÚDE NA FORMAÇÃO EM SAÚDE

Introdução As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são definidas 
como um conjunto de ações e serviços em saúde articulados 
por meio de níveis de complexidade e capazes de garantir a 
integralidade da assistência em saúde (BRASIL, 2011). A orga-
nização do modelo de atenção por meio das RAS busca pro-
mover relações horizontais entre os pontos de atenção, assim 
como entre os profissionais; promover o compartilhamento 
de informações para a condução dos itinerários terapêuticos; 
e contar com a Atenção Primária à Saúde como centro de co-
municação, o que reflete positivamente na qualidade dos ser-
viços prestados (MENDES, 2014). Além disso, a organização 
em RAS tem sido evidenciada como um meio para racionalizar 
e melhor aproveitar os recursos em saúde, devido a ofertar 
atendimento na hora certa, do modo certo e com as tecnolo-
gias em saúde necessárias (SILVA, 2011). A dinâmica do conjun-
to de serviços que compõe uma Rede no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS) é essencial para uma atenção efetiva 
e qualificada. Nesse sentido, também se destaca a magnitu-
de da temática para a formação em saúde, tendo em vista a 
importância do Sistema Único de Saúde como ordenador da 
formação. Objetivos Analisar as contribuições das Redes de 
Atenção à Saúde para a formação em saúde e Enfermagem. 
Metodologia Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualita-
tiva, com dados obtidos mediante entrevista pré-estruturada 
com 15 docentes e 15 discentes de Enfermagem de duas Uni-
versidades públicas de Santa Catarina. Como critérios de in-
clusão, os participantes deveriam ser maiores de idade; estar 
matriculados no último ano da graduação, de acordo com o 
Projeto Pedagógico dos Cursos; e ter cursado, no mínimo, 50% 
do total de horas do curso. Foram incluídos docentes envolvi-

dos com componentes curriculares relacionados à temática. 
Os dados foram obtidos nos meses de junho e julho de 2016. 
As questões versaram sobre a importância das RAS para a for-
mação em saúde e Enfermagem e as informações foram ana-
lisadas utilizando a Análise Temática (BARDIN, 2011). A pesqui-
sa foi avaliada e aprovada pelo comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), sob 
número de aprovação CAAE: 54362016.5.0000.0118, e desse 
modo seguiu os cuidados éticos preconizados. Resultados e 
Discussão Os participantes consideram o estudo das RAS na 
formação em saúde de extrema importância para atender as 
necessidades sociais de saúde, como preconizam as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para os cursos da área. Identificou-se 
limitações na contextualização da temática durante as ativida-
des teóricas e/ou teórico-práticas e a necessidade de compo-
nentes específicos, maior contextualização e mais vivências 
na realidade do trabalho em rede. As metodologias ativas 
de ensino emergiram como caminho para melhor problema-
tização de situações cotidianas, método que pode motivar e 
instigar os estudantes e docentes a ressignificar conceitos e 
reflexão. Cabe salientar que se trata de um modelo de orga-
nização do Sistema de Saúde vigente e que, portanto, segun-
do prerrogativas constitucionais, deve orientar a formação 
de recursos humanos para a saúde. A abordagem do tema 
geralmente, ocorre nas entrelinhas do itinerário formativo, 
sendo discutido de forma superficial e provavelmente, insufi-
ciente para que os discentes consigam construir um conceito 
do que representam as RAS para organização do Sistema e 
compreender como elas se articulam no cotidiano da prática, 
no âmbito do SUS. Conclusões/Considerações Finais Sugere-
se que o contexto das Redes seja debatido com mais ênfase 
dentro das Universidades, sobretudo no contexto da forma-
ção em saúde, para que os futuros profissionais que atuarão 
no sistema público de saúde conheçam a dinâmica da atenção 
no modelo das RAS. É fundamental que este tema seja abor-
dado nas disciplinas que compõem a matriz curricular dos cur-
sos da Saúde e, já que os profissionais dessa área possuem 
diversas funções relacionadas à gestão e gerenciamento das 
ações e serviços públicos de saúde. Referências Bardin L. Aná-
lise de conteúdo. Ed. rev e ampl. São Paulo: Ed. 70, 2011. Men-
des EV. Comentários sobre as Redes de Atenção à Saúde no 
SUS. Divulg saúde debate. 2014; 52:38-50. Ministério da Saúde 
(BR). Decreto nº 7.508, de junho de 2011. Regulamenta a Lei 
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a or-
ganização do Sistema único de Saúde – SUS, o planejamento 
da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. 
Brasília-DF. 2011. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm>. Acesso em: 
10 jun. 2016. Silva, DF. Organização de redes regionalizadas e 
integradas de atenção à saúde: desafios do Sistema Único de 
Saúde (Brasil). Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 16, 
n. 6, p. 2753-2762, jun. 2011. Disponível em: < http://www.scie-
lo.br/pdf/csc/v16n6/14.pdf>. Acesso em 10 mar. 2016.
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REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE



AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde538 539Seção II - PÔSTeReS eM RoDAS De CoNVeRSA

Campinas, Marília começou o AM em 2009 após portaria do 
Ministério da Saúde, NASF, com 22 apoiadores exclusivos às 
Estratégias Saúde da Família, ou seja, profissionais contrata-
dos especificamente para atuar no AM, conforme previa por-
taria ministerial. Os apoiadores desses municípios organizam 
a agenda com pactuações mediante as necessidades aponta-
das pelas Equipes de Referência. Porém, uma das equipes de 
NASF organiza a agenda mensalmente de forma a contemplar 
todas as equipes uniformemente. Têm em comum o uso de 
ferramentas como o Planejamento Terapêutico Singular, as 
discussões multidisciplinares, capacitações e ações coletivas 
no território; a fragilidade de a Gestão local amparar e forta-
lecer as relações entre equipes. Conclusões/Considerações 
Finais O apoio matricial, quando configurado enquanto meto-
dologia de trabalho, tem sua composição, o número de Equi-
pes apoiadas e a periodicidade das visitas diversificados, o que 
pode favorecer a singularização das relações e o atendimen-
to das necessidades. Já os NASF trabalham especificamente 
com o Apoio e suas atividades não concorrem com outras 
demandas ambulatoriais, como acontece em Campinas. Mas, 
sua composição fica restrita aos cargos criados pelos gesto-
res e nem sempre abrange todas as demandas das Equipes 
de Referência. Entretanto, os resultados evidenciam que o 
AM, seja enquanto metodologia de trabalho ou como arran-
jo estrutural apresentam igual potencial, desde que tenham 
em seu horizonte o trabalho interdisciplinar, a combinação 
entre suas ofertas e a demanda da ER e formas dialógicas e 
democráticas de trabalhar e de pactuar a agenda. Referências 
ONOCKO CAMPOS R, FURTADO JP. Narrativas: apontando 
alguns caminhos para sua utilização na pesquisa qualitati-
va em saúde. Pesquisa avaliativa em saúde mental: desenho 
participativo e efeitos da narratividade. São Paulo: Aderaldo 
& Rotschild Editores; 2008. p. 321–33. CRESWELL JW. Projeto 
de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 2a. Ed. 
Porto Alegre: Artmed: 2007. CAMPOS, GWS. Um método para 
análise e co-gestão de coletivos. São Paulo: Hucitec, 2000. 
CUNHA GT, CAMPOS GWS. Método Paideia para co-gestão de 
coletivos organizados para o trabalho. Revista ORG & DEMO. 
2010;11(1):31–46. BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria GM/
MS no. 154. Janeiro 24, 2008. CAMPOS, GWS. & DOMITTI, AC. 
Apoio matricial e equipe de referência: uma metodologia para 
gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. Cadernos de 
Saúde Pública, v.23, n.2: p.399-407, 2007.

Michelle Righetti Rocha Trinca Morassato; Mônica Martins de 
Oliveira;

14211 O ACESSO AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE 
HANSENÍASE EM CUIABÁ - MT

Introdução A hanseníase ainda é considerada um problema 
de saúde pública, diante de diversos fatores como a carga de 
morbidade e sofrimento causados aos adoecidos, além dos 
impactos sociais e econômicos, como incapacidades, dor, des-
conforto, tratamento, afastamento do trabalho (COSTA e VÍC-
TORA, 2006). Embora a doença possa ser prevenida, não tem 
sido prioridade nas agendas políticas dos países endêmicos 
(VIRMOND, 2011). Aos adoecidos, perpetua-se um ciclo de po-
breza, especialmente quando há o acometimento de nervos 
periféricos que podem resultar na perda das funções, gerando 

grandes impactos em suas vidas de suas famílias. No estado 
de Mato Grosso foram registrados em 2015, 7,75/10.000hab., 
considerado hiperendêmico (BRASIL, 2015), o estado tem 
diagnosticado maioria dos casos multibacilares, o que eviden-
cia diagnóstico tardio e maiores chances de incapacidades fí-
sicas crônicas (IGNOTTI et al., 2001). Esses dados evidenciam 
o papel dos serviços e profissionais de saúde na efetividade 
do diagnóstico oportuno e tratamento dos pacientes, além 
da prevenção de incapacidades que é fundamental para o pa-
ciente. Objetivos Este estudo analisa questões relacionadas 
ao acesso ao diagnóstico e tratamento especializado em ca-
sos de hanseníase em Cuiabá – MT. Metodologia Trata-se de 
um estudo etnográfico realizado em serviços de saúde em di-
ferentes níveis de complexidade, com enfoque no atendimen-
to às pessoas com hanseníase. Os dados foram produzidos no 
ano de 2016 por meio de observações etnográficas nos servi-
ços e de entrevistas com roteiro etnográfico com os profis-
sionais de saúde, o que permitiu analisar concepções e práti-
cas sobre diagnóstico e tratamento. Em relação aos aspectos 
éticos, seguimos a Resolução CNS nº. 466/2012 e o estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa IESC/UFRJ. Resul-
tados e Discussão Percebemos que a rede de atenção à saúde, 
no que se refere ao atendimento às pessoas com hanseníase, 
não tem propiciado o diagnostico precoce e consequente-
mente, a prevenção de incapacidades, que ocorre somente no 
nível terciário, quando os pacientes já apresentavam algum 
nível de acometimento neural, além da progressiva perda de 
sensibilidade que impedia o cumprimento de atividades consi-
deradas cotidianas. Não obstante, a dor crônica muitas vezes 
exigiu o afastamento do trabalho e a aposentadoria precoce 
dessas pessoas e o constante vínculo com os profissionais de 
saúde dos serviços de referência. Conclusões/Considerações 
Finais O estudo reforça o papel dos serviços de saúde em nível 
primário no que se refere ao diagnóstico oportuno e aos ser-
viços especializados no acompanhamento desses pacientes 
na tentativa de minimizar as incapacidades provocadas pela 
doença. Referências Brasil. Sistema de informação de agravos 
de notificação. 2015. Disponível em: http://portalsaude.saude.
gov.br/images/pdf/2016/julho/07/tabela-geral-2015.pdf. Aces-
so em 31/01/17. Costa JSD, Victora CG. O que é “um problema 
de saúde pública”?. Revista brasileira de epidemiologia. 2006; 
9(1): 144-146. Eidt LM. O mundo da vida do ser hanseniano: 
sentimentos e vivências. [dissertação]. Porto Alegre: Pontifí-
cia Universidade Católica do Rio Grande Do Sul; 2000. 252p. Ig-
notti E, Andrade VLG, Sabroza PC, Araújo AJG. Estudo da ade-
são ao tratamento da hanseníase no município de Duque de 
Caxias - Rio de Janeiro. Abandonos ou abandonados? [Journal 
Article]. Hansenologia Iernationalis. 2001; 26(1): 23-30. Vir-
mond MCL. Em torno do conceito de doenças negligenciadas. 
Revista Salusvita [online]. 2011; 30:73-76.

Lidiane Mara de Ávila e Silva; Jaqueline Teresinha Ferreira; 
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14247 O SISTEMA DE INFORMAÇÃO HIPERDIA COMO 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA HIPERTENSÃO 
ARTERIAL

Introdução A hipertensão arterial sistêmica (HAS), grave pro-
blema de saúde pública, apresenta alta prevalência na popu-
lação adulta, atingindo 35,8% dos homens, 5% a mais que nas 

de crack atendidos em um programa de proteção social espe-
cial do estado de Pernambuco – Programa Atitude, com abor-
dagem quali-quantitativa, entre agosto de 2014 e agosto de 
2015, totalizando 1.062 entrevistas estruturadas e 39 entrevis-
tas em profundidade. Nas entrevistas estruturadas, além de 
uma série de outras variáveis, foram registrados os motivos 
pelos quais procuraram o programa de proteção social, e nas 
entrevistas em profundidade, as potencialidades, fragilidades 
e necessidades que mencionaram como questões relevantes 
para a estruturação de serviços voltados para o seu cuidado. 
Foram utilizados os softwares Excel e SPSS Statistical Packa-
ge for Social Science para análise dos dados quantitativos e, 
para auxiliar na compreensão dos significados das falas e na 
elaboração das categorias de análise, o software NVivo10. 
Resultados e Discussão Os motivos mais frequentes para o 
ingresso no Programa foram “cuidar da saúde/aparência” 
(74%), “ameaça/tentativa de homicídio” (29%), “orientação 
da família/amigos” (24%) e “ter onde comer, tomar banho e 
dormir” (18%). Destaca-se o papel do Programa na articulação 
da rede de saúde e sua oferta de cuidado, sem exigir participa-
ção em atividades ou compromisso em parar o uso de drogas, 
constituindo-se num espaço de amplo acolhimento. Esse re-
sultado aparece nas falas dos entrevistados, que valorizam a 
diversidade de atividades que possibilitam refletir sobre seus 
projetos de vida, e a sensação de proteção. Referiram que 
“força de vontade” é essencial, mas que para modificar a rela-
ção prejudicial com a droga também é fundamental ter acesso 
a um espaço protegido, que propicie momentos de reflexão 
não focados nas drogas, convivência comunitária, momen-
tos lúdicos e capacitação e inserção no mercado de trabalho. 
Apontaram ainda o exercício da espiritualidade como um fa-
tor importante, mas não necessariamente relacionada a uma 
religião específica, mas na religiosidade. Outro aspecto que 
emergiu dos resultados foi a necessidade de assumir estraté-
gias de redução de danos no cuidado ofertado. Conclusões/
Considerações Finais Os achados apontaram alguns aspectos 
importantes para o acolhimento e cuidado de pessoas que fa-
zem uso abusivo de crack, que se relacionam com os concei-
tos de integralidade e intersetorialidade, e com destaque para 
a redução de danos. Tais aspectos, diante do perfil e histórias 
de vida dos entrevistados, que revelam contextos de grande 
vulnerabilidade social, representam desafios para as ações pú-
blicas direcionadas a essas pessoas, que precisam ter como 
norte o entendimento do contexto social na determinação do 
impacto do uso de drogas na vida de cada um. A singularidade 
precisa ser percebida a cada intervenção. Referências Ayres, 
JRCM; Calazans GJ; Saletti Filho, HG et al. Risco, vulnerabilida-
de e práticas de prevenção e promoção da saúde. In: Campos, 
G.W.S. et al (orgs). Tratado de saúde coletiva. São Paulo, Huci-
tec, 2006. p.375-417. Bardin L. Análise de conteúdo. São Paulo: 
Edições 70. 2011. Fernandes, L.; Ramos, A. Exclusão social e 
violência quotidianas em “bairros degradados”: etnogtafia 
das drogas numa periferia urbana. Revista Toxicodependên-
cias, Porto, v.16, n.2, 2010. Brasil. Secretaria de Atenção à Saú-
de. A Política do MS para atenção integral a usuários de álcool 
e outras drogas. Brasília: MS, 2004. Nappo, SA; Rameh-de-Al-
buquerque, RC; Almeida, RBF et al. Essa Ciranda não é minha 
só, Ela é de Todos Nós: Reflexões sobre as vulnerabilidades 
das Pessoas que Usam Crack. In: SILVA, E.A.; ZUGMAN, D.K. 

e MOURA, Y,G. (Orgs). Vulnerabilidade, Resiliência e Redes: 
Uso, Abuso e Dependência de Drogas. São Paulo: Red Publi-
cações, 2015.

Renata Barreto Fernandes de Almeida; Naíde Teodósio Valois 
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14209 EXPERIÊNCIAS DE APOIO MATRICIAL: 
METODOLOGIA DE TRABALHO E ARRANJO ESTRUTURAL

Introdução Formulado por Campos, o Apoio Matricial (AM) 
surge do Método Paideia e consiste na crítica à racionalidade 
gerencial hegemônica e propõe a democratização da gestão 
coletiva das organizações, de modo a incentivar a participa-
ção dos sujeitos na gestão e nos processos de trabalho. Nesta 
proposta, as Equipes de Referências e de AM compõem um 
movimento simultâneo de oferecer retaguarda especializada 
e suporte técnico-pedagógico e ampliam as possibilidades 
de projetos terapêuticos e de efetivação da clínica ampliada 
para o cuidado em saúde. O AM pode ser empregado como 
metodologia, ou seja, um conjunto de diretrizes que dizem 
sobre como fazer o trabalho em saúde (função apoio) e sua 
utilização não precisa ser atrelada à existência de cargo es-
pecífico para isso, como também, arranjos organizacionais ou 
lugares estruturais. Neste segundo caso, o Departamento de 
Atenção Básica no Ministério propôs os Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família, NASF - Portaria n°154, de 24 de Janeiro de 
2008 - que prevê, por meio da contratação de Equipes de AM 
ampliar a abrangência, a resolutividade, a territorialização e 
a regionalização da Atenção Básica. Objetivos Este trabalho 
tem como objetivo apresentar as duas possibilidades de con-
formação do Apoio Matricial, quais sejam, enquanto arranjo 
estrutural e enquanto metodologia de trabalho, representa-
das respectivamente pelas experiências dos municípios de 
Marília (SP) e Campinas (SP). Metodologia Os resultados com-
põem duas dissertações realizadas em 2014: “Apoio Matricial 
na Atenção Básica de Campinas: formação e prática”, e “Nú-
cleo de Apoio à Saúde da Família: diretrizes e práticas”. Foram 
aprovados pelo Comitê de Ética e gerados respectivos CAAE 
11182612.9.0000.5404 e 12445113.5.0000.5413. Utilizou-se de 
questionário para caracterização das equipes onde em Cam-
pinas, foram encontrados 277 Apoiadores, distribuídos em 81 
serviços na Atenção Básica e 22 Apoiadores todos do NASF 
em Marília. Os Grupos Focais foram realizados para discussão 
sobre a organização do trabalho. O material do grupo focal foi 
analisado com o auxílio da construção de narrativas, (Onocko 
Campos & Furtado a partir de Ricoeur) recurso esse interpre-
tativo capaz de realizar a mediação entre ação e linguagem, 
estrutura e acontecimento, indivíduo e sociedade. Os resulta-
dos do questionário e do grupo focal foram analisados a partir 
de sua similaridade, divergências e, complementaridade, con-
forme sugere Creswell. Resultados e Discussão A implantação 
do AM em Campinas se deu durante o Programa Paideia em 
2000 e conta com aproximadamente 277 profissionais que 
apoiam diversas áreas, especialmente, saúde mental. Foi em 
Campinas que utilizou-se o termo de matriciamento, antes 
mesmo da gestão de 2000, e tornou-se uma diretriz municipal 
para organizar a rede de cuidados, e, portanto, expandiu à di-
versas áreas, para além da saúde mental. Diferentemente de 
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coletados no SIA, SIH e SISCOLO com a finalidade de conhecer 
os atendimentos realizados, relacionados à linha de cuidado 
do CCU. O CNES foi utilizado para identificar os serviços rela-
cionados ao cuidado do CCU existentes em cada região. Após 
coleta, os dados foram analisados com auxílio do programa 
TabWin do DATASUS. Inicialmente foi realizada a distribuição 
de frequências (absolutas e relativas) no SPSS versão 10.0 e, 
em seguida, foram construídos os mapas temáticos por meio 
do software Terra View versão 4.2.2. Resultados e Discussão 
A utilização de serviços destinados ao cuidado do CCU em 
Pernambuco, durante o período de 2008-2013, concentrou-se 
na I região de saúde (93%), que abarca a capital do estado e 
sua região metropolitana. Há vazios assistenciais relacionados 
aos procedimentos de confirmação diagnóstica e tratamen-
to, sobretudo no sertão do estado. Nessas áreas, dificuldades 
de acesso impõem barreiras que comprometem a assistência 
prestada à população, de modo singular no que se refere à 
prestação de tratamento adequado em tempo oportuno. A 
cobertura de citopatológicos ficou aquém dos 30% preconi-
zados em todas as regiões de saúde do estado. A cobertura 
inadequada de citopatológicos pode apresentar como fator 
subsequente uma maior frequência de citopatológicos alte-
rados. Neste estudo, os citopatológicos com diagnóstico de 
lesões de alto grau foram mais frequentes nas regiões de saú-
de que apresentaram os menores indicadores de cobertura 
de citopatológicos, o que sugere uma detecção tardia destas 
atipias. Os procedimentos de média e alta complexidade re-
lacionados ao CCU foram realizados predominantemente na 
I Geres, apontando para um deslocamento de pacientes para 
os grandes centros urbanos. Conclusões/Considerações Finais 
Os achados deste estudo permitiram caracterizar a utilização 
de serviços voltados ao cuidado do CCU em Pernambuco e, 
deste modo, contribuir para o aprimoramento da organização 
das ações de diagnóstico, prevenção, controle e tratamento 
desta neoplasia nas regiões de saúde do estado. Conhecer a 
utilização de serviços de saúde a partir dos SIS pode contribuir 
para organização do cuidado, além de auxiliar na tomada de 
decisão no sentido de propiciar o acesso universal e equânime 
à rede de atenção em saúde. O principal limite deste estudo 
está no fato dos dados serem referentes aos resultados de 
exames e não ao quantitativo de mulheres que os realizaram, 
podendo uma mesma mulher realizar mais de um exame du-
rante o período preconizado como ideal. Faz-se necessário 
realizar estudos com novos delineamentos metodológicos 
sobre o tema, no sentido de entender a concentração dos ser-
viços de saúde voltados ao cuidado do CCU, a baixa cobertura 
de citopatológicos e os fatores a eles associados. Referências 
BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. 
Estimativa 2016: incidência de câncer no Brasil. INCA, Rio de 
Janeiro, 2016. Disponível em: http://www.inca.gov.br/ estima-
tiva/2016/ BRITO-SILVA, K. S.; BEZERRA, A. F. B.; CHAVES, L. D. 
P.; TANAKA, O.Y. Integralidade no cuidado ao câncer do colo 
do útero: avaliação do acesso. Rev Saúde Publica, São Paulo, 
v.48, n. 2, p.240–248, 2014 . Disponível em: <http://www.scie-
lo.br/pdf/rsp/v48n2/0034-8910-rsp-48-2-0240.pdf>. Acesso 
em: 05 jan. 2016. DIAS MBK, Tomazelli JG, Assis M de. Rastrea-
mento do câncer de colo do útero no Brasil: análise de dados 
do Siscolo no período de 2002 a 2006. Epidemiol e Serviço 
Saúde.Brasília 2010;19(3):293–306. OLIVEIRA EXG DE, MELO 

ECP, PINHEIRO RS, NORONHA CP, CARVALHO MS. Acesso à 
assistência oncológica: mapeamento dos fluxos origem-desti-
no das internações e dos atendimentos ambulatoriais. O caso 
do câncer de mama. Cad Saude Publica 2011; 27(2):317–26.
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14276 DIFICULDADES VIVENCIADAS NA PARTICIPAÇÃO 
DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE EM 
UMA PESQUISA CLÍNICA DE SEGUIMENTO DA PESSOA 
COM DENGUE

Introdução A dengue tornou-se uma ameaça à saúde pública 
por ser de difícil controle, além de ter seu diagnóstico em sua 
fase inicial confundido com viroses comuns, impossibilitando 
muitas vezes, o tratamento adequado e em tempo hábil, fa-
tores essenciais para diminuir a taxa de mortalidade (TEIXEI-
RA et al, 2009). É sugerido para enfrentamento do problema 
que os sistemas de saúde se organizem para prestar atenção 
diferenciada às condições crônicas e agudas, respeitando a 
sazonalidade de algumas doenças que mesmo endêmicas, 
apresentam seus picos epidêmicos, como é o caso da dengue 
(MENDES, 2012). A Atenção Primária à Saúde (APS) efetivada 
pela Estratégia de Saúde da Família (ESF) representa o primei-
ro nível de atenção para promoção da saúde (GIOVANELLA et 
al., 2009) e coordenação do cuidado (SANTOS; GIOVANELLA, 
2016). É nesse espaço que diferenciar dengue de outras doen-
ças febris comuns antes que as complicações se desenvolvam 
pode melhorar o manejo dos casos e facilitar o uso apropria-
do dos recursos. Identificar as dificuldades enfrentadas por 
profissionais da APS em uma pesquisa clínica de seguimento 
clínico-laboratorial da dengue pode favorecer resultados exi-
tosos redução de sua morbimortalidade. Objetivos Identificar 
as dificuldades vivenciadas na participação de profissionais 
da APS em uma pesquisa clínica de seguimento clínico-labo-
ratorial da pessoa com dengue. Metodologia Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa, realizada como parte de um estudo clíni-
co, multicêntrico, voltado para o diagnóstico precoce da den-
gue e a identificação de fatores de risco para a forma grave 
da doença denominado International Consortium on Dengue 
Risk Assessement, Management and Surveillance (IDAMS). 
Foi realizada em Fortaleza-CE, no território da Unidade de 
APS José Paracampos, com os sete profissionais de saúde 
da ESF que atuaram no estudo clínico de 2012 a 2015, sendo 
dois médicos, quatro enfermeiras e um técnico de enferma-
gem, que realizavam ações para o manejo da dengue prévio 
ao IDAMS, mas que para participação no estudo clínico foram 
capacitados. As informações foram coletadas de agosto a ou-
tubro de 2015, por meio de entrevista individuais com roteiro 
estruturado. O conteúdo foi organizado em categorias temá-
ticas e analisado à luz do referencial teórico. A aprovação no 
Comitê de Ética em Pesquisa está registrada sob Parecer n.º: 
1.146.837. Resultados e Discussão As dificuldades vivenciadas 
foram referidas em relação à demanda do serviço público e as 
ações da pesquisa clínica que deveriam ser conciliadas. A com-
plexidade do estudo, como o número de modificações, feitas 
no decorrer da capacitação dos profissionais, sobre as infor-

mulheres (SBC, SBH, SBN, 2010). Para seu acompanhamento 
nas unidades de saúde se utilizava o HiperDia, atualmente 
extinto pela implantação do e-SUS, criado pelo Ministério da 
Saúde como um programa informatizado que possibilita a 
identificação de fatores de risco, principalmente de doenças 
cardiovasculares, constituindo-se uma ferramenta útil para 
profissionais gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) no 
enfrentamento destas doenças (SOUSA; et al., 2010). Como o 
homem frequenta menos os serviços de saúde que a mulher, 
e se expõe mais aos fatores de risco, é um contingente popu-
lacional que requer um olhar diferenciado, e isto só é possível 
com o conhecimento do seu perfil epidemiológico. Girotto; 
Andrade; Cabrera (2010), destacam que a identificação do nú-
mero real de hipertensos é fundamental para o planejamento 
de ações de promoção e atenção à saúde. Objetivos Identi-
ficar o perfil dos hipertensos acompanhados na Estratégia 
de Saúde da Família em um município paraibano. Identificar 
as variáveis que mantêm relação com o controle da pressão. 
Metodologia Estudo Transversal, documental, com aborda-
gem quantitativa, realizado no município de Cajazeiras-PB. A 
coleta de dados foi realizada nas fichas de cadastro do Hiper-
Dia do ano de 2011. Amostra probabilística composta por 231 
homens, selecionados por conglomerados. Foi utilizado um 
instrumento próprio para computar os dados. Variáveis estu-
dadas: complicações, antecedentes familiares, uso de medi-
cação, idade, prática de atividades físicas, tabagismo, estado 
civil, raça índice de massa corporal. Critérios de inclusão: ser 
hipertenso, do sexo masculino, de 20 anos e mais, cadastrado 
e acompanhado na Estratégia de Saúde da Família. Exclusão: 
sexo feminino, < 20 anos, ser de outro município. Análise es-
tatística realizada com o programa gratuito OpenEpi. Foi utili-
zado estatística descritiva, proporção e média, teste Qui Qua-
drado para identificar as variáveis que mantêm correlação e o 
risco relativo (RR) para identificar o risco para o não controle 
da pressão. Resultados e Discussão Os homens do estudo 
estavam 75,7% em sobrepeso/obesidade, 5,6% com complica-
ções, 55,4% tinham antecedentes familiares para HAS, 26,0% 
tabagistas, 45,5% sedentários, 61,5% negros, 54,1% analfabetos/
alfabetizados, 54,1 vivem só, 81,8% tratamento monoterápico 
e 60,1% com pressão não controlada, média da pressão sistóli-
ca de 153mmHg e da diastólica 90mmHg. Estes dados encon-
tram resultados semelhantes aos de pressão (BONADIMAN 
e cols, 2012; FARIAS, et al., 2011). O tratamento (p= < 0,001, 
RR= 3,52 e IC= 2,15-5,77) e a idade (p=0,00002, RR=2,08 e IC= 
1,55 – 2,77) apresentaram associação significativa para o não 
controle da HAS e se revelaram fatores de risco. O tratamento 
medicamentoso monoterápico é indicado para hipertensões 
leves, como é o caso da maioria deste estudo, porém o aban-
dono ao tratamento é que leva ao não controle da pressão 
(BONADIMAN e cols, 2012). Farias et al (2011) afirmam que a 
adesão depende de fatores relacionados ao paciente, dentre 
eles a idade, e de fatores relacionados a gestão do modelo 
assistencial e integração da equipe de saúde. Conclusões/
Considerações Finais A disponibilização de dados ao público, 
constitui o sistema de informação em saúde como uma impor-
tante base de dados para pesquisa e a avaliação de seus dados 
é condição imprescindível para adoção de estratégias de ação 
que levem a melhoria dos indicadores de saúde. É necessário 
a retomada dos registros do HiperDia, uma vez que, ele re-

trata a real condição dos hipertensos cadastrados e acompa-
nhados, e atualmente, devido a sua desativação, este conhe-
cimento está perdido. A HAS desponta como grave problema 
de saúde pública e se torna mais acentuada no contingente 
masculino e no grupo de idosos, e seu controle depende da 
ação conjunta de todos os atores envolvidos no cuidar, por 
isso é necessário estimular a adesão ao tratamento não medi-
camentoso como forma de melhorar o controle da pressão e 
a qualidade de vida. Referências 1. BONADIMAN, R.L.; BONA-
DIMAN S. L.; SILVA D.A. Avaliação da adesão ao tratamento 
medicamentoso e não medicamentoso de pacientes hiperten-
sos atendidos no PSF Guaritá, Itaperuna-RJ. Acta Biomedica 
Brasiliensia. n.1, v.3, jun, 2012. 2. GIROTTO, E.; ANDRADE, S.M.; 
CABRERA, M.A.S. Análise de três fontes de informação da 
atenção básica para o monitoramento da hipertensão arterial. 
Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, n. 19, v.2, p.:133-141, abr-jun, 
2010. 3. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, SOCIEDA-
DE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE NEFROLOGIA. VI Diretrizes brasileiras de hipertensão. Arq 
Bras Cardiol. n.95, p.1-51, 2010. 4. SOUZA, B.S. Et al. Grupo de 
HIPERDIA: educando para vida. R. pesq.: cuid. fundam. online 
2010. out/dez. 2 (Ed. Supl.), p.401-404.
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14257 OFERTA E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE VOLTADOS AO CÂNCER DO COLO UTERINO EM 
PERNAMBUCO

Introdução Dentre as neoplasias que acometem a população 
feminina, o Câncer do Colo Uterino (CCU) destaca-se por ser 
o terceiro tumor mais frequente e a quarta causa de morte 
de mulheres por câncer no Brasil. Os dados do Nordeste são 
preocupantes, pois são estimados 5.630 novos casos de CCU, 
ocupando a segunda posição da localização anatômica mais 
comum entre as mulheres que residem nesta região (19,49/ 
100 mil). O estado de Pernambuco com uma taxa estimada de 
20,23 casos de CCU para cada 100 mil mulheres acompanha o 
indicador da região. Em decorrência da elevada magnitude e 
da possibilidade de cura quando detectado e tratado preco-
cemente, o CCU aparece como um dos eixos prioritários de 
enfrentamento pela Política Nacional de Atenção Oncológica 
no Brasil. Para acompanhar as ações de rastreamento do CCU 
e oferecer subsídios ao planejamento, gerência e avaliação 
das ações, foi criado o SISCOLO. Além do SISCOLO, outros 
sistemas de informações em saúde como o SIA/SUS, SIH/SUS, 
CNES, fornecem informações para o conhecimento e a tomada 
de decisão no âmbito do cuidado ao CCU. Objetivos Descrever 
os indicadores de saúde relacionados à oferta e utilização de 
serviços de saúde voltados ao CCU nas regiões de saúde em 
um estado do nordeste do Brasil. Metodologia Trata-se de um 
estudo ecológico com abordagem quantitativa. As unidades 
de análise foram as 12 Regiões de Saúde de Pernambuco, iden-
tificadas como Gerências Regionais de Saúde (Geres). O estu-
do compreendeu a totalidade de exames, relacionados ao cui-
dado do CCU, realizados em mulheres, residentes no estado, 
na faixa etária de 25-64 anos, cujos resultados encontravam-se 
registrados nos SIS, no período de 2008-2013. Os dados foram 
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contava com 32 moradores, sendo 22 mulheres e 10 homens, 
com a média de idade de 70 anos e diferentes patologias e 
comorbidades. Foram desenvolvidos, no período de fevereiro 
a dezembro de 2016, grupos operativos, oficinas de contação 
de histórias, oficinas de pinturas, danças, jogos recreativos e 
entrevistas psicológicas individuais e, ainda, a publicação de 
um livro de poesias, tendo como autora, uma idosa, moradora 
da instituição. A frequência das atividades foi de uma a duas 
vezes por semana. A atividade de extensão foi aprovada pela 
Universidade Federal de Goiás (IBIOTEC – CA – 21), sendo to-
mados os cuidados éticos recomendados pelo Conselho Na-
cional de Saúde no desenvolvimento da ação (Brasil, 2012). 
Resultados e Discussão Os resultados indicam que houve 
adesão de grande parte dos internos à atividade. Observou-se 
uma melhoria considerável na interação dos usuários, passan-
do suas atividades, a serem aguardadas com expectativa na 
rotina semanal. Os gestores da ILPI reconheceram e apoiaram 
o desenvolvimento do projeto. Foi planejada e desenvolvida 
uma capacitação dos cuidadores de idosos no decorrer 2016, 
com 20 participantes. A publicação do livro de poesias da ido-
sa mobilizou diferentes segmentos sociais, tornando-se um 
evento local, realizado fora das dependências do abrigo. O 
suporte aos familiares não foi ainda desenvolvido, haja vis-
ta que os contatos dos idosos com seus familiares são pre-
cários. Enfim, o estudo contribuiu para o entendimento das 
necessidades dos idosos e das instituições que os assistem, 
mostrando-se eficaz e eficiente como campo de formação do 
aluno de psicologia. Conclusões/Considerações Finais As ativi-
dades desenvolvidas com os idosos e demais usuários foram 
qualitativamente satisfatórias, sendo muito bem aceitas pelos 
participantes do grupo. Há aceitação e apoio ao projeto por 
parte dos gestores da instituição para a realização do proje-
to de extensão. O apoio psicológico aos cuidadores e fami-
liares carece de ser melhor implantado e desenvolvido, pois 
a cidade não conta com profissionais qualificados para tal. A 
ILPI estudada não consegue manter padrões habitacionais 
compatíveis com a necessidade de cada morador, bem como 
prover alimentação, cuidados de higiene e ambiente adequa-
dos. Tal situação decorre, em parte, da falta de suporte em 
recursos financeiros e técnicos do Estado. Ela não possui uma 
equipe de profissionais adequada, sendo necessária a pre-
sença de profissionais habilitados para compor uma equipe 
multidisciplinar, conforme previsto na legislação vigente no 
país. Referências Brasil (2003). Lei 10.741/03, de 01 de outu-
bro de 2003, estabelece o Estatuto do Idoso. Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF. Brasil (2012). 
Resolução Nº 466, de 12 de Dezembro de 2012, regulamenta 
a realização de pesquisas com seres humanos. Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF. Costa Neto, 
M. M. & Silvestre, J. A (1999). Atenção à saúde do Idoso, Insta-
bilidade Postural e Queda. Departamento de Atenção Básica, 
Secretaria de Política de Saúde – Ministério da Saúde, Brasília. 
Pichon-Riviére, E. (2000). Teoria do vínculo. São Paulo: Mar-
tins Fontes. Pichon-Riviére, E. (2005). O processo grupal. São 
Paulo: Martins Fontes.
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14298 DESENVOLVIMENTO DA REDE DE URGÊNCIA  
E EMERGÊNCIA EM PERNAMBUCO

Introdução O Brasil vivencia as transições demográfica, epide-
miológica, nutricional e urbana de forma acelerada, o que vem 
compondo cenário de tripla carga de doenças e ampliação do 
debate do papel das Redes de Atenção no enfrentamento 
desse cenário, fortalecendo a atenção integral. A recente nor-
matização das Redes de Atenção torna importante identificar 
a situação de desenvolvimento destas redes no Brasil. Obje-
tivos O objetivo do estudo foi descrever o desenvolvimento 
da Rede de Urgência e Emergência - RUE em Pernambuco. 
Metodologia Trata-se de um estudo descritivo, composto por 
duas etapas caráter qualitativo: revisão da literatura e análise 
documental. Para a primeira etapa, optou-se por realizar uma 
revisão da literatura científica recente (2011-2016) disponível 
no Portal de Periódicos da CAPES, utilizando como descrito-
res: Urgência e Emergência, Rede de Urgência e Emergência, 
Rede de Atenção à Saúde. A segunda etapa foi a análise do-
cumental: foram analisados os Planos Estaduais de Saúde e 
os relatórios anuais de gestão, no período de 2008-2015, e as 
resoluções da Comissão Intergestores Bipartite - CIB. A análise 
da pesquisa se deu a partir da análise de conteúdo. Resulta-
dos e Discussão Os artigos trabalhados defendem as Redes 
de Atenção como caminho para a organização do sistema, e 
levantam questões a serem aprimoradas, em especial nas Re-
des de Urgência e Emergência – RUE. Destacam-se: o trabalho 
em equipe e da formação permanente dos profissionais de 
saúde; a atenção primária na RUE; o acolhimento com classifi-
cação de risco; e a cobertura descentralizada da RUE. Identifi-
ca-se no Plano Estadual de Saúde - PES de 2008 a 2011 a ideia 
de adequação às novas normatizações, pensando o desenho 
da rede. O PES de 2012 a 2015 direciona-se à expansão de servi-
ços. Os relatórios de gestão e resoluções da CIB espelham es-
tes momentos e relatam a implantação dos componentes da 
rede. Conclusões/Considerações Finais Apesar dos avanços na 
organização da RUE nos últimos cinco anos, incluindo avan-
ços gerenciais e de cobertura, observa-se que as fragilidades 
apontadas na literatura não estão debatidas nos documentos 
formais de gestão, em especial não é enfrentada a inserção da 
atenção primária na rede.
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14304 PREVALÊNCIA DE SÍFILIS CONGÊNITA EM UM 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA REDE SUS DE MINAS 
GERAIS

Introdução A sífilis é uma doença infectocontagiosa e sexual-
mente transmissível de evolução crônica e causada pelo Tre-
ponema pallidum (MATHEUS et al.,2012). É considerado um 
importante problema de saúde e um grande desafio para a 
sociedade, mesmo se tratando de uma doença de fácil diag-
nóstico e tratamento eficaz e de baixo custo (MATHEUS et 
al.,2012). Objetivos Conhecer a prevalência de Sífilis Congê-
nita em um Hospital Universitário da rede SUS de Minas Ge-
rais. Metodologia Estudo de fonte secundária, de abordagem 
quantitativa, transversal e descritivo. Aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Univas sob o protocolo nº 1.634.938 
e CAAE: 56593016.2.0000.510.Foi realizada uma análise dos 
dados da Ficha de Notificação e Investigação Epidemiológica 

mações a serem coletadas, foram destacadas. O instrumento 
para registro de dados utilizado foi considerado longo. A co-
leta diária de exames laboratoriais frente a inexistência de um 
laboratório na UAPS exigiu estabelecer uma nova logística. 
Mas, foi desafiador manter a motivação dos profissionais para 
participar da pesquisa em que houve desistência de alguns, 
como também para fazer o seguimento adequado da pessoa 
com dengue, em que o seguimento clínico e laboratorial teve 
falhas por alguns pacientes demandando ação de busca ativa. 
Falta de estrutura, de recursos humanos e materiais, e desar-
ticulação da rede de atenção à saúde, foram apontados como 
entraves aos processos de trabalho para desenvolvimento da 
pesquisa. Para Gomes et al. (2015) pondera que a relação e 
a inter-relação no cotidiano das equipes da ESF são aspectos 
importantes que devem ser incorporados nas estratégias de 
organização do processo de trabalho da APS. Conclusões/
Considerações Finais Conhecer as dificuldades inerentes ao 
seguimento e manejo clínico-laboratorial da pessoa com den-
gue, na prática assistencial de profissionais no contexto da 
APS, pode subsidiar os gestores de saúde a prover condições 
que possibilitem minimizar os desafios e maximizar o espec-
tro de ações que frutifiquem em menor morbimortalidade a 
partir da identificação precoce dos casos de dengue para a 
tomada de decisões e implementação de medidas em tempo 
oportuno. Referências GIOVANELLA, Ligia et al . Saúde da fa-
mília: limites e possibilidades para uma abordagem integral de 
atenção primária à saúde no Brasil. Ciênc. saúde coletiva, Rio 
de Janeiro , v. 14, n. 3, p. 783-794, June 2009 . GOMES, Kilma 
Wanderley Lopes et al . Organização do processo de trabalho 
no manejo da dengue em uma capital do Nordeste. Saúde de-
bate, Rio de Janeiro , v. 39, n. 105, p. 561-569, June 2015 . SAN-
TOS, Adriano Maia dos; GIOVANELLA, Ligia. Estratégia Saúde 
da Família na coordenação do cuidado em região de saúde na 
Bahia. Saúde debate, Rio de Janeiro , v. 40, n. 108, p. 48-63, 
Mar. 2016 . TEIXEIRA, Maria Glória et al. Dengue: twenty-five 
years sincere emergence in Brazil. Cad. Saúde Pública [online]. 
2009, vol.25, supl.1, pp. S7-S18

Lyvia Patricia Soares Mesquita; Andrea Caprara; Kilma 
Wanderley Lopes Gomes; Bruno Sousa Benevides; Kellyanne 
Abreu Silva;

14279 PERFIL DOS PACIENTES OSTOMIZADOS 
ASSISTIDOS PELO CISVIR

Introdução Uma das neoplasias que vem se desenvolvendo de 
forma alarmantemente na atualidade são as doenças do trato 
gastrointestinais e do trato urinário, tais como diverticulites, 
retocolites, câncer de reto, câncer de cólon, fístulas, úlceras, 
câncer de bexiga e vias urinárias, doença de crohn, doenças 
inflamatórias e demais doenças associadas ao câncer (INCA, 
2010). Objetivos Caracterizar o perfil dos pacientes ostomi-
zados atendidos pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do 
Vale do Ivaí e região (CISVIR). Metodologia Este trabalho foi 
realizado através de uma pesquisa exploratória retrospectiva 
nos arquivos encontrados no CISVIR que constam dados refe-
rentes aos ostomizados, procurando entender os diferentes 
aspectos relacionados entre os pacientes e a ostomia. A cole-
ta de dados foi realizada no mês de dezembro de 2016, pelos 
próprios pesquisadores que utilizou os arquivos gerados pelo 

sistema. Foi realizada a busca nos cadastros dos pacientes, 
logo após foi verificado dados referente a idade, sexo, tipos 
de bolsas ofertadas e municípios de origem dos pacientes. E 
por último foi pesquisado as doenças mais comuns nos pa-
cientes atendidos pelo Consórcio. Resultados e Discussão 
Para conhecermos o perfil dos ostomizados atendidos pelo 
CISVIR, faz-se necessário analisar dados da incidência das 
doenças do trato gastrointestinal e urinários e quais as doen-
ças mais comuns nos pacientes. Observando-se que a maior 
incidência de doenças em pacientes ostomizados cadastrados 
no CISVIR são câncer de colón e reto. Comprova-se então que 
as neoplasias malignas são as responsáveis por mais de 50% 
das ostomias realizadas. Conclusões/Considerações Finais 
Através do Programa Ostomizados CISVIR, os gestores têm o 
papel fundamental no suporte aos pacientes, criando políticas 
para a valorização, instituindo canais de comunicação desse 
ostomizado com a sociedade, para esclarecer o estigma em 
volto da ostomia, explanando sobre as condições singulares 
que o paciente encontra em seu dia a dia.

Héliton Henrique de Oliveira; Leticia Cristina Bento;

14285 O APOIO PSICOLÓGICO EM INSTITUIÇÕES DE 
LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS: UMA ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE

Introdução O envelhecimento configura-se como um dos 
maiores desafios da saúde pública, exigindo esforços para 
atender às demandas dessa população. O cuidado com o ido-
so deve basear-se, fundamentalmente na família, com apoio 
da Unidade Básica de Saúde, por meio das Estratégias de 
Saúde da Família. Estes cuidados representam para o idoso, 
o vínculo com o sistema de Saúde, haja vista a necessidade 
de o setor de saúde dispor de uma política expressa relacio-
nada à saúde do idoso, cujo propósito reside na promoção 
do envelhecimento saudável, na manutenção da capacidade 
funcional dos idosos, na prevenção as doenças (Costa Neto & 
Silvestre, 1999). Neste contexto, as Instituições de Longa Per-
manência para Idosos – ILPIs surgiram de uma demanda da 
comunidade no cuidado às pessoas, de forma a atender suas 
necessidades físicas, psicossociais e insuficiência familiar. O 
Ministério da Saúde se responsabiliza pela regulamentação, 
promoção e aplicação das políticas públicas ligadas ao setor. 
Elas abrangem a dimensão coletiva e cultural dos processos 
aí implicados na busca do fortalecimento do diálogo com os 
diferentes níveis de atenção à saúde, envolvendo atores, de 
diversos segmentos do saber. (Brasil, 2003). Objetivos O tra-
balho objetivou discutir os resultados da ação de extensão 
denominada “Apoio psicológico à terceira idade: suporte téc-
nico à uma instituição asilar de Catalão – GO”, desenvolvido 
pelo curso de Psicologia, da Universidade Federal de Goiás, 
Regional Catalão. O projeto ofereceu apoio psíquico a usuá-
rios de uma Instituição de Longa Permanência de Idosos, loca-
lizada na cidade, visando a promoção do bem estar psicológi-
co e a melhoria na qualidade de vida dos abrigados, familiares 
e cuidadores Metodologia Trata-se de um estudo qualitativo, 
delineado como estudo de caso, quando considerados seus 
objetivos e os procedimentos de coleta de dados. Ele se fun-
damenta na teoria de grupo de Pichon-Riviére, notadamente, 
na teoria de vínculo social (2000; 2005). A instituição assistida 
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neonatal e evitabilidade: uma análise do perfil Epidemiológi-
co. Revenferm UERJ 2011, 19(1):114-120. 5. Malta DC, Sardinha 
LMV, Moura L, Lansky S, Szwarcwald CL, Leal MC, Landman C, 
França E, Almeida MF. Atualização da lista de causas de mor-
tes evitáveis por intervenções do Sistema Único de Saúde do 
Brasil. Epidemiol. Serv. Saude 2010, 19(2):173-176.

Laianny Krizia Maia; Karla Patrícia Cardoso Amorim; Tatyana 
Maria Silva de Souza Rosendo; Gustavo Tadeu Rocha Lopes;

14319 REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE): 
DESAFIOS E DISPOSITIVOS FACILITADORES

Introdução O Sistema Único de Saúde - SUS instituído pela 
constituição de 1988 é formado por um conjunto de princípios, 
ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais, é um sistema de 
saúde de abrangência nacional, articulado à subsistemas em 
cada estado e município (Brasil, 2000). Para Carvalho (1993) a 
constituição de 1988 trouxe inúmeras conquistas para o setor 
de saúde, como: a autonomia dos governos, descentraliza-
ção, a valorização da cidadania e participação da comunidade 
[...]. [...] Com a descentralização o fortalecimento do governo 
em cada esfera se justifica como forma de promover a demo-
cratização e melhorar a eficiência nas políticas públicas, res-
peitando o desenho federativo e atendendo aos interesses 
territoriais: Nacional, Estadual e Municipal (LIMA, L.D et.al, 
2012). O processo de descentralização fortaleceu o governo 
no âmbito regional assim a regionalização foi uma forma de 
organizar os serviços de saúde e contribuir para a construção 
das Redes de Atenção à Saúde. Dentre as Redes de Atenção à 
Saúde temos a Rede de Urgência e Emergência que faz parte 
das Redes Temáticas. Objetivos Analisar a implementação da 
Rede de Atenção à Urgência e Emergência (RUE) do Departa-
mento Regional de Saúde Araraquara - DRS III do Estado de 
São Paulo – Região Coração. Metodologia Trata-se de um es-
tudo com abordagem qualitativa. O mesmo foi desenvolvido 
na Região Coração, pertencente à DRS III de Araraquara/SP. 
A Região Coração é composta por seis municípios, na mesma 
reside 38% da população da área de abrangência do DRS III, 
sendo a região com maior densidade demográfica e maior 
taxa de urbanização daí a sua escolha para se estudar a imple-
mentação da Rede de Urgência e Emergência – RUE. Houve 
recusa do gestor de um município em participar da pesquisa, 
totalizando cinco municípios participantes. Realizou-se entre-
vistas com nove pessoas que participaram da constituição da 
RUE nestes municípios como, membros dos grupos conduto-
res, gestores municipais de saúde e outros estrategicamente 
indicados como informantes-chave. As falas foram gravadas, 
transcritas e posteriormente analisadas por meio da análise 
categorial temática. A pesquisa foi realizada após aprovação 
pelo comitê de ética em pesquisas da instituição proponente. 
Resultados e Discussão Os resultados aqui apresentados cor-
respondem a dados parciais de uma dissertação de mestrado. 
Os resultados evidenciam sobre a RUE que a ação indutora 
do ministério ora é reconhecida como potencializadora e ora 
dificultadora da implantação. Há dificuldades na proposição 
de um projeto sanitário que ultrapasse as bandeiras político-
-partidárias e interesses locais, o subfinanciamento especial-
mente, dos municípios menores, é um desafio para a efetiva-
ção da RUE, o que inviabiliza a implantação de SAMU local e 

regional. Outra dificuldade apontada é a resistência e medo 
às mudanças e a hegemonia de modelos médico-centrados. 
Sobre os elementos que movem a RUE destaca-se a impor-
tância de encontros sistemáticos entre os representantes dos 
seus equipamentos constituintes e entre os municípios da re-
gional, a criação de um fórum regional semanal para avaliação 
dos fluxos e encaminhamentos, desenvolvimento de mecanis-
mos de comunicação que ajudam a resolver em tempo real 
as demandas, a regulação pelo sistema CROSS, a implantação 
do Núcleo Interno da Regulação e Núcleo de Qualificação da 
Atenção e a construção do mapa de saúde regional. Conclu-
sões/Considerações Finais Conforme preconiza a Portaria de 
Rede de Urgência e Emergência o funcionamento de uma 
rede acontece quando todos os equipamentos de saúde es-
tejam articulados “isso é uma rede”, entretanto a Rede de Ur-
gência e Emergência nessa região em estudo demonstra por 
meio das entrevistas realizadas alguns entraves daquilo que 
foi proposto pelo Ministério da Saúde e que na atual prática 
não acontece. Para implantar a Rede de Urgência e Emergên-
cia nessa região, requer investimentos financeiros sendo uma 
das dificuldades apontadas pelos municípios e que um projeto 
em prol do fortalecimento do SUS e cuidado das pessoas seja 
perseguido em detrimento dos projetos políticos-partidários 
locais. Referências 1. BRASIL. Constituição da República Fede-
rativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 
out. 1988. Seção II, p.-34. 2. CARVALHO, G.C.M. O momento 
atual do SUS... a ousadia de cumprir e fazer cumprir a Lei. Saú-
de Soc., São Paulo, v. 2, n. 1, p. 9-24, 1993. 3. LIMA, L. D.et.al. 
Descentralização e regionalização: dinâmica e condicionantes 
da implantação do pacto pela saúde no Brasil. Ciênc. saúde 
coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 7, p. 1903-1904, 2012.

Ana Paula Fernandes Pereira; Adriana Barbieri Feliciano; Valéria 
Vernaschi Lima;

14382 GESTÃO DE CUIDADOS À PACIENTES DA REDE 
DE SAÚDE MENTAL ASSISTIDOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE 
DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA

Introdução Considera-se que as práticas de cuidado estão, 
historicamente, relacionadas com o campo biomédico, pois 
as ações foram se desenvolvendo e adequando-se ao modo 
de vida de cada época. A partir da produtividade no trabalho 
do corpo, direcionou-se para a eliminação de agravos à saúde 
que dizimava as populações e apontou-se para procedimen-
tos que remontavam a um consumo requisitado e justificado 
pela necessidade de bem-estar de uma parcela da sociedade 
(SAIDÓN, 2008). Essas práticas de cuidado influenciaram as 
intervenções em saúde mental, promovendo uma atenção ba-
seada na privação da liberdade, na lógica manicomial, centra-
da no saber médico-hegemônico e fortemente ligado a condu-
tas prescritivas. Com a Reforma Psiquiátrica, as relações entre 
a sociedade e a loucura sofreram transformações nos campos 
teóricos, assistenciais, jurídicos e socioculturais, propondo o 
fim do modelo asilar e criação de serviços substitutivos que 
promovessem a inserção do indivíduo na sociedade. Assim, 
desfragmentou-se a ideia de asilo e passou-se a pensar na in-
tegração de novos serviços de saúde, dentre eles a Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) e o Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) (BRASIL, 2005). Objetivos Avaliar a gestão do cuida-

de Caso de Sífilis Congênita emitidas pelo Hospital das Clínicas 
Samuel Libânio (HCSL) em Pouso Alegre- MG, no período de 
janeiro de 2013 a Maio de 2016. Critérios de Inclusão:Todas as 
Fichas de Notificação e Investigação Epidemiológica de Caso 
de Sífilis Congênita de janeiro de 2013 a maio de 2016. Resulta-
dos e Discussão Foram analisadas 81 fichas de notificação de 
sífilis congênita (SINAN) no período de janeiro de 2012 a junho 
de 2016..Observou-se gestantes com idade entre 14 e 37 anos 
(média de 23 anos e DP+ 6). Quanto à escolaridade foi identifi-
cado que 33,3% (27) possuíam o ensino médio e em 43,2% (35) 
das fichas o dado não havia sido preenchido. A Pesquisa ain-
da revelou que 71,6% (58) das gestantes tiveram acompanha-
mento de profissionais de saúde no pré-natal e também que 
pouco mais da metade delas 49,6% (40) foram diagnosticadas 
com VDRL positivo neste momento, porém, 30,8% (25) tive-
ram seus diagnósticos no momento do parto, 2,4% (2) após 
o parto e em 17,2% (14) das fichas o dado estava em branco. 
Conclusões/Considerações Finais Concluiu-se que a Sífilis Con-
gênita vem aumentando exponencialmente e que as causas 
de sua prevalência são multifatoriais e envolvem profissionais 
de várias áreas da saúde.

Jaqueline Prado Rodrigues Silva; Kati Petranieri de Souza; 
Elaine Cristina Faria;

14315 MORTALIDADE INFANTIL E FETAL: UM ESTUDO 
NO CONTEXTO DA EVITABILIDADE DO ÓBITO

Introdução A presença de iniquidades se dá pela existência 
de diferenças desnecessárias, evitáveis, igualmente, abusivas 
e injustas. No campo da saúde constituem as desigualdades 
que podem ser evitadas por ações e políticas públicas 1,2. A 
mortalidade infantil e fetal está intimamente ligada a esse 
contexto, uma vez que se apresenta como uma grande preo-
cupação da Saúde Pública pela necessidade de redução das 
taxas e pela possibilidade de evitabilidade dos casos. São 
indicadores indispensáveis para a avaliação do estado geral 
de saúde da população, principalmente no que diz respeito 
à qualidade da assistência materno-infantil durante período 
pré-natal, parto e puerpério3. Estudos têm demonstrado que 
a análise dos fatores associados aos óbitos evitáveis permite 
planejar intervenções mais adequadas às necessidades dos 
grupos populacionais mais vulneráveis, contribuindo para 
a redução das iniqüidades 4. Neste contexto, a vigilância da 
mortalidade infantil e fetal, a partir da investigação dos óbi-
tos, surge como uma ferramenta fundamental, a qual busca 
melhorar a qualidade da atenção à saúde e a qualificação da 
informação em saúde, reduzindo assim, os índices de mor-
talidade no país. Objetivos Este estudo pretendeu analisar a 
evitabilidade do óbito infantis e fetais a partir da classificação 
conforme a Lista Brasileira de Evitabilidade; e ainda fazer uma 
análise comparativa da classificação de óbitos com base na 
Lista Brasileira de Evitabilidade e os resultados obtidos após 
a investigação realizada pelo município de estudo. Metodolo-
gia O presente estudo segue uma abordagem quantitativa e 
de caráter descritivo, realizado no município de Caicó/RN, no 
recorte temporal de 2010 a 2015, incluído 58 óbitos infantis e 
fetais, notificados e investigados, de residentes no município 
de Caicó/RN. Foram utilizados dados secundários, provenien-
tes dos instrumentos de investigação dos óbitos do estudo. 

A priori, após se debruçar sobre os dados acerca do objeto 
de estudo, foi realizada uma análise própria das declarações 
de óbitos, visando classificar as causas básicas dos óbitos 
infantis e fetais com base na Lista Brasileira de Evitabilidade 
(LBE)5. Em seguida, buscou-se identificar a concordância, a 
partir de uma análise comparativa, dos resultados obtidos na 
classificação com base na LBE, realizada para esse estudo e na 
investigação realizada pelo município de Caicó/RN. Este estu-
do é parte da dissertação vinculada ao Mestrado Profissional 
em Saúde da Família da UFRN, aprovada pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa do HUOL - CAAE nº 56075716.2.0000.5292. Resul-
tados e Discussão Os óbitos evitáveis predominaram nesta 
pesquisa (64,8%), evidenciados, principalmente por óbitos re-
duzíveis por adequada atenção à mulher no parto. Houve um 
alto grau de discordância entre a avaliação feita neste estudo 
e a investigação municipal: dos óbitos fetais, apenas 5 casos 
(29,4%) apresentaram concordância de resultados e dos óbi-
tos infantis somente 2 (12,5%) casos. A elevada proporção de 
mortes evitáveis, apontada neste estudo, indica a existência 
de desafios na assistência prestada ao binômio mãe-filho pelo 
Sistema Único de Saúde. O nível muito baixo de concordância 
dos resultados é um fator de extrema importância e mere-
ce maior atenção e ações futuras mais efetivas por parte da 
gestão e dos atores envolvidos no processo para corrigir este 
quadro. De fato, a utilização da LBE nesse contexto, desper-
tou a inquietude diante de tanta evitabilidade. Além disso, o 
município precisa rever a maneira de como vem fazendo in-
vestigação, já que este processo vem se comportando como 
mais um fator a corroborar com um ciclo vicioso de iniquidade. 
Para tanto, devem ser focados um olhar diferenciado acerca 
da importância de se investigar um óbito com qualidade, res-
ponsabilidade e tempo oportuno. Conclusões/Considerações 
Finais Diante do exposto, é possível concluir que a partir de 
um evento indesejado, o óbito, pode-se retrospectivamente 
fazer uma investigação a fim de identificar determinantes e 
traçar estratégias para prevenção de novos óbitos. Entretan-
to, a leitura dos dados aponta para a existência de fragilidades 
no sistema de vigilância do óbito e na atuação do comitê de 
mortalidade no município de Caicó. Este contexto apresenta-
do traz para o cerne do problema, responsabilidades de todos 
os envolvidos no processo de cuidado e levantam sérias ques-
tões de cunho ético, reforçando a mobilização de gestores e 
equipes de saúde de forma a promover estratégias em bus-
ca de uma vigilância do óbito eficaz, favorecendo processos 
dinamizadores, onde cada óbito ocorrido gere investigações 
com múltiplos olhares, de familiares, trabalhadores e gesto-
res, de modo a fomentar uma análise crítico reflexivo sobre 
o cuidado e o sistema de saúde, contribuindo assim, para o 
reconhecimento das limitações para redução das iniquidades 
em saúde. Referências 1. Whitehead M. The concepts and 
principles of equity and health. Int J Health Serv. 1992;22:429-
45. 2. Victora CG, Aquino EML, Leal MC, Monteiro CA, Barros 
FC, Szwarcwald CL. Saúde no Brasil 2- Saúde de mães e crian-
ças no Brasil: progressos e desafios. Lancet 2011; 32-46. 3. Fei-
tosa AC, Santos EFS, Ramos JLS; Bezerra IMP; Nascimento VG; 
Macedo CC, Macedo Jr HM; Abreu LC. Fatores associados à 
mortalidade infantil na região metropolitana do Cariri, Ceará, 
Brasil. Rev. bras. crescimento desenvolv. hum. 2015; 25(2):224-
229. 4. Rocha R, Oliveira C, Silva DKF, Bonfim C. Mortalidade 
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Este resumo apresentará os resultados referentes aos objeti-
vos que tratam das estratégias e instrumentos adotados na 
APS para coordenar o cuidado e os limites e possibilidades. 
Resultados e Discussão A análise parcial dos dados permitiu 
organizar as falas em quatro categorias. Estratégias: registro 
em prontuário; atualização cadastral; discussão de casos em 
equipe; formulação de PTS; interconsulta; matriciamento; 
busca ativa; rastreamento; vigilância de casos; construção de 
vínculo; conhecimento do território; conhecimento da rede; 
contato direto com serviços da rede; monitoramento de indi-
cadores. Instrumentos: SISREG; sistema de Alta Referenciada; 
Portal de Gestão do Cuidado; Sistema de Vaga Zero; prontuá-
rio eletrônico; mecanismos de referência e contra referência. 
Limites: baixa oferta de vagas aos serviços especializados; 
escassa comunicação entre os serviços; prontuário eletrônico 
não integrado com a rede; ausência de documento de alta; 
falha na formação dos profissionais; desconhecimento do pa-
pel da APS; sobrecarga dos serviços de saúde; contra referên-
cia ausente ou ilegível; cultura da população. Possibilidades: 
apoio da gestão; conhecimento do território; conhecimento 
da rede de serviços; investimento em tecnologia de comuni-
cação; programa de formação profissional no formato de resi-
dência voltado à APS; educação permanente dos profissionais 
em serviço. Conclusões/Considerações Finais A condição de 
porta de entrada preferencial do sistema, atuação na lógica 
de territórios definidos e população adstritas são elementos 
que colocam a APS num papel de destaque na coordenação 
do cuidado usuário na Rede. Diferentes estratégias e instru-
mentos para coordenar o cuidado do usuário na rede tem sido 
adotados pela APS, com destaque para o trabalho em equipe, 
o cadastro e vinculação da população e o uso de sistemas de 
encaminhamento para os serviços especializados. Entretan-
to, alguns desafios se colocam perante APS, no desempenho 
dessa coordenação, relacionados à fragmentação da rede, 
baixa qualificação dos profissionais e oferta limitada de vagas 
para acesso aos serviços especializados. O apoio da gestão, 
programas de qualificação formação e maiores investimentos 
em tecnologias de comunicação e integração da rede se mos-
tram essenciais para superação dos limites e construção das 
possibilidades da APS na coordenação do cuidado do usuário 
na rede. Referências ALMEIDA, Patty Fidelis; FAUSTO, Márcia 
Cristina Rodrigues; GIOVANELLA, Lígia. Fortalecimento da 
atenção primária à saúde: estratégia para potencializar a coor-
denação dos cuidados. Rev. Panam Salud Publica, Washing-
ton, v.29, n.2, p. 84-95, fev. 2011. BRASIL. Ministério da Saúde. 
Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Políti-
ca Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 
2011. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 4.279 de 30 de 
dezembro de 2010. Estabelece diretrizes para a organização 
da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Brasília: Diário Oficial da União, 2010. CECILIO, 
Luiz Carlos de Oliveira; MERHY, Emerson Elias. A integralida-
de do cuidado como eixo da gestão hospitalar. In: PINHEIRO, 
Roseni; MATTOS, Ruben Araujo de (Org). Construção da inte-
gralidade: cotidiano, saberes e práticas em saúde. Rio de Ja-
neiro:IMS: ABRASCO, 2003.

Sabiny Pedreira Ribeiro; Maria de Lourdes Tavares Cavalcanti;

14411 COMUNIDADE TERAPÊUTICA E O TRATAMENTO 
DA DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS: UMA 
REVISÃO DE LITERATURA

Introdução No Brasil, após a Lei nº11.343 (BRASIL, 2006), 
houve proliferação de Comunidades Terapêuticas (CTs). Há 
controvérsias sobre a finalidade delas. A Portaria nº3088/2011 
define-as como serviço de saúde (BRASIL, 2011). A Resolução 
01/2015 do CONAD caracteriza-as como entidades de acolhi-
mento (CONAD, 2015). Esta pesquisa justifica-se pela necessi-
dade de mais esclarecimentos sobre a finalidade das CTs. Ob-
jetivos Fornecer evidências científicas acerca da finalidade da 
Comunidade Terapêutica no tratamento da dependência de 
substâncias psicoativas. Metodologia Trata-se de uma revisão 
de literatura. Foram consultadas fontes documentais, como 
livros e artigos publicados entre os anos de 2006 e 2016, além 
de Leis e Portarias que versam sobre o tema em estudo. A pes-
quisa foi realizada nos meses de outubro a dezembro de 2016. 
Resultados e Discussão CT é reconhecida como tratamento 
para dependência de substâncias psicoativas, como mostram 
Fracasso (2006), Bacellar (2011), De Leon (2012), Cotta e Fer-
rari (2015) e outros. Goethals et al (2012) define CT como mo-
dalidade de tratamento onde o ambiente social em si é o tra-
tamento. Vários estudos mostram sua eficácia, como Polcin 
et al (2010), Bankston et al (2009), Perry et al (2014) e Galassi 
et al (2015). Outros apontam suas fragilidades, como Fiestas e 
Ponce (2012), e Vanderplasschen et al (2013). No Brasil há pou-
cos estudos sobre o tema, mas em todos os encontrados, CT 
aprece como tratamento, como em Machado e Veloso (2011), 
Ribeiro e Minayo (2015) e Bolonheis-Ramos e Boarini (2015). 
Conclusões/Considerações Finais Comunidade Terapêutica é 
reconhecidamente uma forma de tratamento da dependên-
cia de substâncias psicoativas e sua eficácia é evidenciada 
em vários estudos. Porém alguns apontam suas fragilidades. 
Necessita-se realizar estudos aprofundados sobre o tema, 
possibilitando melhorar a qualidade da atenção prestada ao 
dependente de substâncias psicoativas.

Ana Nery de Castro Feitosa; Cristiane Lima de Oliveira; Lana 
Carina Viana de Lavor; Carlos Garcia Filho;

14419 A UTILIZAÇÃO DAS POLICLÍNICAS REGIONAIS 
COMO PONTO DE ATENÇÃO NA LINHA DE CUIDADO DO 
CÂNCER DE MAMA

Introdução A importância epidemiológica do câncer no Brasil 
e sua magnitude social, as condições de acesso da população 
brasileira à atenção oncológica, os custos cada vez mais ele-
vados na alta complexidade refletem a necessidade de estru-
turar uma rede de serviços regionalizada e hierarquizada que 
garanta atenção integral à população. Objetivos Organizar 
a rede especializada para o Controle e Prevenção do Câncer 
de Mama, através das Policlínicas Regionais. Metodologia Foi 
implantado o seguimento do Sistema de Informação do Con-
trole do Câncer de Mama (SISMAMA) nos municípios. Identi-
ficaram-se serviços especializados existentes na região (ma-
mografia, citopatologia, histopatologia, entre outros). Foram 
realizadas atividades de sensibilização dos atores envolvidos 
no Controle e Prevenção do Câncer de Mama. Executaram-se 
quatro oficinas com técnicos regionais e municipais, promo-
vidas pelo Ministério da Saúde e técnicos do Nível Central da 

do e a atenção clínica aos usuários da rede de saúde mental 
acompanhados na ESF e nos CAPS no município de Fortaleza 
- CE. Metodologia Trata-se de um estudo avaliativo realizado 
a partir do método responsivo sob o paradigma construtivista 
proposto por Guba e Lincoln (2011). Esse processo avaliativo 
representa uma proposta emergente de um modelo de ava-
liação que vai além da obtenção e descrição dos fatos, envol-
ve aspectos humanos, físicos, psicológicos, políticos, sociais, 
culturais e contextuais. Como instrumentos e técnicas de 
produção de dados foram utilizados entrevistas semiestrutu-
radas, observação sistemática e grupo focal junto aos usuá-
rios e familiares, trabalhadores de saúde e gestores dos CAPS 
e das ESF de todas as regionais administrativas do município 
de Fortaleza. A análise dos dados e informações foi realizada 
a partir de hermenêutica crítica de Minayo que possibilitou a 
criação de categorias analíticas. Ademais, respeitou-se os pre-
ceitos éticos propostos na Resolução 466/12 e obteve-se apro-
vação do comitê de ética com o número122.324. Resultados e 
Discussão Os achados da pesquisa apontam que o trabalho 
em rede se efetiva mediante a articulação de guias de encami-
nhamento e de marcação de consultas entre os serviços. Há 
uma lacuna na corresponsabilização dos dispositivos de saú-
de com o usuário. Os encaminhamentos são feitos de forma 
indiscriminada e a busca por assistência em saúde se torna, 
por vezes, uma verdadeira peregrinação na rede. A lógica de 
referência e contrarreferência em vigor engessa o fluxo dos 
usuários na rede e acarreta em desassistência, descontinuida-
de e (des) responsabilização no processo de acompanhamen-
to dos casos (DIMENSTEIN et al., 2009). A articulação da Aten-
ção Primária à Saúde (APS) com a rede substitutiva de saúde 
mental é uma das diretrizes para a consolidação da reforma 
psiquiátrica, reiterando a centralidade de dispositivos de base 
comunitária e territorial para superar a lógica hospitalocêntri-
ca de assistência à saúde mental (DALLA VECCHIA; MARTINS, 
2009). No entanto, a lógica atual do encaminhamento – na 
qual os usuários são direcionados a outros serviços para pro-
curar atendimento, de forma burocratizada e hierarquizada – 
leva a uma diluição e não a um compartilhamento dos casos 
(CAMPOS; AMARAL, 2007). Conclusões/Considerações Finais 
A partir da construção desse trabalho, pôde-se observar que 
ainda existem muitas lacunas na articulação entres as redes 
de atenção primária e de atenção psicossocial, principalmen-
te no que se refere à integralidade do cuidado. Além disso, o 
fluxo dos usuários dentro das redes de saúde precisa ser mais 
fluido e normatizado em consonância com a realidade local. 
Com isso, as redes formais poderão ser efetivas e trazer me-
lhores resultados para o cuidado e resolução dos problemas 
do usuário. Por fim, para que o cuidado em saúde mental se 
efetive no território de maneira satisfatória, há a necessidade 
do estabelecimento de parcerias entre os serviços de saúde, 
gestão compartilhada entre gerentes, profissionais e usuários 
e vínculos entre esses sujeitos. Isso é importante para minimi-
zar a peregrinação dos usuários dentro da rede e assim perda 
dos usuários dentro dela. Referências BRASIL, MS. Reforma 
psiquiátrica e política de saúde mental no Brasil: Conferência 
regional de reforma dos serviços de saúde mental: 15 anos de-
pois de Caracas. DF: MS; 2005 CAMPOS, G. W. S.; AMARAL, 
M. A. A clínica ampliada e compartilhada, a gestão democrá-
tica e redes de atenção como referenciais teóricos-operacio-

nais para a reforma do hospital. Ciênc. saúde coletiva. RJ, v. 
12, n. 4, p. 849-859, 2007. DALLA VECCHIA, M; MARTINS,S.T. 
F. Desinstitucionalização dos cuidados a pessoas com trans-
tornos mentais na atenção básica: aportes para a implemen-
tação de ações. Interface (Botucatu). vol.13, n.28, p. 151-164. 
2009. DIMENSTEIN, M. O desafio da política de saúde mental: 
a (re)inserção social dos portadores de transtornos mentais. 
Mental [online]. vol.4, n.6, pp. 69-82. ISSN 1679-4427. 2006. 
GUBA,E.G.;LINCOLN,Y.S.Avaliação de quarta geração. Campi-
nas: Unicamp, 2011. SAIDÓN, O. Devires da clínica. SP: Aderal-
do & Rothschild, 2008.

Jordana Rodrigues Moreira; Maria Salete Bessa Jorge; Jamine 
Borges de Morais; Ilse Maria Tigre de Arruda Leitão;

14408 É POSSÍVEL A ATENÇÃO PRIMÁRIA COORDENAR 
O CUIDADO DO USUÁRIO NA REDE? QUAIS OS LIMITES E 
POSSIBILIDADES?

Introdução Um dos grandes desafios do SUS tem sido imple-
mentar a organização dos serviços em redes, com serviços 
integrados para responder às necessidades de saúde da po-
pulação. Isso implica no desenvolvimento de mecanismos que 
coordenem a atenção por todo o espectro de serviços, com 
bons sistemas de informação, incluindo o desenvolvimento 
de sistemas de referência e contra–referência, capazes de 
garantir a continuidade da atenção no interior da rede. Es-
tudos tem demonstrado que a organização dos sistemas de 
saúde em rede tendo a APS como coordenadora do cuidado, 
e ordenadora da rede, se apresenta como um mecanismo de 
superação da fragmentação sistêmica, são mais eficientes e 
eficazes, tanto em termos de organização interna, quanto em 
sua capacidade de fazer face aos atuais desafios do cenário 
socioeconômico, demográfico, epidemiológico e sanitário do 
país. Entretanto, a APS encontra diversos desafios no exercí-
cio da coordenação do cuidado, a exemplo da fragmentação 
do sistema de saúde, com frágeis mecanismos de integração 
e comunicação dos serviços. Objetivos Investigar a coordena-
ção do cuidado do usuário na rede de atenção à saúde exer-
cida pela APS. Objetivos específicos: Descrever a opinião dos 
gestores/profissionais de saúde da APS a respeito da coorde-
nação do cuidado e o seu papel na coordenação; Descrever 
as estratégias e instrumentos adotados pelas equipes de APS 
para coordenação do cuidado do usuário; e Identificar os limi-
tes e possibilidades no exercício da coordenação do cuidado 
pelas equipes de APS, na visão desses profissionais e gesto-
res. Metodologia Pesquisa de mestrado, descritiva, qualitati-
va, desenvolvida na Área de Planejamento 2.1 do Município do 
Rio de Janeiro. Os sujeitos (11) foram gestores de APS (03) e 
profissionais de saúde de 02 equipes de APS (02 médicos, 02 
enfermeiras, 02 técnicos de enfermagem e 02 agentes comu-
nitários). A seleção dos profissionais considerou critério de 
fazer parte de equipes completas e buscou garantir a inclusão 
de representantes de cada categoria profissional, possibili-
tando a construção do mosaico de representações. Foi rea-
lizada observação participante e entrevista semiestruturada. 
O material de campo foi coletado de agosto a outubro de 
2016. A pesquisa está em fase de análise dos dados, confor-
me a técnica de análise temática. O estudo foi submetido ao 
CEP do IESC/UFRJ, obtendo parecer favorável, sob nº 1.537.05. 
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cretaria Estadual da Saúde. Centro Estadual de Vigilância em 
Saúde. Prevenção do suicídio no nível local: orientações para 
a formação de redes municipais de prevenção e controle do 
suicídio e para os profissionais que a integram. Porto Alegre: 
CORAG, 2011.

Claudia Weyne Cruz; Nathalia Fattah Fernandes;

14433 A ECOLOGIA DE SABERES COMO UMA 
EPISTEMOLOGIA PARA GESTAR O INTERCONHECIMENTO 
E PRÁTICAS EMANCIPATÓRIAS DE CUIDADO NA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Introdução Aborda a saúde humana como direito à vida e a 
política social como resultante da luta política da sociedade 
ante o Estado com vistas a reduzir iniquidades em saúde. 
Apresenta a ciência e o trabalho na saúde coletiva, enfocando 
a relação com o sistema público de saúde, especialmente na 
estratégia saúde da família (ESF) com base numa contra epis-
temologia – a ecologia de saberes. Objetivos Explicitar a ne-
cessidade do pensamento crítico e defender a contra episte-
mologia ou ecologia de saberes como caminho para produção 
do conhecimento e práticas de cuidado em saúde emancipa-
tórias na ESF. Metodologia A pesquisa foi constituída ado-
tando: o ensaio narrativo ou autobiográfico, que apresenta 
o conhecimento experiencial; a filiação a uma epistemologia 
e metodologia, que articula a pluralidade de conhecimentos 
para além do científico, que é a ecologia de saberes; a interpre-
tação crítica do modelo de atenção ESF em articulação com a 
dimensão territorial rural do semiárido cearense. Elabora um 
conhecimento/saber utilizando: a música, a poesia, a literatu-
ra, a fotografia e a pintura, que se integram ao conhecimento 
formal, técnico, científico, político e constitui a identidade e a 
expressão do profissional da saúde e de suas práticas de cui-
dado. Resultados e Discussão Defende que processos gerado-
res de saúde são produzidos numa interação com a sociedade 
no contexto histórico, político, social, cultural e econômico. 
Explicita que o trabalho na ESF requer criatividade, autono-
mia e a participação como eixos centrais para fortalecer uma 
visão de saúde e de práticas de saúde, que integra o indivíduo-
família-comunidade com o profissional da saúde-equipe-ter-
ritório. Concebe a necessidade da contra epistemologia para 
gestar conhecimentos/práticas emancipatórias articulando a 
pesquisa-comunidade-serviço-ensino. Sugere que o cuidado 
em saúde de cidadãos na ESF requer um novo conhecimen-
to: interconhecimento, ou o conhecimento emancipatório em 
saúde. Conclusões/Considerações Finais Propõe a ecologia de 
saberes como uma epistemologia para entretecer o interco-
nhecimento, maturado na experiência, articulado a cultura e 
a identidade, com vistas a construir uma ponte para transitar 
para um momento que reúne a ciência, a política e a técnica 
em prol da superação do modelo hegemônico na saúde nos 
territórios/comunidades/famílias.

Vanira Matos Pessoa; Raquel Maria Rigotto;

14450 ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL 
À SAÚDE DA CRIANÇA, NO ÂMBITO DA TERAPIA 
OCUPACIONAL

Introdução Dentre os desafios do Sistema Único de Saúde 
(SUS) em garantir o que está preconizado na Constituição Fe-

deral, em seu artigo 196: “saúde é direito de todos e dever 
do Estado”, está a garantia da oferta de serviços de saúde 
em quantidade, qualidade e localização adequadas para ga-
rantir a assistência integral à população de forma equânime. 
O panorama brasileiro advindo da tríplice epidemia: Dengue, 
Zika Vírus e Febre Chikungunya, de forma mais intensa em 
Pernambuco, evidenciou o sofrimento das pessoas acometi-
das por essas arboviroses, com recente repercussão entre as 
mulheres grávidas e suas famílias, principalmente diante do 
risco decorrido do Zika Vírus e o acometimento permanente 
dos seus filhos: a Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZV). 
Cujos reflexos podem ser dados como graves alterações no 
desenvolvimento neuropsicomotor, com efeitos relacionais 
e sociais que comprometem negativamente a qualidade de 
vida desses novos cidadãos e seus familiares.No caso das pes-
soas com deficiência, é notório o consenso de que o acesso 
à reabilitação é uma das maiores dificuldades na garantia da 
integralidade do cuidado. Objetivos Relatar as ações do Grupo 
de Trabalho de Atenção à Criança com a SCZV, no âmbito da 
Terapia Ocupacional, no Conselho Regional de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional da 1ª Região (CREFITO-1) que contribuam 
na melhoria da qualidade da assistência integral terapêutica 
ocupacional ofertada na rede estadual de saúde, em parce-
ria com seus municípios; além da elaboração do “Caderno 
de Recomendação para Organização da Atenção Integral à 
Saúde da Criança, no âmbito da Terapia Ocupacional”. Meto-
dologia As discussões foram iniciadas em março de 2016 e o 
GT foi criado formalmente através da Portaria nº 103/2016, do 
CREFITO 1. Com o intuito de conhecer melhor os terapeutas 
ocupacionais, atuantes na área Infantojuvenil, além de ma-
pear os possíveis participantes dos encontros de profissionais 
propostos pelo GT, seus membros elaboraram um questioná-
rio intitulado ‘Conhecendo o perfil do Terapeuta Ocupacional 
que atua na saúde da criança e do adolescente nos diferentes 
níveis da Rede de Atenção à Saúde do estado de Pernambu-
co’, o qual foi enviado para o e-mail desses profissionais, via 
mala direta do CREFITO 1. Além disso, os profissionais foram 
convidados a participar de “Encontros de Profissionais Tera-
peutas Ocupacionais que atendem o público Infanto-Juvenil, 
do Estado de Pernambuco”, objetivando construir coletiva-
mente os pontos a serem abarcados neste Caderno, com vis-
tas a propor uma atenção de qualidade, a partir da realidade 
dos serviços e dos territórios por eles ocupados. Resultados 
e Discussão As ações do GT contemplaram no ano de 2016 
o mapeamento dos profissionais e a construção coletiva de 
sua atuação. Na proposta do Encontro de Profissionais que 
atuam na área Infantojuvenil, buscou-se subsídios vivenciais 
que pudessem ser agregados ao aporte teórico disponível, 
culminando com a elaboração do Caderno de Recomendação 
da Assistência Integral à Saúde da Criança, englobando os 
aspectos da gestão, as ações da equipe multiprofissional, de 
forma interdisciplinar, resultando em um organograma siste-
matizado. O GT também atuou em conjunto com um Projeto 
de Extensão Universitário, no qual se buscou a capacitação 
de profissionais da Atenção Básica, em uma perspectiva de 
matriciamento quanto aos aspectos do desenvolvimento típi-
co e atípico infantil, os acometimentos decorrentes da SCZV, 
além de orientações relacionadas aos aspectos cotidianos das 
crianças e suas famílias. No planejamento de 2017 terão outras 

Secretaria de Estado da Saúde do Ceará. Resultados e Discus-
são Compra de material permanente; alteração na programa-
ção pactuada e integrada – PPI; exame solicitado apenas por 
mastologista passou a ser de responsabilidade das Equipes 
de Saúde da Família; identificação de vazios assistenciais re-
ferentes à Biópsia e Punção Aspirativa (agulha grossa e fina); 
redução de pacientes com duplos registros; apropriação ime-
diata do quantitativo de mulheres com alterações (BI RADS 0, 
3, 4 e 5); identificação e agilização na marcação/execução de 
procedimentos subsequentes; conhecimento da magnitude 
da doença na população feminina por município de residên-
cia. Conclusões/Considerações Finais A implantação do segui-
mento das mulheres com laudos alterados na atenção básica 
tornou-se viável. Também foi possível identificar os serviços 
especializados na região, sensibilizando os atores envolvidos 
nas ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e cuidados paliativos.

Ivonete Pereira Cavalcante Vieira; Carmem Cemires Bernardo 
Cavalcante; Francisca Vilma de Oliveira; Luana Kelly Oliveira 
Souza Mendonça; Raul Tomé de Sousa Filho; Ana Paula da Silva 
Lima; Priscila Chagas da Costa; Maria Josane Pereira; Francisco 
Ivan Rodrigues Mendes Junior; Liliane Maria Martins Porto;

14431 RELATO DE EXPERIÊNCIA: PREVENÇÃO DO 
SUICÍDIO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Introdução Introdução: O suicídio é um fenômeno social que, 
na atualidade, tem se constituído em um grave problema de 
saúde pública, especialmente no estado do Rio Grande do 
Sul. Esse ato de extrema violência voltada contra si mesmo 
reverbera no tempo e no espaço, impactando não apenas os 
sobreviventes (familiares e pessoas próximas à vítima), mas a 
comunidade em geral. Como o suicídio é vivido muitas vezes 
no silêncio das famílias e não percebido como um processo 
socialmente construído, não existe mobilização das comuni-
dades para exigir do poder público políticas de enfrentamen-
to. Há um profundo desconhecimento das taxas de morte 
por suicídio, que, no Rio Grande do Sul, são quase duas vezes 
maiores do que as nacionais (9,98 e 5,2 por 100 mil habitan-
tes, respectivamente). Dos 51 municípios com maiores taxas 
de suicídio entre a população idosa, 24 estão no Rio Grande do 
Sul. Diante desses dados epidemiológicos, é necessário que o 
Estado desenvolva ações intersetoriais de promoção de vida e 
prevenção do suicídio. Para atender a esse propósito, instituiu-
se em 2015, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES/
RS), um grupo técnico cuja experiência será apresentada nes-
te trabalho. Objetivos Objetivo geral: Descrever as ações do 
grupo técnico de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio 
da Secretaria de Estado da Saúde/RS, transpondo a vivência 
prática para o campo do conhecimento teórico. Objetivos es-
pecíficos: Planejar novas ações a partir da problematização da 
prática; colaborar com a construção de uma metodologia de 
ação; propiciar o intercâmbio de experiências similares. Meto-
dologia Metodologia: Por iniciativa de servidores da SES/RS, 
preocupados com o aumento do número de mortes autoin-
fligidas no estado, teve início o Grupo de Promoção da Vida e 
Prevenção do Suicídio, coordenado pelo Centro Estadual de 
Vigilância em Saúde/Núcleo de Doenças e Agravos Não Trans-
missíveis, com a participação do Departamento de Ações em 

Saúde, Centro de Informação Toxicológica/Fundação Estadual 
de Produção e Pesquisa em Saúde, Escola de Saúde Pública, 
Departamento de Coordenação dos Hospitais Estaduais, além 
das Secretarias de Estado da Justiça e dos Direitos Humanos e 
de Segurança Pública e do CVV. Com a publicação do Decreto nº 
53.361, de 22 de dezembro 2016, que institui o Comitê Estadual 
de Promoção da Vida e de Prevenção do Suicídio, está prevista 
a inserção de novos membros, entre os quais as Secretarias 
de Estado da Educação, de Comunicação e do Trabalho e De-
senvolvimento Social, e ainda representantes dos Conselhos 
Estadual de Saúde e dos Secretários Municipais de Saúde. Re-
sultados e Discussão Resultados e Discussão: Na formação do 
grupo técnico, foi necessário um alinhamento teórico, dada a 
diversidade de formações dos representantes e a complexida-
de do fenômeno, que não pode ser circunscrito a uma área do 
conhecimento ou mesmo ao campo da saúde. As reuniões pe-
riódicas foram espaço de discussão teórica e apresentação de 
convidados, bem como de estudo de programas e estratégias 
de prevenção nacionais e internacionais. Entre as ações priori-
tárias, foi desenvolvido um programa de capacitação para os 
497 municípios gaúchos através das 19 Coordenadorias Regio-
nais de Saúde (CRS), para profissionais de saúde das redes de 
atenção básica, saúde mental e vigilância em saúde. Até o final 
de 2016, a ação foi disponibilizada para 138 municípios de qua-
tro CRS. O programa apresenta uma perspectiva histórica e 
conceitual do suicídio, dados epidemiológicos locorregionais, 
mitos e verdades sobre o fenômeno, fatores de risco e pro-
teção, avaliação de risco e atenção à crise, além de capacitar 
para a notificação compulsória das tentativas de suicídio. Por 
fim, traz uma experiência exitosa de uma rede de cuidado e 
prevenção do suicídio construída em um município de peque-
no porte. Conclusões/Considerações Finais Conclusões/Consi-
derações finais: Para que as intervenções nos municípios com 
altas taxas de suicídio sejam mais efetivas, é necessário, além 
das capacitações, um espaço de escuta das singularidades lo-
corregionais, para construção conjunta de estratégias de pre-
venção a partir de uma linha de cuidado constituída em redes 
intersetoriais. Ações educativas junto à população, como pro-
gramas de rádio, televisão, palestras em escolas e associações 
de bairro constituem importantes estratégias de prevenção 
para enfrentar o silêncio que ainda paira sobre o suicídio. Com 
esse objetivo, os membros do GT ocuparam diferentes espa-
ços nas mídias e instituições. É preciso também enfrentar o 
problema da subnotificação das tentativas de suicídio, uma 
vez que esses dados são fundamentais para o planejamento e 
avaliação do SUS. Além disso, o monitoramento das notifica-
ções dará subsídios para a elaboração e implantação de uma 
política estadual de promoção da vida e prevenção do suicídio 
para o RS. Referências BOTEGA, N. J. Crise suicida: avaliação 
e manejo. Porto Alegre: Artmed, 2015. CAVALCANTE, F. et al. 
Autópsia psicológica e psicossocial sobre suicídio de idosos: 
abordagem metodológica. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de 
Janeiro, v. 17, n. 8, p. 2039-2052, ago. 2012. CONTE, M. et al. 
Programa de prevenção ao suicídio: estudo de caso em um 
município do sul do Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Ja-
neiro, v. 17, n. 8, p. 2017-2026, ago. 2012. RIO GRANDE DO SUL. 
Decreto nº 53.361, de 22 de dezembro 2016. Institui Comitê de 
Promoção da Vida e de Prevenção do Suicídio. Diário Oficial 
do Estado, Porto Alegre, RS, 2016. RIO GRANDE DO SUL. Se-
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magem e Atenção à Saúde, v. 2, n. 03, 2013. SILVA, A. S. da; 
AVELAR, A. B. A.; FARINA, M. C. Transferência intra-hospitalar 
de pacientes: Uma aplicação da análise de redes sociais. XXVII 
Encontro da ANPAD, 2013.

Alexandra da Silva Lima; Maria Rocineide Ferreira da Silva; 
Glaucilândia Pereira Nunes; Lucilane Maria Sales da Silva; 
Helena Maria Sherlowski Leal David; Thayza Miranda Pereira; 
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14471 FLUXOS NA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
NA REGIÃO DE BARRETOS

Introdução A conformação de Regiões de Saúde baseadas 
nas Redes de Atenção à Saúde (RAS) é essencial para o en-
frentamento das desigualdades em saúde. Para garantir aos 
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) o acesso aos ser-
viços de saúde com profissionais qualificados, garantindo a 
continuidade do cuidado3. Na busca do cuidado por vezes 
o paciente se depara com barreiras de acesso, dentre elas a 
primeira a ser enfrentada é a ausência de recursos próximos 
à sua residência. Em casos de urgência esta ausência é ain-
da mais grave, pois lida com pacientes em situações de risco 
com demandas imediatas à sua saúde. Desta forma, para que 
a Rede de Urgência e Emergência seja efetiva é necessário 
que as regiões se organizem, com cooperação dos entes fe-
derados, para ampliar o acesso, agilizar o atendimento, ga-
rantir os fluxos e a integralidade no cuidado 1,2. Objetivos 
Mapear e analisar os fluxos dos pacientes em situação de 
risco que necessitaram de transferência a outro município, 
devido à ausência dos recursos na unidade que prestou o pri-
meiro atendimento na Rede de Urgência e Emergência, em 
duas Regiões de Saúde no Estado de São Paulo. Metodolo-
gia As RS pesquisadas foram a Norte-Barretos, por ter alto 
desenvolvimento socioeconômico e alta oferta de serviços, 
e Sul Barretos, ter alto desenvolvimento socioeconômico e 
média oferta de serviços4. Os dados foram obtidos junto a 
Central de Regulação dos Serviços de Saúde (CROSS) do esta-
do de São Paulo, a partir das variáveis: número total de solici-
tações de transferência de pacientes por município, recursos 
solicitados e município de atendimento, o número de transfe-
rências com a intervenção da CROSS nos anos de 2013 e 2014 
foi 846. Os fluxos mapeados foram dos recursos solicitados 
de neurocirurgia, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto 
e neonatal e dos principais fluxos, retratando ao menos 76% 
dos casos, os mais raros e pontuais foram excluídos. Os flu-
xos foram desenhados partindo dos municípios solicitantes 
para os que atenderam a demanda. Os mapas foram gerados 
no programa TerraView versão 4.2.2 e editados no QGIS ver-
são 2.6.1. Resultados e Discussão Os principais fluxos as re-
giões norte e sul de Barretos responderam a 30% dos casos. 
Os fluxos mais significativos partem de Bebedouro, Barretos 
e Olímpia e se destinam a São José do Rio Preto, Catanduva e 
Ribeirão Preto. O principal fluxo de transferência ocorre en-
tre os municípios de Bebedouro para Barretos. Barretos re-
cebeu de Bebedouro 88% dos casos de neurocirurgia, 21% dos 
pacientes de UTI neonatal, e de 11% a 26% das solicitações de 
UTI adulto. A CROSS respondeu a 78% das solicitações, uma 
central de regulação efetiva é essencial a RUE para garantir 
os fluxos e a integralidade no cuidado de forma ágil, otimizar 

os recursos e melhorar o acesso 2,5. No caso de UTI adulto e 
neonatal, verificamos a ausência de leitos na região e a ne-
cessidade de deslocar o paciente em situação de risco para 
outras regiões, com fluxos que chegam a uma distância de 
200 km, podendo acarretar em aumento do risco de morte 
se o tempo de atendimento, o transporte sanitário e a au-
sência de profissionais especializados forem inadequados1,5. 
Esse estudo retrata a dinâmica dos fluxos da RUE na região 
de Barretos, sendo importante aos gestores na identificação 
dos recursos que necessitam de investimentos. Conclusões/
Considerações Finais As regiões Norte-Barretos e Sul-Barre-
tos são classificadas com tendo uma boa infraestrutura, pois 
possuem equipamentos e profissionais de saúde, tanto na 
área pública como na privada. A região a partir dos dados da 
CROSS mostrou-se capaz de absorver parte da demanda da 
RUE. Diante do apontado há a necessidade de políticas pú-
blicas que minimizem as desigualdades regionais, para que 
haja maiores investimentos nos recursos necessários para 
que a RUE se torne mais efetiva na região e amplie o aces-
so aos usuários SUS em situações de risco de forma ágil e 
próximo do local de residência. Referências 1.Béavogui K, et 
al.Traumatic Brain Injury Related to Motor Vehicle Accidents 
in Guinea:Impact of Treatment Delay, Access to Healthcare, 
and Patient‘sFinancial Capacity on Length of Hospital Stay 
and in-hospitalMortality. Journal of Vascular and Interventio-
nal Neurology,Vol. 8 – p.30-38 2.Jorge AO, et al. Entendendo 
os desafios para a implementação da Rede de Atenção às 
Urgências e Emergências no Brasil:uma análise crítica.Divul-
gação em saúde para debate.Rio de Janeiro,n. 52,p. 125-145, 
2014 3.MENDES,EV.As Redes de Atenção a Saúde.2.ed,Bra-
sília:Organização Pan-Americana da Saúde,2011.549p. 4.Via-
na ALA et al.Tipologia das regiões de saúde:condicionantes 
estruturais para a regionalização no Brasil. Rev Saúde Soc. 
2015;24(2):413-22. 5.Wong, MD et al. Acute care surgery in 
Rwanda: Operative epidemiology and geographic variations 
in access to care. Article in Press.Surgery.V_,N_.2015.Disponí-
vel em: http://dx.doi.org/10.1016/j.surg.2015.04.012.
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14502 CARTOGRAFIAS DO CUIDADO DO USUÁRIO DE 
DROGAS NO TERRITÓRIO DA ATENÇÃO BÁSICA

Introdução A atenção básica é o nível de atenção mais pró-
ximo ao cotidiano dos sujeitos e suas comunidades. Assim, 
questiona-se o cuidado produzido aos usuários de drogas, 
em seus contextos vida, pois tal cuidado tem sofrido inter-
ferências de diversas ordens a partir de uma racionalidade 
composta de elementos heterogêneos e movida por jogos de 
interesses distintos. Objetivos compreender as estratégias de 
cuidado aos usuários de drogas de um território de Estratégia 
de Saúde da Família (ESF), no interior do estado de São Paulo 
Metodologia pesquisa-intervenção, qualitativa, com aborda-
gem cartográfica, a qual utilizou como métodos de colheita 
dos dados diário de bordo e as reuniões de matriciamento da 
equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) com 
três equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF), entre 
abril e julho de 2016. As reuniões foram áudio-gravadas, com 
posterior transcrição na íntegra. Em seguida, narrativas coleti-
vas foram construídas, as quais foram submetidas a validações 

ações de matriciamento com diversos profissionais da rede de 
saúde, educação e assistência social, além de formações com 
profissionais terapeutas ocupacionais. Conclusões/Considera-
ções Finais Os bebês nascidos com a SCVZ podem apresentar 
diversas alterações no desenvolvimento, e por isso necessi-
tam serem estimuladas precocemente, visando à ampliação 
de suas habilidades e minimização dos possíveis efeitos ne-
gativos em decorrência da Síndrome, com o olhar voltado 
para o indivíduo e não para a patologia e/ou dificuldades apre-
sentadas. Tendo em vista que os primeiros anos de vida são 
considerados períodos de grande potencialidade para o de-
senvolvimento saudável, bem como de maior vulnerabilidade. 
Partindo desse pressuposto, pode-se afirmar que, apesar do 
Caderno estar direcionado nominalmente à atenção à criança 
com a SCZV, busca-se qualificar a intervenção com a criança 
com desenvolvimento atípico e/ou deficiência, suas famílias 
e comunidade, na linha do olhar para os indivíduos em seus 
contextos e rede de suporte e de cuidados, buscando sempre 
o engajamento máximo do indivíduo em atividades significa-
tivas e exercício de seus papéis ocupacionais dentro de suas 
potencialidades. Referências American Occupational Therapy 
Association (AOTA). Estrutura da prática da terapia ocupa-
cional: domínio & processo. Revista Terapia Ocupacional Uni-
versidade de São Paulo; jan.-abr. 2015; 26 (ed. esp.):1-49. 3ed. 
BRASIL. Acolhimento nas práticas de produção de saúde. 2. 
ed. 5. reimp. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2010. 
44 p. BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 
Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União. Brasília, 7 jul. 
2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato20152018/2015/Lei/L13146.htm. BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente e dá outras providências. Diário Oficial da União. Dis-
ponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.
htm MITTLER, Peter. Educação Inclusiva: Contextos Sociais. 
Porto Alegre: Artmed, 2003.
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14451 O ENFERMEIRO E SUA CAPACIDADE DE 
ARTICULAÇAO DE CUIDADOS NAS REDES DE ATENÇAO A 
SAÚDE: ANALISE A LUZ DAS REDES SOCIAIS FORMAIS

Introdução O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto de 
três níveis de atenção que formam a Rede de Atenção à Saúde 
(RAS), sendo a Atenção Básica (AB) a porta de entrada prefe-
rencial dos usuários e coordenadora da RAS. Na saúde, torna-
se cada vez mais necessário encontrar modos de investigar as 
conexões estabelecidas no território para cuidar de pessoas. 
A Análise de Rede Social pode ser um método interessante 
para encontrar respostas a questões formuladas para quali-
ficação do trabalho de profissionais. Objetiva a compreensão 
das relações entre os profissionais de diferentes categorias 
que participam do processo de comunicação, durante o cui-
dado prestado aos usuários. Nesse contexto, pessoas que 
vivem com hipertensão e diabetes por demandarem acompa-
nhamento contínuo, necessitam que essas RS sejam aciona-

das para integralidade de sua assistência. Objetivos Analisar a 
rede social do enfermeiro da estratégia saúde da família com 
ênfase no grau de proximidade e intermediação da análise 
de redes sociais. Metodologia Estudo de caso de abordagem 
quantitativa e exploratória, realizado em uma unidade bási-
ca de saúde (UBS) do município de Icapuí-CE, em junho de 
2015. Foram selecionados a enfermeira da UBS, cinco atores 
que a mesma considerou serem os mais representativos para 
sua rede social no cuidado a hipertensos e diabéticos. Estes 
também nomearam cinco atores cada um. A participação dos 
sujeitos se deu mediante a aceitação do convite e assinatura 
do termo de consentimento livre e esclarecido. Para coleta de 
dados utilizou-se roteiro de entrevista semiestruturado. As 
entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra. Utilizou-
se a técnica de Análise de Rede Social com o auxílio do soft-
ware UCINET e Netdraw para a análise do estudo. As medidas 
utilizadas para a análise surgiram a partir dos objetivos do es-
tudo. A análise dos dados se deu por meio de grafos e litera-
tura pertinente. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará com Parecer 
nº 818.029. Resultados e Discussão Com base na ARS, os resul-
tados apresentados por meio do grafo gerado pelo programa 
Netdraw permite uma visão da importância do enfermeiro na 
rede exercendo diferentes funções, desempenhando a co-
municação em diferentes espaços de trabalho. Grafo é uma 
figura composta de arcos e vértices, os arcos representam as 
relações existentes entre os atores sociais que por sua vez re-
presentam os vértices. Diante dos resultados representados 
através do grafo, o enfermeiro aparece com maior Grau de 
Proximidade e Intermediação. O Grau de Proximidade denota 
a capacidade de um ator se ligar a todos os outros atores de 
uma rede, ou seja, quanto menor a distância entre um ator e 
outro, maior será seu grau de proximidade. Já o Grau de In-
termediação mostra a capacidade que um ator possui de in-
termediar a comunicação entre pares de atores da rede. Sua 
importância se dá, pois, através de atores que possuem alto 
grau de intermediação que as informações são propagadas 
para diversos outros atores. Conclusões/Considerações Finais 
O presente estudo retratou que na análise da rede social de 
uma enfermeira da ESF do município de Icapuí para atender 
às demandas de usuários que vivem com hipertensão e diabe-
tes, emergiram atores que em sua maioria eram enfermeiros 
ou profissionais da enfermagem, identificando o potencial 
do enfermeiro para estabelecer a comunicação entre outros 
trabalhadores da saúde e diferentes setores e instituições 
de saúde do município. A técnica de Análise de Redes Sociais 
permitiu, com o desenho do grafo e o uso das medidas Grau 
de Proximidade e Intermediação, desvendar características 
dessas ligações, revelando os atores mais importantes nesse 
retrato para garantir as ações voltadas para a continuidade 
do cuidado aos sujeitos do município sob a perspectiva dessa 
rede. Referências GOLDBARG, M. C. Grafos: conceitos, algorit-
mos e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. MARTELETO, 
R. M. Redes sociais, mediação e apropriação de informações: 
situando campos, objetos e conceitos na pesquisa em ciência 
da informação. Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência 
da Informação, v. 3, n. 1, 2010. ROCHA, B. S.; MUNARI, D. B. 
Avaliação da competência interpessoal de enfermeiros coor-
denadores de equipe na saúde da família. Revista de Enfer-
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liberdade, participação social e cidadania desses usuários do 
SUS. Referências 1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde 
mental / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Atenção Básica, Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas. – Brasília : Ministério da Saúde, 
2013. Disponível: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/
publicacoes/caderno_34.pdf 2. Brasil PORTARIA Nº 3.088, DE 
23 DE DEZEMBRO DE 2011. Institui a Rede de Atenção Psicos-
social para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e 
com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e ou-
tras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Dis-
ponível http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/
prt3088_23_12_2011_rep.html
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14513 A CADEIA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO 
PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 
SAÚDE NO CEARÁ

Introdução O Projeto de Qualificação da Atenção Primária à 
Saúde – QualificaAPSUS Ceará foi lançado pela Secretaria da 
Saúde do Estado - SESA, em 2016, utilizando como estratégia 
a cadeia de educação permanente, a partir da formação de fa-
cilitadores regionais e multiplicadores municipais, em prol do 
fortalecimento da Atenção Primária e da implementação das 
Redes de Atenção. Objetivos Relatar a experiência da cadeia 
de educação permanente como estratégia de apoio às Coor-
denadorias Regionais de Saúde (CRES) no desenvolvimento 
do Projeto QualificaAPSUS Ceará nas regiões de saúde e nos 
municípios cearenses. Metodologia Como o Projeto prevê a 
realização de seis oficinas de oito horas, a SESA ofertou 400 
vagas para a formação de facilitadores regionais, distribuídos 
por regiões de saúde, considerando o público de gestores 
municipais, coordenadores e assessores técnicos das Regiões 
de Saúde, coordenadores municipais de Atenção Primária e 
assessores do nível central da Secretaria. Após a formação 
de facilitadores regionais, as oficinas eram multiplicadas nas 
regiões de saúde para representantes dos trabalhadores da 
Atenção Primária à Saúde, que tinham como responsabili-
dade a multiplicação em cadeia para o mesmo público nos 
municípios. Resultados e Discussão Inicialmente, foram for-
mados 229 facilitadores regionais pela SESA. Com a adesão 
de 12 regiões de saúde e 90 municípios, em 2016, esse con-
tingente de facilitadores regionais desencadeou o processo 
de qualificação de 3.300 trabalhadores da APS no âmbito 
regional. Para que a cadeia de educação permanente tivesse 
continuidade, havia a necessidade de implicar efetivamente 
esse quantitativo de trabalhadores, com o intuito de que as 
mesmas oficinas fossem replicadas no âmbito municipal. Com 
o Movimento APSUS Ceará esse processo ocorreu de forma 
satisfatória, a partir das oficinas municipais, ampliando o con-
tingente para mais de 6.000 trabalhadores na qualificação da 
Atenção Primária. Conclusões/Considerações Finais A educa-
ção permanente em cadeia foi fundamental para que o Pro-
jeto QualificaAPSUS Ceará fosse desenvolvido nas regiões de 
saúde, oportunizando esse processo de qualificação para o 
maior número possível de trabalhadores da Atenção Primária, 

demonstrando seu efeito potente para o fortalecimento dos 
processos de trabalho.
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14532 CONSTRUçÃO DA ANÁLISE DA SITUAçÃO 
DE SAÚDE DE UM TERRITÓRIO NO SUL DA BAHIA: 
INTEGRAçÃO FORMAçÃO E INTERDISCIPLINARIDADE

Introdução Este trabalho aborda a primeira etapa da cons-
trução do Diagnóstico de Análise Situacional de Saúde do 
território do Arraial Bairro, no Distrito Sanitário de Arraial 
D‘ajuda, Porto Seguro-BA, nos primeiros seis meses de atua-
ção do grupo de preceptores/técnicos da Secretaria Munici-
pal de Saúde de Porto Seguro (SMS-PS), tutores/docentes e 
estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), 
previsto no Programa de Educação pelo Trabalho para a Saú-
de (PET-SAÚDE). Tomando como ponto de partida a integra-
ção ensino/serviço/comunidade, a proposta visa reorientação 
da formação dos seus estudantes; a educação baseada nas 
necessidades, demandas e problemas concretos da comuni-
dade orientada pelos princípios da Atenção Básica em Saúde. 
Busca-se contribuir para mudanças no perfil dos egressos de 
cursos universitários em saúde, com foco na necessidade do 
trabalho em equipe, na integração de conhecimentos inter-
disciplinares e na formação humanística, superando o pouco 
comprometimento com o SUS, reforçando seus aspectos de 
gestão da saúde em níveis locais e regionais. Objetivos Este 
estudo tem como objetivo apresentar um diagnóstico inicial 
da situação de saúde no território de Arraial Bairro, enfati-
zando a importância da construção de espaços de trocas de 
saberes e práticas interdisciplinares que contribuíam para 
mudanças na formação profissional dos estudantes da UFSB 
e na identificação das condições de saúde e de cuidado da 
comunidade. Metodologia Tomou-se como referência a me-
todologia da Educação Permanente em Saúde articulada nos 
grupos de preceptores, tutores e estudantes, que se constrói 
como ação estratégica comum e facilitadora do processo de 
integração/formação dos grupos e equipes, buscando, por 
meio da formação prática o embasamento para a construção 
e formulação de programas e ações de intervenção, a partir 
dos diagnósticos e da identificação das condições de saúde 
e de cuidado na rede de serviços local e regional. Para o tra-
balho de territorialização foi elaborado um roteiro de obser-
vação como instrumento orientador das práticas e da análise 
das condições de vida e saúde da população do Arraial Bair-
ro, além de rodas de conversas com os ACSs, profissionais de 
saúde e entrevistas com moradores da comunidade. Foram 
utilizados, também, dados sobre o perfil de morbimortalidade 
da população a partir dos sistemas de informação disponíveis 
tais como SINAM, IBGE, E-SUS e fichas de cadastramentos dos 
ACS. Resultados e Discussão A Unidade de Saúde da Família 
do Arraial Bairro conta com três equipes completas de saúde 
da família (ESF) e uma equipe do Programa de Agentes Comu-
nitário em Saúde (PACS). Para o levantamento do Diagnóstico 

dos profissionais que aceitaram participar. Esta pesquisa fora 
submetida ao Comitê de Ética (CEP/UNICAMP), sob protocolo 
nº 50887215.5.0000.5404. Resultados e Discussão Participa-
ram da cartografia: Agentes Comunitários de Saúde, dentista, 
enfermeiras, médicos; da equipe NASF nutricionista, pediatra, 
fisioterapeuta, fonoaudióloga e a cartógrafa terapeuta ocu-
pacional. Os profissionais expuseram suas dificuldades na pro-
dução de acesso e cuidados aos usuários de drogas (vivência 
no território, religiosidade, dentre outros). A abordagem da 
Redução de Danos era estrangeira aos profissionais, os quais 
têm dificuldades de operar suas intervenções considerando 
os diversos modos de andar a vida, bem como ampliação da 
autonomia dos usuários. O cuidado integral foi um analisador 
apontado como instituinte ao processo de trabalho da aten-
ção básica. Conclusões/Considerações Finais Apesar da tenta-
tiva de rupturas ao trabalho médico especialista-centrado, a 
equipe NASF, realizando o apoio matricial em saúde mental, 
localizado na terapeuta ocupacional, ainda não consegue que 
as equipes da atenção básica operem numa lógica de clínica 
ampliada, com garantia de direitos e acionamento de outros 
serviços da rede. Referências MERHY, E.E. Saúde: a cartografia 
do trabalho vivo em ato. 3ª ed. São Paulo: Hucitec, 2002 (Saú-
de em Debate, 145). RIOS, A.; SANTIAGO, S. M. Mulheres, ges-
tação e drogas: pontes de cuidado no município de Jundiaí/SP. 
In: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saú-
de. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Re-
des Estratégicas do SUS e Biopolítica: cartografias da gestão 
de políticas públicas [versão eletrônica]. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2016, 256p. pp. 197-2011. SOUZA, T. de P. A Norma da 
Abstinência e o Dispositivo “Drogas”: direitos universais em 
territórios marginais de produção de saúde (perspectivas da 
Redução de Danos). Tese (Doutorado). Campinas-SP: Faculda-
de de Ciências Médicas/UNICAMP, 2013. 355p.

Solanne Gonçalves Alves; Silvia Maria Santiago;

14504 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DA REDE DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM OURO BRANCO/MG

Introdução A Política Nacional de Saúde Mental busca con-
solidar um modelo de atenção aberto e de base comunitária, 
em substituição ao modelo hospitalocêntrico, composto por 
instâncias de cuidado articuladas entre si. Orientada pelos 
princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Reforma Psi-
quiátrica, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) estabelece 
pontos de atenção para o cuidado de pessoas com problemas 
mentais, incluindo usuários de crack, álcool e outras drogas. 
O Internato em Saúde Coletiva da Universidade Federal de 
Ouro Preto (UFOP) visa propiciar aos alunos no final do cur-
so de Medicina a oportunidade de desenvolver conhecimen-
tos e habilidades para prática médica em saúde coletiva, por 
meio de práticas interdisciplinares em municípios do interior 
de Minas Gerais. Nessa perspectiva, aos alunos atuando no 2º 
semestre de 2016 em Ouro Branco/MG observaram a neces-
sidade da construção de um fluxograma padronizado para o 
cuidado em saúde mental no município. Entretanto, ao inicia-
rem a coleta dados para traçar o perfil de demanda em saúde 
mental, esbarraram com a ausência de dados sobre atendi-
mentos, diagnósticos e prescrição medicamentosa na Aten-
ção Básica. Objetivos Diante de vários desafios encontrados 

para a construção do fluxo assistencial em saúde mental Ouro 
Branco/MG, em relação à obtenção de dados, a desorganiza-
ção na referência e contrarreferência de pacientes atendidos 
na atenção básica, ausência de procedimentos padronizados 
para dispensação de medicamentos, optou-se por realizar um 
diagnóstico situacional da implantação da Rede de Atenção 
Psicossocial nesse município. Metodologia Foram realizadas 
entrevistas com atores locais (Secretária de saúde, Coordena-
dora da APS e ativadora da rede). Como fonte de dados foram 
utilizados o cadastro pessoal de cada paciente realizado pe-
las Agentes Comunitários de Saúde (ACS), Ficha do E-SUS, na 
qual é identificado nome do profissional, nome do paciente 
e tipo de atendimento, e relatório solicitado a cada Unidade 
Básica de Saúde (USB) em relação ao protocolo adotado para 
renovação de receita de pacientes da saúde mental. Entretan-
to, no cadastro não haviam informações adequadas dos pa-
cientes da saúde mental e E-SUS não fornece quantos pacien-
tes são atendidos e sim quantas consultas foram realizadas. 
Assim, para saber o número de pacientes atendidos em cada 
UBS, a coleta de dados foi feita manualmente, excluindo as 
repetidas vezes que um mesmo paciente foi atendido e conta-
bilizando o número de pacientes total de acordo com sexo e 
faixa etária. Os dados foram digitados e analisados no progra-
ma Microsoft Excel®, versão 2010. Resultados e Discussão De 
Janeiro a novembro/2016 foram atendimentos 121 pacientes 
no CAPS I de Ouro Branco, num total de 435 atendimentos 
psicológicos, sendo 67,7% mulheres e maioria de 20 a 39 anos. 
Ainda no CAPS I foram realizados 3043 atendimentos psiquiá-
tricos, sendo 985 pacientes, destes 59% mulheres e a maioria 
de 40 a 49 anos. No hospital onde são realizados atendimen-
tos psiquiátricos foram atendidos 405 pacientes, num total 
de 488 atendimentos, sendo 62% de mulheres e a maioria de 
50 a 59 anos. Já nas 08 UBS foram atendidos 128 pacientes, 
num total de 209 atendimentos, sendo mais de 80% de mulhe-
res, com variação de faixa etária. Em relação à dispensação 
de medicamentos, foram utilizados 85 blocos de receituário 
azul nas Unidades Básicas (4250 receitas). Estima-se que a 
cada 2 meses seja dispensada 01 receita azul para cada pacien-
te. Considerando os 10 meses dos dados colhidos, temos em 
média 850 pacientes atendidos. Pelas receitas, estima-se 840 
atendimentos em saúde mental na atenção primária. Pode 
ser estimado, também, 633 Atendimentos relacionados ao 
álcool, 42 à drogas e 998 ao tabagismo. Conclusões/Conside-
rações Finais A análise de dados observou-se um predomínio 
de atendimentos femininos, tanto psicológicos, quanto psi-
quiátricos. Em relação à faixa etária, esta varia em cada UBS, 
no entanto, a média geral variou entre 20 à 30 anos e 50 à 
60 anos. Além disso, por meio das entrevistas e observações, 
nota-se a necessidade de melhoria do cadastro dos pacientes 
por parte das ACS, do sistema para fornecimento de dados, 
a padronização de um protocolo para renovação de receitas. 
Somente com essas ações será possível construir um fluxo-
grama realista e efetivo para funcionamento adequado da 
rede. Observou-se, ainda, um desconhecimento por parte dos 
profissionais das diretrizes da RAPS, contribuindo para a difi-
culdade de articulação dos pontos da rede. Nesse sentido, a 
Estratégia de Saúde da Família em Ouro Branco não tem sido 
capaz de mudar a lógica da atenção centrada no modelo bio-
médico. Somente alterando essa lógica será possível buscar a 
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tange ao planejamento de ações direcionadas a esta popula-
ção. Frente a isto, torna-se necessário expandir as ações de 
educação em saúde, reconhecendo outros espaços que seja 
potenciais na comunidade. A educação entre pares pode ser 
uma alternativa como ferramenta de inserção desses adoles-
centes no processo de construção coletiva do conhecimen-
to, com vistas à corresponsabilização e empoderamento, no 
sentido de atuarem como multiplicadores, disseminando o 
conhecimento nas suas respectivas localidades. Referências 
BRASIL. Ministério da Saúde. Estatuto da criança e do adoles-
cente: Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e legislação correla-
ta – 7. ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 
2010. 225 p. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão 
Estratégica e Participativa. Departamento de Apoio à Gestão 
Participativa. Política Nacional de Saúde Integral das Popula-
ções do Campo e da Floresta. Brasília, DF. 2013. GOMES, K. O 
et al. Utilização de serviços de saúde por população quilom-
bola do Sudoeste da Bahia, Brasil. Cad. Saúde Públicá, Rio de 
Janeiro, v.29, n.9, p.1829-1842, 2013. SILVA, J. A. N. Condições 
sanitárias e de saúde em Caiana dos Crioulos, uma comuni-
dade Quilombola do Estado da Paraíba. Saú. Soc, São Paulo, 
v. 16, n. 2, p. 111-124, 2007. TRAVASSOS C, MARTINS M. Uma 
revisão sobre os conceitos de acesso e utilização de serviços 
de saúde. Cad Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 20, n. 2, p.S-
190-S198, 2004.

Paulo Souza Monteiro; Etna Kaliane Pereira da Silva; Katiuscy 
Carneiro Santana; Danielle Souto de Medeiros;

14542 POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NA REDE 
DE ATENÇÃO A SAÚDE DE MOSSORÓ-RN: ENTRE AS 
IMAGENS DISTORCIDAS E A INVISIBILIDADE

Introdução A universalidade, defendida pela Reforma Sanitá-
ria Brasileira, pressupõe que todas as pessoas tenham direi-
to às ações e serviços de saúde. Entende-se saúde como um 
direito de cidadania e dever do Estado, garantido a partir de 
políticas sociais e econômicas de proteção social (VASCON-
CELOS, PASCHE, 2006). Entretanto, com o desenvolvimento 
do capitalismo ocorre um aumento no número de pessoas 
excluídas dos direitos sociais básicos, sendo alguns grupos 
relegados à invisibilidade, como a População em Situação 
de Rua-PSR, que transita do obscurecimento a negação de 
sua identidade, em um território de infracidadania (ESCO-
REL, 1998; VIEIRA et al., 2010). Constitui um desafio para as 
políticas sociais, dentre elas a de saúde garantir a inclusão 
social desse grupo historicamente estigmatizado. O enfren-
tamento dessa problemática requer ações compartilhadas e 
em rede. Daí questiona-se como os profissionais que estão 
nas principais portas de entrada da rede de atenção à saú-
de de Mossoró identificam as pessoas em situação de rua? 
Mais do que a construção de um perfil da PSR atendida es-
pera-se dar visibilidade a essa população despertando para 
a complexidade de seu processo saúde-doença. Objetivos 
Apreciar como os profissionais, que estão nas principais por-
tas de entrada da rede de atenção à saúde de Mossoró, iden-
tificam as pessoas em situação de rua. Metodologia O estudo 
desenvolvido é de natureza qualitativa. Foram realizadas 29 
entrevistas semiestruturadas com trabalhadores de saúde, 
sendo 16 (dezesseis) profissionais de equipes de saúde da 
família, 9 (nove) profissionais das unidades de pronto-aten-

dimento e 4 (quatro) profissionais do pronto de socorro do 
hospital regional do município. A escolha dessas instituições 
justifica-se, por se constituírem porta de entrada dos servi-
ços de saúde de Mossoró. É válido salientar que os sujeitos 
da pesquisa foram selecionados respeitando-se os critérios 
de inclusão e exclusão. A partir de leituras sucessivas das en-
trevistas, o material empírico foi sistematizado e organizado 
em três categorias denominadas: “O lugar comum dos Sem: 
Olhares que homogeneízam a PSR”; “Invisibilidade ou aten-
ção integral à PSR?”. Para assegurar os aspectos éticos, esta 
pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e 
aprovado sob o parecer nº 807.659. Resultados e Discussão 
Na categoria 1, as falas dos entrevistados foram uníssonas ao 
identificar a PSR como os sem família, sem teto, sem cultura, 
sem escolaridade, aparecendo ainda associação simplista ao 
consumo de álcool. Escorel (1998) destaca a necessidade de 
reflexões capazes de ultrapassarem a história das perdas, as 
falas prontas, presentes no imaginário social. Acrescenta que 
esse discurso coproduzido reforça um conformismo e estig-
mas e rótulos diante da situação de rua, obscurecendo o cará-
ter histórico, social e político dessa condição. Na categoria 2, 
a invisibilidade da PSR é mais notória entre os profissionais da 
Atenção Básica, que não a reconhece como usuária de seus 
serviços. Diante disso, os serviços de urgência e emergência 
se constituem como porta de entrada para PSR, ainda que 
os profissionais atuantes nesses serviços não realizem um 
atendimento equânime e integral, mas contemple somente 
os aspectos biológicos e desconsiderem suas reais necessi-
dades. Nessa perspectiva, Carneiro Júnior (2010) afirma que 
a inclusão social deve prevalecer nas práticas dos serviços, 
produzindo ações integrais e que promovam a capacidade 
dos sujeitos na recuperação de sua autonomia e responsabi-
lidade. Conclusões/Considerações Finais A pesquisa permitiu 
apreender, que embora a PSR esteja presente na sociedade, 
ela é invisível aos olhos do serviço de saúde. É reconhecida 
pelos estereótipos e estigmas construídos pela sociedade ca-
pitalista que tem um padrão definido do que sejam os modos 
de andar a vida. É preciso, portanto, romper com a onipo-
tência dos discursos técnicos e biologicistas, na perspectiva 
de viabilizar uma atenção à saúde de fato inclusiva e equâ-
nime que garanta a saúde como direito de cidadania. Nesse 
sentido, é primordial que a atenção à saúde dispensada aos 
grupos que sofrem as consequências dos processos de ex-
clusão social superem a visão de que as diferenças criadas, e 
normalmente incorporadas por meio do estigma, da rejeição 
e das imagens distorcidas, constituam barreiras de acesso ao 
serviço de saúde. Referências CARNEIRO JUNIOR, N.; CREVE-
LIM, M.; JESUS, C. H. A. A Estratégia Saúde da Família para a 
equidade de acesso dirigida à população em situação de rua 
em grandes centros urbanos. Saúde e Sociedade, v.19, n. 3, 
p.709-716, 2010. ESCOREL, S. Reviravolta na Saúde: Origem e 
articulação do movimento sanitário. Rio de Janeiro: Editora 
Fiocruz, 1998. VASCONCELOS, C. M.; PASCHE, D. F. O Sistema 
Único de Saúde. In: CAMPOS, G. W. S. et al. (Org.). Tratado de 
saúde coletiva. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Fiocruz, 
2006. VIEIRA, M. A. C.; BEZERRA, E. M. R.; ROSA, C. M. M. 
(orgs). População de rua: quem é, como vive, como é vista. 
São Paulo: 1992.

Situacional os estudantes foram acompanhados pelos ACSs 
e orientados pelo roteiro de territorialização. Foi realizado o 
reconhecimento do território e identificando os desafios para 
futuras atuações, tais como: áreas e microáreas descobertas; 
dificuldade de acesso da população aos serviços e cadastra-
mento das famílias; falta de planejamento urbano; saneamen-
to básico ineficiente e/ou inexistentes em algumas localida-
des; subnotificação de doenças e agravos relevantes; novas 
epidemias, com destaque para as arboviroses e ausência de 
políticas sociais voltadas para as populações mais vulneráveis 
do território, como jovens e idosos. Conclusões/Considera-
ções Finais As atividades realizadas até o momento contem-
plaram os objetivos propostos pelo trabalho neste primeiro 
momento de atuação. A estratégia de territorialização e a uti-
lização de um roteiro como instrumento orientador das ativi-
dades permitiram a construção do diagnóstico situacional que 
será complementado como ações futuras em parceria com a 
comunidade e com os serviços de saúde. Destaca-se o traba-
lho conjunto com os Agentes Comunitários, profissionais de 
saúde, gestores municipais de saúde e comunidade. O traba-
lho permitiu o entendimento dos estudantes sobre o papel da 
ESF no território e da organização e gestão dos serviços de 
saúde. Destaca-se a troca de saberes e experiências entre os 
integrantes das equipes, docentes, estudantes, comunidade e 
ACS, que propiciaram espaços de aprendizados compartilha-
dos, fundamentais para a formação profissional que se espera 
dos estudantes da UFSB. Referências FIOCRUZ. O território e 
o processo saúde-doença. / Organizado por Angélica Ferreira 
Fonseca e Ana Maria D’Andrea Corbo. – Rio de Janeiro: EPSJV/
Fiocruz, 2007. MATTA, G. C.; MOROSINI, M. V. G. Dicionário da 
educação profissional em saúde. Educação Permanente em 
saúde. Disponível em: <http://www.epsjv.fiocruz.br/diciona-
rio/verbetes/atesau.html> Acesso em 02 de Dez de 2016 MEN-
DES, V. E. As redes de atenção à saúde. Disponível em: <http://
www.scielo.br/pdf/csc/v15n5/v15n5a05> Acesso em 25 de Jan 
de 2017 TRAVASSOS, C.; MARTINS, M. Uma revisão sobre os 
conceitos de acesso e utilização de serviços de saúde. Cad. 
Saúde Pública, Rio de Janeiro, 20 Sup 2:S190-S198, 2004. Dis-
ponível em: <http://www.scielosp.org/pdf/csp/v20s2/14.pdf> 
Acesso em 16 de Nov. de 2016

Maiana Ferraz Santos Silva; Gabriela Sales Moreira; Amanda 
Ferreira; Lina Faria; Gabriela Lamego;

14534 ACESSO E UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
POR ADOLESCENTES DA ZONA RURAL: O OLHAR DO 
ADOLESCER QUILOMBOLA E NÃO QUILOMBOLA

Introdução Estudos apontam avanços no acesso e utilização 
dos serviços de saúde no Brasil, sobretudo relacionados à 
ampliação da oferta de serviços na rede básica de saúde. En-
tretanto, permanecem desigualdades geográficas e sociais, 
especialmente em grupos minoritários, a exemplo dos ado-
lescentes rurais e quilombolas. Os fatores que influenciam o 
acesso de utilização dos serviços de saúde englobam ques-
tões demográficas, geográficas, econômicas e de organização 
dos serviços. Apesar dos elevados processos de aculturação 
na contemporaneidade e da hegemonia Eurocêntrica na con-
ceituação de adolescência, sabe-se que o mais adequado é 
considerar como coexistindo no Brasil diversos modos cultu-

rais de adolescer. Neste contexto, inserem-se os adolescentes 
rurais, haja vista ao fato da grande maioria das famílias rurais 
viverem em condições socioeconômicas desfavoráveis e pos-
suírem acesso precário aos serviços de saúde. Nesse contexto 
acima descrito, o adolescente oriundo de comunidades qui-
lombolas nos chamou a atenção, pelo fato de possuir algumas 
especificidades que o diferenciam dos demais e que não são 
mencionadas em nenhum dos documentos que regulam a 
saúde do adolescente no SUS. Objetivos Compreender a re-
presentação social dos adolescentes da zona rural em relação 
ao acesso e utilização dos serviços de saúde. Identificar pos-
síveis diferenças na visão de adolescentes quilombolas e não 
quilombolas em relação à Unidade de Saúde da Família (USF). 
Metodologia Estudo qualitativo realizado em uma área rural 
do semiárido baiano, com adolescentes rurais – quilombolas 
e não quilombolas. Em novembro de 2015 foram realizados 4 
grupos focais – separados por sexo e ser quilombola ou não. 
Utilizou-se como critério de inclusão, ter utilizado o serviço 
de saúde nos últimos 12 meses; estudar na sede do distrito 
e estar com idade entre 12 e 18 anos. Após isto realizou-se o 
sorteio aleatório dos participantes. O termo de Assentimen-
to e/ou Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado pelos 
adolescentes antes da realização dos grupos. Os dados foram 
analisados de acordo aos procedimentos da Análise de Con-
teúdo proposta por Bardin (2009). Essa técnica se estrutura 
em: Pré-Análise, Descrição Analítica e Interpretação Inferen-
cial. Para tanto, realizou-se leitura intensa, “exaustiva” e 
repetitiva do material, procurando identificar os núcleos de 
sentido. Posteriormente foram definidas as categorias analí-
ticas, procurando responder aos objetivos da pesquisa. Resul-
tados e Discussão Os adolescentes em geral associam saúde 
à qualidade de vida, prática de atividade física, alimentação 
saudável e lazer, embora, entre os não quilombolas também 
se considerou saúde enquanto ausência de doença. Conside-
ram a adolescência como uma fase saudável e dizem ter uma 
saúde ótima e/ou boa. O contato desses adolescentes com a 
USF se deu através da vacinação e solicitação de consultas es-
pecializadas. Utilizam prioritariamente este serviço, contudo, 
a demora em conseguir acesso ao serviço público de saúde 
foi recorrente em todos os grupos. No geral atribuíram à de-
mora aos atendimentos prioritários – crianças, gestantes e 
idosos. Esta forma de organização do serviço, segundo eles, 
acaba dificultado o acesso dos adolescentes. Os (as) adoles-
centes não quilombolas aludiram a longa distância do centro 
urbano como um dificultador de acesso aos serviços de saúde. 
Os (as) quilombolas reclamaram do pouco atendimento nos 
“postinhos” de saúde nas suas localidades. Os dois grupos 
reclamaram da estrutura física da USF, sobretudo à falta de 
equipamentos adequados. Por fim consideram a USF como 
importante para a comunidade, já que “existe para ajudar a 
população”. Conclusões/Considerações Finais A representa-
ção social dos adolescentes acerca do acesso e utilização dos 
serviços de saúde foi permeada entre a importância social 
dos serviços tal qual as ineficiências presentes nos mesmos. 
Os adolescentes quilombolas e não quilombolas pertencem a 
uma mesma área geográfica, ainda sim foi possível notar pe-
culiaridades em relação à visão de saúde, acesso e utilização 
dos serviços de saúde. A identificação dessas peculiaridades 
torna-se essencial ao profissional e gestores de saúde no que 
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de saúde, o atendimento à saúde livre de qualquer discrimina-
ção. Objetivos O objetivo do presente estudo foi identificar o 
perfil, os fatores de risco e a autopercepção em saúde bucal, 
junto ao segmento de travestis, transexuais e transgêneros, 
tendo em vista delinear a atuação da equipe de saúde e em 
especial a odontológica. Metodologia Trata-se de um estudo 
de caráter epidemiológico, de recorte transversal, abordagem 
quantitativa, descritivo e analítico. Utilizou-se grupo controle. 
Participaram do estudo 90 indivíduos, sendo 45 trans (grupo 
alvo) e 45 cisgênero (grupo controle). O estudo foi desenvol-
vido a partir da sede da Associação Homossexual de Ajuda 
Mútua – SHAMA, especificamente do Núcleo de Atenção aos 
Transgêneros de Uberlândia – NATTU, e dos espaços indica-
dos pela mesma, para a realização das entrevistas com o seg-
mento de travestis, transexuais e transgêneros, sendo eles o 
alojamento de travestis em zona de meretrício urbano perifé-
rico e nas dependências do Campus Umuarama da Universi-
dade Federal de Uberlândia – UFU , incluindo a sala de espera 
do Ambulatório- Programa Em cima do Salto, pertencente ao 
Hospital de Clínicas da UFU e junto aos estudantes de Cursos 
de graduação deste referido Campus Universitário. Desen-
volveu-se no período de março a maio de 2016, no município 
de Uberlândia, Minas Gerais. Resultados e Discussão O perfil 
etário do grupo alvo é jovem. 29% dos indivíduos são profis-
sionais do sexo, 18% estudantes; 9% atendentes de telemarke-
ting; 7% cabeleireiros; e 2% animadores de eventos. A inserção 
no mercado de trabalho para muitos ainda é um obstáculo, 
espaço cada vez mais marcado pela exclusão, que se acentua 
consideravelmente quando se trata de transgêneros, tendo 
em vista estas trazerem as “marcas do corpo” que tanto in-
comodam a sociedade pautada pela normatização e padrões 
definidos como aceitáveis. 70%, do referido segmento, apre-
sentam necessidades de tratamento odontológico; o retorno 
ao consultório odontológico é dificultado e restrito a motivos 
referentes a dor e a extração; e predomina insatisfação com 
os dentes e a boca. São problemas e condições de saúde que 
se sobressaem: estresse, fadiga, ansiedade, insônia, dores de 
cabeça, enxaquecas, dores de estomago, refluxos e gastrites 
e a depressão. Os fatores de risco que se correlacionaram 
com prejuízos para saúde bucal foram o uso de drogas licitas 
e ilícitas; menor renda mensal, menor procura por revisão e 
prevenção, aumento da faixa etária e uso de terapia hormonal 
feminilizante ou masculinizante. Conclusões/Considerações 
Finais O estudo subsidia a atuação da equipe de saúde, e em 
especial a odontológica, na atenção à saúde do segmento de 
travestis, transexuais e transgêneros, ao traçar em detalhes 
as circunstancias que cercam esse grupo, morbidades, fatores 
de risco e sugerir medidas de promoção à saúde e atenção 
clínica. Percebeu-se um segmento que vive a ansiedade, o des-
conforto e a inconformidade constantes, mendigando aceita-
ção, e, permanentemente, sendo solicitados a abandonar o 
que é, sente e deseja, pois difere das normas culturais pres-
critas para pessoas de um determinado sexo. Não frequenta 
o consultório odontológico, não ousa ocupações de maior vi-
sibilidade, porque além do preconceito e da discriminação na 
sociedade em geral o estigma pode contribuir para o abuso, 
a não aceitação e a negligência nas relações, para além dos 
companheiros/as e familiares, mas também junto aos profis-
sionais de saúde, e conduzir a maiores sofrimentos. Fortalece 

o respeito à dignidade e a igualdade de direitos. Referências 
Institute of Medicine. (2011). The health of lesbian, gay, bise-
xual, and transgender people: Building a foundation for bet-
ter understanding. Washington, DC: The National Academies 
Press. Zucker, K. J., & Lawrence, A. A. (2009). Epidemiology 
of gender identity disorder: Recommendations for the stan-
dards of care of The World Professional Association for Trans-
gender Health. International Journal of Transgenderism, 11(1), 
8–18. De Cuypere, G., Van Hemelrijck, M., Michel, A., Carael, B., 
Heylens, G., Rubens, R., Monstrey, S. (2007). Prevalence and 
demography of transsexualism in Belgium. European Psychia-
try, 22(3), 137–141. BRASIL. Conselho nacional de saúde. Polí-
tica Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais. Brasília, DF. 2013. Carta dos Direitos 
dos Usuários da Saúde. Disponível em: http://www.conselho.
saude.gov.br/biblioteca/livros/AF_Carta_Usuarios_Saude_
site.pdf. Acesso em: 10 de Abril, 2014.

Liliane Parreira Tannús Gontijo; Sara Gomes Prates; Thiago 
Artur Morais; Eduarda Franco Rocha Gonçalves; Isabel Cristiane 
Noronha; Mariana Rezende Souza;

14587 EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO FERRAMENTA 
PARA IMPLANTAÇÃO DO AUTOCUIDADO APOIADO NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA

Introdução As condições de saúde podem ser definidas como 
as circunstâncias na saúde das pessoas que exigem respostas 
dos sistemas de atenção à saúde, dos profissionais de saúde 
e das pessoas usuárias(MENDES, 2012). Essas condições po-
dem ser crônicas e agudas, em relação as condições crônicas, 
iniciam e evoluem lentamente, se instalando em alguns casos, 
pelo resto da vida, como é o caso da Hipertensão Arterial e do 
Diabetes. Já as condições agudas que em geral tem um cur-
so de curta duração.Devido a situação epidemiológica atual 
de predomínio das condições crônicas, existe um movimen-
to mundial discutindo modelos de atenção e estratégias de 
cuidado para o enfrentamento desses agravos, assim, surge 
nos Estados Unidos o CronicCareModel, inspiração para o 
nosso Modelo de Atenção as Condições Crônicas (MACC), que 
trás como um de seus pressupostos o Autocuidado apoiado, 
o qual define-se como o fornecimento sistemático de inter-
venções de apoio por um profissional de saúde afim de incre-
mentar as habilidades e a confiança dos pacientes no manejo 
de seus problemas de saúde (WASHINGTON, 2013). Objetivos 
Relatar a experiência de Educação em Saúde na realização do 
Autocuidado apoiado de pessoas com hipertensão e diabetes 
na Atenção Primária. Metodologia Esse estudo foi extraído 
da pesquisa “Autocuidado Apoiado no manejo das doenças 
crônicas não transmissíveis: Análise por meio de um estudo 
quase-experimental”, que busca trabalhar a mudança de com-
portamentos de riscos para práticas saudáveis de alimentação 
e de atividade física com pessoas que têm hipertensão e dia-
betes. Logo, pretende-se discorrer sobre o desenvolvimento 
e as contribuições da experiência vivenciada em grupos ope-
rativos de cuidado com a temática da reeducação alimentar, 
bem como potencializar a Educação em Saúde como estraté-
gia para alcançar o Autocuidado Apoiado. As oficinas ocorre-
ram nos meses de novembro a janeiro de 2016/2017, nos tur-
nos manhã e tarde, com duração média de 120 minutos cada 
em um Centro de Saúde da Família no município de Sobral, 
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14555 ADOLESCER NO SUDOESTE BAIANO – A 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO FORMA DE CUIDADO

Introdução A extensão universitária caracteriza-se por transi-
tar entre os conhecimentos científico e popular, enfatizando 
a importância do empoderamento da comunidade participan-
te. O adolescer tem-se mostrado como desafio contínuo aos 
profissionais e estudantes de saúde, ao trazer o adolescente 
da zona rural, tal qual a sua realidade numa perspectiva hori-
zontalizada acerca da importância do cuidado à saúde. Obje-
tivos Este trabalho explana sobre a experiência dos facilita-
dores nos encontros de educação em saúde realizados com 
adolescentes de comunidades rurais. Metodologia Esta fase 
do projeto Adolescer na Zona Rural: Educando os Pares, com 
adolescentes do sexto ao nono ano do ensino fundamental II, 
ocorreu na Escola Municipal José Rodrigues do Prado, situa-
da no distrito do Pradoso, zona rural do município de Vitória 
da Conquista, BA. Realizou-se três oficinas em cada uma das 
11 turmas da escola. Preliminarmente desenvolveu-se dinâmi-
cas de grupo com temas assinalados pelos facilitadores para 
socialização com os adolescentes. As temáticas de interesse 
dos adolescentes foram levantadas e trabalhadas nos grupos 
subsequentes –através de uma caixa de sugestão de forma 
anônima, facilitando a participação de todos. Resultados e 
Discussão Durante os encontros foram trabalhados temas de 
suma importância à saúde física e mental dos adolescentes: 
autoimagem corporal; qualidade de vida; preconceito e discri-
minação; e sexualidade. A dinâmica adotada nesses espaços 
foi a de correlacionar os temas com a realidade social dos ado-
lescentes, onde os mesmos foram instigados à reflexão acer-
ca do contexto aonde vivem, procurando identificar possíveis 
iniquidades e potencialidades de enfretamento. Os facilita-
dores enaltecerem a importância dos jovens se mobilizarem 
para a modificação da realidade onde vivem, elucidando a im-
portância do autocuidado em saúde e da participação coletiva 
no dia a dia da comunidade. Conclusões/Considerações Finais 
As oficinas de educação em saúde continuam acontecendo e 
estão sendo bem acolhidas e avaliadas pelos adolescentes e 
pela comunidade escolar. O adolescente carece de atenção 
no que tange a saúde, e possuem dificuldades de diálogo com 
o grupo familiar e com os profissionais de saúde, mostrando-
nos a relevância do seguimento deste trabalho.

Paulo Souza Monteiro; Renart Santos Costa; Mateus Santana 
Souza; Etna Kaliane Pereira da Silva; Danielle Souto de 
Medeiros;

14571 A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL (RAPS) NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 
ESTRATÉGIAS DE GESTÃO

Introdução A complexidade que se apresenta ao gerencia-
mento do Sistema Único de Saúde (SUS) aponta para a ne-
cessidade de inovar os modos de gestão instituídos.Um dos 
principais desafios do SUS é ofertar ações e serviços de saúde 
através de rede regionalizada e de complexidade crescente 

que atenda a população em todos os níveis de atenção e que 
essas redes se comuniquem para proporcionar um cuidado 
contínuo. Objetivos Apresentar a experiência do processo de 
implementação da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no 
estado do Rio de Janeiro e analisar os impasses e potencia-
lidades para a constituição efetiva de redes de cuidado. Me-
todologia A pesquisa consistiu num estudo de caso simples, 
com onze entrevistas semi-estruturadas com gestores da 
secretaria estadual de saúde e análise documental. O recorte 
temporal para análise documental foi de 2011 a 2015. As entre-
vistas foram aplicadas entre agosto e dezembro de 2015. Para 
a interpretação dos dados utilizou-se ferramentas da análise 
de discurso. A pesquisa foi submetida e aprovada pelo comitê 
de ética da Escola nacional de saúde Pública sob parecer nº 
1.092.715, projeto CAEE 43937415.7.0000.5240. Resultados e 
Discussão Os resultados apontam que a implementação da 
RAPS e sua pactuação são, prioritariamente regionalizada. Po-
rém a divisão por regiões, muitas vezes, é burocrática e estru-
tural, e não solidária entre os municípios. O processo de imple-
mentação da RAPS não se encerra na instalação de serviços, 
sendo uma ação permanente. O apoio institucional realizado 
pelo gestores da SES e pelo Ministério da Saúde se mostrou 
como uma estratégia de gestão que favorece a consolidação 
das políticas no campo da saúde mental. O apoio institucional 
apresenta-se como uma estratégia de gestão que favorece a 
implementação da RAPS, através da cooperação intergover-
namental, com enfoque na regionalização. Conclusões/Consi-
derações Finais A indefinição do papel dos entes federativos 
na implementação de políticas públicas, a precarização dos 
vínculos, constantes mudanças no cenário político fragilizam 
a RAPS. Conclui-se que operar na lógica de rede, vai além da 
reunião de serviços, é preciso compartilhar o cuidado a cada 
nova situação que surge na rede.
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14584 PERFIL E AUTOPERCEPÇÃO DA SAÚDE 
NO SEGMENTO DE TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E 
TRANSGÊNEROS, COM ÊNFASE NA SAÚDE BUCAL

Introdução A não-conformidade de gênero ou variabilidade 
de gênero refere-se ao grau em que a identidade, o papel ou 
a expressão de gênero difere das normas culturais prescritas 
para pessoas de um determinado sexo. Infelizmente, em mui-
tas sociedades ao redor do mundo há um estigma associado à 
variabilidade de gênero. Tal estigma pode levar ao preconcei-
to e à discriminação e pode aumentar a vulnerabilidade desse 
segmento para desenvolver problemas de saúde. No Brasil, 
essa visão vem ao encontro da Carta dos Direitos dos Usuá-
rios da Saúde e na instituição da Política Nacional de Saúde 
Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. 
Transgênero é terminologia normalmente utilizada para des-
crever pessoas que transitam entre os gêneros, englobando 
travestis, transexuais, crossdressers, drag queens/kings e ou-
tros/as. Pode se referir também apenas àquelas pessoas que 
não são nem travestis e nem transexuais, mas que vivenciam 
os papéis de gênero de maneira não convencional. O presen-
te estudo destacou a necessidade do profissional de saúde 
conhecer, incorporar e respeitar, no cotidiano de sua prática 
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Urgências e Emergências no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Metodologia Trata-se de um estudo descritivo, de natureza 
qualitativa do tipo relato de experiência. Realizado por aca-
dêmicos de Enfermagem, integrantes do Núcleo de Ensino e 
Extensão em Assistência Pré-Hospitalar- NEEAPH da Univer-
sidade Estadual Vale do Acaraú. Trata-se de um projeto de 
extensão criado em 2014, que atua no SAMU do muniíipio de 
Sobral-Ce através de plantões diários. O NEEAPH possui oito 
extensionistas e um professor orientador. Cada extensionista 
cumpre uma carga horária de 800 horas/ano, sendo 600 ho-
ras/ano destinadas aos plantões e 200 horas/ano destinadas 
às atividades de ensino e pesquisa. Resultados e Discussão 
Os discentes inseridos no Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência vivenciam diariamente a importância do atendimen-
to pré-hospitalar de forma integrada e articulada com as Re-
des de Urgência e Emergência, pois as Centrais de Regulação 
ordenam e articulam o fluxo dos pacientes na RUE de forma 
sinérgica com o sistema, através do envio de um transporte 
adequado e resolutivo para pacientes de agravos clínicos, 
cirúrgicos, gineco-obstétricos, traumáticos e psiquiátricos, 
com o objetivo de realizar a assistência inicial, estabilizando 
os sinais vitais, prevenindo complicações e reduzindo a mor-
bimortalidade. Conclusões/Considerações Finais Portanto, 
esta rede de atenção às urgências e emergências teve suma 
importância na ampliação do acesso, melhorando a qualidade 
da atenção à saúde no Sistema Único de Saúde, pois ela dispo-
nibiliza um atendimento imediato, com um transporte rápido 
e adequado à vítimas acometidas por situações graves.
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14627 LINHA DE CUIDADO COMO ESTRATÉGIA PARA 
INTEGRAÇÃO SISTÊMICA EM SAÚDE

Introdução Entende-se por Linha de Cuidado (LC) o conjunto 
de saberes, tecnologias e recursos necessários ao enfrenta-
mento de determinado risco, agravo ou condições específicas 
do ciclo de vida, a serem ofertados de forma articulada pelo 
sistema de saúde. Deve expressar-se em padronizações téc-
nicas que explicitem informações relativas à organização da 
oferta de ações de saúde sistema, propiciando referências cla-
ras e objetivas para sua reorganização, dos serviços de saúde 
e das práticas profissionais visando à oferta de cuidado quali-
ficado. Deve explicitar o itinerário do usuário no sistema, em 
função de suas necessidades e da classificação de seu risco clí-
nico apontando as ações e os recursos necessários para que o 
cuidado lhe seja ofertado. Constitui-se em referência devendo 
ser adaptada a realidade de cada região de saúde. A implan-
tação de LC no SUS deve ser entendida como uma estratégia 
de integração sistêmica visando garantir a continuidade as-
sistencial e a qualidade do cuidado ofertado. A implantação, 
mesmo que gradativa, de diferentes LC, tende a promover 
e estimular a revisão de uma série de conceitos e processos 
que permeiam o sistema como um todo e cada unidade de 
saúde que o compõe. Objetivos Apresentar a metodologia de 
apoio à implantação de Linhas de Cuidado, desenvolvida pelo 
Programa de Estudos em Sistemas de Saúde do Núcleo de Es-
tudos de Políticas Públicas (PESS/NEPP/UNICAMP), proposta 

como estratégia para integração do SUS nos âmbitos sistêmi-
co, de serviços de saúde e de práticas profissionais. Metodolo-
gia A metodologia desenvolvida apoiou-se em vários campos 
do conhecimento e incorpora uma proposta pedagógica que 
possibilita participação efetiva de atores que ofertam o cuida-
do em saúde. Contempla a produção de documentos técnicos 
referentes ao agravo/patologia ou fase/condição do ciclo de 
vida que se pretende abordar; a proposição de instrumentos 
de apoio à implementação de planos operativos voltados a 
gestão sistêmica, ao gerenciamento e organização de proces-
sos de trabalho das unidades; e, a constituição de um Núcleo 
de Coordenação do Cuidado na região sanitária. Resultados e 
Discussão A metodologia desenvolvida mostrou-se apropria-
da para apoiar a integração do sistema incidindo tanto na sua 
dimensão sistêmica como na de serviços e de práticas profis-
sionais, e, respeitando suas singularidades. Sua utilização fa-
vorece a integração das unidades funcionais existentes no sis-
tema, bem como a integração e a melhoria dos processos de 
trabalho no âmbito interno dos serviços de saúde, incluindo 
os referentes a relação profissional-usuário. Também valoriza 
a AB como coordenadora do cuidado e ordenadora da Rede 
de Atenção a Saúde (RAS). Apresenta-se como um processo 
de construção de médio e longo prazo, na medida em que 
envolve mudanças estruturais no sistema e mudança de com-
portamento e de atitudes de seus profissionais. Conclusões/
Considerações Finais O processo de implantação de uma LC 
requer a formulação previa de documentos de referência e a 
utilização de metodologias participativas que possibilitem o 
envolvimento de todos profissionais de saúde envolvidos no 
processo. Deve-se considerar e valorizar a participação daque-
les que cotidianamente constroem o SUS através de processos 
de planejamento participativo e de capacitação assentados 
em princípios de aprendizagem significativa. Considerando a 
implantação de LC como uma estratégia de integração do sis-
tema e de qualificação do cuidado em saúde, deve-se ressal-
tar que esse processo não deve se restringir apenas a uma LC 
inicialmente priorizada e nem considerar a implantação de LC 
como única iniciativa necessária para a organização da RAS. A 
metodologia proposta prioriza a atuação na APS entendendo 
seu papel de coordenação do cuidado e de ordenamento da 
RAS, mas considera também a necessidade de intervir em âm-
bito sistêmico e em outros serviços de saúde presentes na LC. 
Referências BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n. 
4.279, de 30 de Dezembro de 2010. Estabelece diretrizes para 
a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS. 
Brasília: MS, 2010. FRANCO, CM; FRANCO ,TB. Linhas do cuida-
do integral: uma proposta de organização da rede de saúde. 
Rio de Janeiro, Ensp, 2011. MALTA, DC; MERHY, EE. O percurso 
da linha do cuidado sob a perspectiva das doenças crônicas 
não transmissíveis. Interface (Botucatu), Botucatu, v. 14, n. 
34, p. 593-606, Set. 2010. SÃO PAULO. Secretaria de Estado 
da Saúde. . Linhas de Cuidado SES/SP: Conheça os documen-
tos produzidos pela SES/SP para atenção aos portadores de 
Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus e à saúde da gestante 
e da puérpera no SUS SP. 2010. Disponível em: <http://www.
saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/areas-tecnicas-da-sessp/
hipertensao-arterial-e-diabetes-mellitus/linhas-de-cuidado-
sessp/>. Acesso em: 10 out. 2015.

Ceará. A organização e facilitação das oficinas se deram com 
os profissionais: enfermeira, nutricionista e acadêmicas de En-
fermagem. Resultados e Discussão Os momentos vivenciados 
durante as oficinas demonstraram que alcançou-se a propos-
ta inicial descrita nas metas para o alcance do Autocuidado 
apoiado da pesquisa base. No momento inicial do grupo houve 
um momento de acolhida com dinâmica de apresentação dos 
participantes, proporcionando aproximação e abertura para 
falarem da alimentação. No segundo momento a nutricionista 
realizou uma roda de conversa sobre hábitos alimentares, no-
tamos quão rico foi a busca do diálogo contextualizado com 
a realidade social dos participantes. O terceiro momento pos-
sibilitou a revisitação nos planos de cuidado e das pactuações 
de cada paciente, revendo as metas e discutindo as recaídas 
na realização do seu autocuidado. Para Freire (2002), ensinar 
está para além de transferir conhecimentos, trata-se de criar 
possibilidades para a sua construção. Todo aprendizado deve 
estar associado com a tomada de consciência de uma situa-
ção real vivida pelo educando no nosso caso o usuário e ge-
rar uma reflexão crítica e consequente transformação dessa 
realidade. Assim, a educação em saúde tem sido valorizada e 
considerada parte integrante do tratamento de doenças crô-
nicas (PEREIRA, 2011). Conclusões/Considerações Finais Com-
preendeu-se que a Educação em Saúde é ferramenta impor-
tante para realização do Autocuidado apoiado, e possibilita a 
construção do conhecimento junto as pessoas, contribuindo 
para o empoderamento e autonomia dos sujeitos envolvidos 
em processos de autocuidado. Notou-se também que por 
meio da Educação em Saúde as pessoas constroem vínculos, 
tiram dúvidas e aprendem como viver de forma mais saudá-
vel com a condição de saúde vivida. Além disso, entendeu-se, 
ainda mais, o papel da alimentação como elemento essencial 
no cuidado em saúde, sendo um dos hábitos que devem ser 
considerados ao buscar bons resultados na gestão do cuida-
do de pessoas com doenças crônicas. Porém, ainda há repre-
sentações sociais errôneas e que desvalorizam momentos de 
educação em saúde como importantes estratégias de cuida-
do em detrimento de consultas rápidas e condutas medica-
mentosas. Referências CUIDADOS INNOVADORES PARA LAS 
CONDICIONES CRÓNICAS: ORGANIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE 
ATENCIÓN DE ALTA CALIDAD A LAS ENFERMEDADES CRÓ-
NICAS NO TRANSMISIBLES EN LAS AMÉRICAS. Washington, 
DC. 2013. FREIRE. P. Pedagofia da autonomia: Saberes neces-
sários à pratica educativa. 25 ed. Rio de janeiro: Paz e Terra, 
2002, 54p. MENDES, E. V. O cuidado das condições crônicas na 
atenção primária à saúde: o imperativo da consolidação da es-
tratégia da saúde da família. Brasília, DF. 2012. PEREIRA, D.A. 
Efeito da Ação educativa sobre o conhecimento da doença e o 
controle metabólico de pacientes com diabetes mellitus tipo 
2. 2011. 117pg. Dissertação de Mestrado - Universidade Federal 
do Goiás, Goiânia, 2011 .
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14590 O PROJETO QUALIFICAAPSUS COMO 
ESTRATÉGIA PRIORITÁRIA DE QUALIFICAÇÃO DA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO CEARÁ

Introdução A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará lançou, 
em 2016, o Projeto de Qualificação da Atenção Primária à Saú-
de - QualificaAPSUS, cujo intuito é subsidiar a reorganização 
do modelo de atenção, a partir da reestruturação da Atenção 
Primária - APS nos municípios e, consequentemente, da im-
plantação e implementação das Redes de Atenção à Saúde. 
Objetivos O Projeto tem como objetivo fortalecer a APS para 
que a mesma possa assumir a coordenação do cuidado nas 
Redes de Atenção das Condições Crônicas e participar efeti-
vamente da Rede de Atenção às Urgências. Metodologia O 
Projeto inclui a realização de seis oficinas em paralelo a um 
sistema de tutoria in loco, proporcionando instrumentos, 
ferramentas, tecnologias de planejamento e de organização 
do trabalho para a qualificação da Atenção Primária. Conta, 
ainda, com a avaliação da qualidade na APS, que atribui os 
selos bronze, prata e ouro às equipes de saúde que alcança-
rem os padrões de qualidade esperados. A avaliação tem o 
propósito de possibilitar a verificação do estágio de desenvol-
vimento alcançado, identificar e corrigir as não conformida-
des, bem como desenvolver planos para melhoria contínua. 
Resultados e Discussão Com adesão de 90 municípios, em 12 
regiões de saúde, as oficinas regionais mobilizaram 3.300 tra-
balhadores da APS. Um dos resultados mais significativos foi 
o engajamento desses trabalhadores na cadeia de educação 
permanente, possibilitando que as oficinas fossem multiplica-
das nos municípios com ampliação para 6.000 trabalhadores. 
Em relação à tutoria, os principais avanços dizem respeito à 
elaboração dos planos de gestão da qualidade, aumento do 
percentual de cadastramento dos usuários, revisão dos ter-
ritórios, reorientação dos fluxos de atendimento nas Unida-
des Básicas de Saúde, início do processo de estratificação de 
risco das condições crônicas e maior integração das equipes. 
Conclusões/Considerações Finais Para implementar as Redes 
de Atenção à Saúde, faz-se necessário investir fortemente na 
qualificação da APS para que esta assuma a função de orde-
nadora das Redes e coordenadora do cuidado. Nesse sentido, 
o Projeto QualificaAPSUS Ceará é estratégico no sentido de 
fortalecer a APS, por meio da implantação de processos de 
trabalho qualificados.

Francisco Ivan Rodrigues Mendes Júnior; Carmem Cemires 
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14611 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 
URGÊNCIA: UM COMPONENTE DA REDE DE ATENÇÃO ÀS 
URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

Introdução A Rede de Urgência e Emergência (RUE) tem o ob-
jetivo de ampliar e qualificar o acesso aos usuários em situa-
ção de urgência/emergência nos serviços de saúde.O Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência é um dos componentes 
da RUE que objetiva fornecerum atendimento precoce às ví-
timas acometidas por agravos clínicos, obstétricos, traumáti-
cos e psiquiátricos no âmbito pré-hospitalar. Objetivos Relatar 
a importância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU) como um dos componentes da Rede de Atenção às 
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a adoção desta estratégia foi de grande importância para a 
ampliação do acesso ao diagnóstico e ao tratamento precoce 
do HIV/AIDS na região, visando reduzir o número de casos e a 
morbimortalidade da infecção pelo HIV.

Norma Etsuko Okamoto Noguchi; Flavia Helena Ciccone; Luzia 
Souza Costa Curta; Maria Nilza das Neves Libanio Ferreira;

14705 ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 
DA SEDE DA I UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE PÚBLICA 
DO RIO GRANDE DO NORTE E ATRIBUTOS DA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE

Introdução A Rede de Atenção á Saúde (RAS) é definida como 
arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de di-
ferentes densidades tecnológicas, que buscam garantir a in-
tegralidade do cuidado, constituindo-se de uma população, 
uma estrutura operacional e um modelo de atenção (BRASIL, 
2011). Considerando a Atenção Primária à Saúde (APS) mode-
los de interação da RAS, entende-se que a APS deve compor a 
base dos sistemas nacionais de saúde por ser a melhor estra-
tégia para produzir melhorias sustentáveis e maior equidade 
no estado de saúde da população, através de um conjunto 
de valores, princípios e elementos estruturantes, conhecido 
como atributos essenciais e derivados (BRASIL, 2010). No Es-
tado do Rio Grande do Norte (RN), em seu Plano Diretor de 
Regionalização (PDR), divide-se em regiões de saúde, intitula-
da de Unidade Regional de Saúde Pública (URSAP). Segundo 
versa esse PDR, há seis URSAP que cobrem o RN. São José 
de Mipibu é o município sede da I URSAP, localiza-se a 31 km 
da capital, tendo como limítrofes os municípios de Macaíba, 
Parnamirim, Nísia Floresta, Arêz, Brejinho, Monte Alegre, e 
Vera Cruz e possui uma população de 39.776 habitantes (IBGE, 
2015). Objetivos Estruturar o desenho da Rede de Atenção à 
Saúde da sede da I Unidade Regional de Saúde Pública, con-
siderando os atributos essenciais e derivados da Atenção Pri-
mária à Saúde. Metodologia Utilizou-se coleta de dados dos 
sítios do DATASUS, TABNET e CNES, assim como o PDR e pu-
blicações do Ministério da Saúde de informações sanitárias, 
socioeconômicas, de escolaridade, trabalho e renda; mortali-
dade geral por local de residência e morbidade por internação 
e local de residência, além dos estabelecimentos de saúde 
presentes em São José do Mipibu de acordo com os níveis de 
atenção. Em seguida, foram construídas tabelas comparativas 
do município com as demais sedes das regionais com as in-
formações coletadas. Estruturou-se o desenho da RAS do mu-
nicípio e foram selecionados indicadores com destaque nos 
últimos cinco anos, sendo estes: complicações da gravidez 
e do parto, como morbidade, em 2013, segundo Sistema de 
Informação Hospitalar e o Diabetes Mellitus (DM), como mor-
talidade de acordo com o Sistema de Informação de Mortali-
dade em 2014, a partir disso, discutiu-se a respeito dos atribu-
tos essenciais e derivados da APS negligenciados nessa rede 
de atenção. Resultados e Discussão Na situação sanitária, foi 
encontrado que o município apresentou 99,63% da população 
com abastecimento de água. Foi encontrada maior taxa de 
analfabetismo (25,4%) com 64,36% da população com renda 
inferior a ½ salário mínimo5. Em relação à mortalidade foi a 
que mostrou maior percentual de morte por causas externas 
(25,1%) e por doenças endócrinas, nutricionais e metabóli-

cas (13,3%). Quanto as morbidades por internação, foi a com 
maior proporção de internação por gravidez, parto e puerpé-
rio (35,2%). Buscou-se ainda, a mortalidade e morbidade por 
causa. Verificou-se que DM foi a maior causa de morte (29), 
perdendo apenas para as agressões (40) (DATASUS, 2015). A 
partir desses indicadores, nota-se fragilidades nos atributos 
essenciais (acesso, longitudinalidade, integralidade e coorde-
nação da atenção) e derivados (atenção centrada na família, 
orientação comunitária e competência cultural) da APS, sen-
do necessário o fortalecimento para uma linha de cuidado só-
lida e qualificada, com comprometimento da equipe de saúde 
e adequadas condições de trabalho em busca do reconheci-
mento de problemas biológicos, psicológicos e sociais como 
determinantes do processo saúde-doença. Conclusões/Con-
siderações Finais Durante a análise da cobertura da atenção 
básica e da realidade socioeconômica, sanitária e epidemioló-
gica do município de São José de Mipibu foi possível avaliar as 
fragilidades da assistência prestada no município. Percebe-se 
que as internações por complicações na gravidez e no parto e 
a mortalidade por DM, podem estar sendo influenciados pelos 
indicadores socioeconômicos como o alto índice de analfabe-
tismo que dificulta a adesão da população à prevenção e ao 
tratamento dos agravos, além da não conscientização sobre 
um adequado pré-natal. Como também pela baixa renda fami-
liar, o que pode influenciar fortemente as condições de saúde 
e doença de uma população. Além disso, torna-se importante 
destacar as possíveis falhas na Rede de Atenção às Doenças 
e Condições Crônicas; e na Rede Cegonha, que visa atenção à 
gestante e à criança até 24 meses, as quais precisam aplicar os 
princípios dos atributos da APS como norteadores no cuidado 
em saúde. Referências BRASIL. As redes de atenção à saúde. 
Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília, 2011. 549 p. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Estabelece diretrizes para a or-
ganização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema 
Único de Saúde- SUS. Portaria MS/GM nº4. 279 de 30 de de-
zembro de 2010. DATASUS. Portal da Saúde. Informações de 
Saúde (TABNET). Ministério da Saúde. Disponível em: < http://
datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude/tabnet > Aces-
so em: 25 nov. 2015. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 
E ESTATÍSTICA (IBGE). Disponível em: <http://www.cidades.
ibge.gov.br/xtras/home.php> Acesso em: 25 nov. 2015.
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14723 CUIDADO EM SAÚDE NA VELHICE: UMA 
REFLEXÃO.

Introdução A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa elen-
ca diretrizes que fomentam a integralidade do cuidado, con-
siderando: o contexto social, o rompimento com um modelo 
assistencial fragmentado e o compartilhamento de responsa-
bilidades entre diferentes esferas de governo1. Estudos com 
profissionais de saúde da Atenção Primária em Saúde (APS) 
têm identificado dificuldades no cumprimento dessas diretri-
zes, comprometendo a promoção de envelhecimento saudá-
vel2,3. Faz-se necessário, analisar no terreno da micropolítica 
do processo de trabalho, de que modo a concepção sobre ve-
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14629 A ESTRATÉGIA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO 
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA NAS REDES DE ATENÇÃO 
ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS NO ESTADO DO CEARÁ

Introdução A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA) 
deu início em julho de 2016 o Projeto de Qualificação da Aten-
ção Ambulatorial Especializada nas Redes de Atenção às Con-
dições Crônicas – QUALIFICAESPSUS Ceará. Para iniciar o Pro-
jeto QualificaESPSUS Ceará foram indicadas duas Policlínicas 
de portes distintos: Policlínica de Tauá (porte I) e Policlínica de 
Sobral (porte II). As duas regiões de saúde fizeram a adesão 
de 100% dos seus municípios ao Projeto QualificaAPSUS Ceará, 
já tendo iniciado as oficinas regionais com os trabalhadores 
da Atenção Primária à Saúde. Além disso, os municípios-sede 
das duas regiões (Tauá e Sobral) já passaram por processos 
de qualificação da APS e as equipes já avançaram na estrati-
ficação de risco para as gestantes, crianças menores de dois 
anos, hipertensos e diabéticos. Objetivos - Apoiar as Policlíni-
cas na implantação do modelo de atenção às condições crôni-
cas na atenção ambulatorial especializada (AAE) e integrá-la 
às equipes de Atenção Primária à Saúde (APS), na perspectiva 
de organizar a rede de atenção às condições crônicas nas ma-
crorregiões. - Capacitar multiplicadores para apoiar as Coor-
denadorias Regionais de Saúde (CRES) no desenvolvimento 
do Projeto nas Policlínicas dos municípios de Sobral e Tauá. 
Metodologia A metodologia tem como propósito o desenvol-
vimento de competências e traz em seu escopo a realização 
de oficinas intercaladas com a tutoria para as equipes das Po-
liclínicas. O Projeto é desenvolvido em três momentos. Inicial-
mente, a SESA promoveu, no período de julho a outubro de 
2016, um ciclo estadual de seis oficinas para capacitação de 
potenciais de facilitadores regionais. Este ciclo teve a partici-
pação dos coordenadores municipais de APS, do corpo técni-
co e gerencial das Policlínicas, técnicos das CRES, assessores 
técnicos do nível central da Secretaria da Saúde do Estado, 
além de instituições convidadas, tais como o Conselho das Se-
cretarias Municipais de Saúde do Ceará e CONASS. Assim, a 
cada oficina estadual realizada, os facilitadores regionais con-
duziam o repasse nas Policlínicas para todo o corpo técnico 
e gerencial. Da mesma forma, solicitava-se aos participantes 
dos municípios que utilizassem a mesma estratégia juntos 
aos trabalhadores da Atenção Primária à Saúde. Resultados 
e Discussão As oficinas estaduais, realizadas em Fortaleza, 
contam com a participação de 105 profissionais. Até outubro 
de 2016, foram realizadas seis oficinas, tendo a multiplicação 
para 200 profissionais nas Policlínicas de Sobral e Tauá, bem 
como o planejamento da implantação da atenção contínua e 
de outras tecnologias para o manejo de condições crônicas, 
o que possibilita o desenvolvimento de novas habilidades e 
atitudes, essenciais para a implementação do modelo de aten-
ção às condições crônicas, sendo realizada nas Policlínicas, 
junto às equipes para apoiá-las na implementação dos proces-
sos, para agregar valor aos cidadãos com condições crônicas 
prioritárias de alto e muito alto risco atendidos e no gerencia-
mento dos resultados, com vistas à melhoria dos indicadores 
de saúde da população com condição crônica residente nas 
Regiões de Saúde. Conclusões/Considerações Finais A Aten-

ção Ambulatorial Especializada constitui, hoje, um problema 
relevante nos sistemas de atenção à saúde. Dessa forma, o 
Projeto apoiará as Policlínicas na implantação do modelo de 
atenção às condições crônicas na atenção ambulatorial espe-
cializada (AAE), integrando às equipes de Atenção Primária à 
Saúde (APS), na perspectiva de organizar a rede de atenção às 
condições crônicas nas macrorregiões do Estado do Ceará. Re-
ferências Mendes, Eugênio Vilaça. “O cuidado das condições 
crônicas na atenção primária à saúde: o imperativo da conso-
lidação da estratégia da saúde da família.” O cuidado das con-
dições crônicas na atenção primária à saúde: o imperativo da 
consolidação da estratégia da saúde da família. Organização 
Pan-Americana da Saúde, 2012. Martins, Marisa Carvalho, et 
al. “AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA PERS-
PECTIVA DOS USUÁRIOS DIANTE DA MUDANÇA DO MODELO 
ASSISTENCIAL DOI: http://dx. doi. org/10.5892/ruvrd. v14i2. 
2975.” Revista da Universidade Vale do Rio Verde 14.2 (2016): 
1164-1174. De Almeida, Adriana Maria, et al. “O CUIDADO AOS 
USUÁRIOS COM HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E/OU 
DIABETES MELLITUS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.” Salão 
do Conhecimento 2.2 (2016). Mendes, Eugênio Vilaça. “O aces-
so à atenção primária à saúde.” Brasília, CONASS (2016).
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14692 RELATO DE EXPERIÊNCIA DA IMPLANTAÇÃO DO 
TESTE RÁPIDO PARA HIV NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
UMA SUPERVISÃO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

Introdução O diagnóstico e o tratamento precoce da infecção 
pelo HIV reduzem a morbimortalidade das pessoas infectadas 
e diminui a transmissão do HIV na população impactando no 
controle da epidemia da AIDS. É recomendada a testagem de 
HIV para o maior número de pessoas. Para tanto, faz-se neces-
sário a capacitação de profissionais e a implantação do teste 
rápido de HIV nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Objeti-
vos Descrever a capacitação e a implantação do teste rápido 
nas Unidades Básicas de Saúde de uma região do Município 
de São Paulo (MSP) e sua importância para o diagnóstico e a 
oferta de tratamento precoce do HIV. Metodologia Em 2014 e 
2016 foram realizadas duas capacitações de teste rápido para 
HIV para todas as UBS da região norte do MSP. A capacita-
ção teve a duração de 20 horas e contou com diversos vídeos 
aulas e palestras dos profissionais do Programa Municipal de 
DST/AIDS. A capacitação contou com uma parte prática onde 
todos os participantes tiveram a oportunidade para realizar 
os testes rápidos de diferentes métodos (sangue total, soro 
e fluído oral). Participaram destas capacitações os seguintes 
profissionais: biomédicos, biólogos, farmacêuticos e a grande 
maioria composta por enfermeiros. Resultados e Discussão 
Foram capacitados 283 profissionais da região norte, sendo 
57 (20,1%) da referida supervisão o que representa todas as 
Unidades Básicas deste território. A testagem rápida de HIV 
foi implantada de forma heterogênea em todas as Unidades 
participantes. Segundo dados do VIGISERV verifica-se, que 
nos anos posteriores a implantação dessa testagem nas UBS, 
um aumento de 31% na demanda de pacientes infectados pelo 
HIV no serviço ambulatorial especializado em DST/AIDS da re-
gião. Conclusões/Considerações Finais Pode-se verificar que 
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para conclusão do curso, estava a elaboração de Projetos 
Aplicativos que foram construídos utilizando o Planejamento 
Estratégico Situacional. Resultados e Discussão A especializa-
ção em Gestão da Clínica nas Regiões de Saúde abordou di-
versas temáticas e dispositivos da área de Gestão e Atenção 
à Saúde, como: Projetos Terapêuticos Singulares, Redes de 
Atenção, Integralidade, Acesso, Educação Permanente e Pla-
nejamento em Saúde. As mesmas foram trabalhadas dentro 
das metodologias ativas, através da Aprendizagem Baseado 
em Problemas, Aprendizagem Baseado em Equipes e Ofici-
nas de Trabalho. Ao final, mais de 50% dos especializandos 
concluiu o curso, tendo ainda como produto de conclusão 
obrigatório 4 projetos aplicativos voltados para a realidade 
local. Ademais, a educação permanente do IEP/HSL para os 
trabalhadores SUS busca a ampliação da capacidade crítica, 
visando a transformação das próprias práticas, com foco na 
melhoria da qualidade da atenção à saúde. Com isso, espera-
se que os profissionais egressos possam superar o modelo 
biologicista do processo saúde-doença e busquem organizar 
a lógica de trabalho baseado em sistemas integrados em re-
des de atenção à saúde. Sabe-se que as ações e serviços de-
vem resultar de um adequado conhecimento da realidade de 
saúde de cada localidade para, a partir disso, construir uma 
prática efetivamente resolutiva. Conclusões/Considerações 
Finais Atualmente, no Brasil, um dos entraves para a consoli-
dação do SUS tem sido a mudança dos modelos de atenção, 
o que inclui a transformação nos modos de produzir a ges-
tão e o cuidado. Logo, um dos elementos importantes para 
esse processo de superação de modelos hegemônicos é a 
mudança da formação dos profissionais de saúde. Assim, a 
realização da especialização em GCRS é visto como motiva-
dor para o processo de reorientação e superação de práti-
cas assistenciais mecanicistas e desorientadas da realidade. 
Isso se justifica nos conteúdos abordados juntamente com 
a metodologia construtivista, que exercitaram a capacidade 
crítica dos especializandos. Portanto, com esse enfoque na 
educação permanente que representa como relevante no 
processo de mudança na concepção e nas práticas dos traba-
lhados dos serviços, a iniciativa dos Projetos de Apoio ao SUS 
do IEP/HSL é considerada exitosa por garantir a qualificação, 
fortalecimento e resistência do SUS na região do Seridó/RN. 
Referências Cecílio L.C.O. As necessidades de saúde como 
conceito estruturante na luta pela integralidade e eqüidade 
na atenção à saúde. In: Pinheiro R, Mattos RA, organizado-
res. Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à 
saúde. Rio de Janeiro: 2001 Lima, V.V.; Feuerwerker, L.C.M.; 
Padilha, R.Q.; Hortale, V.A. ativadores de processos de mu-
dança: uma proposta orientada à transformação das práticas 
educacionais e da formação de profissionais de saúde. Ciên-
cia & Saúde Coletiva, 20(1):279-288, 2015 Mitre, S.M.; et al. 
Metodologias ativas de ensino-aprendizagem na formação 
profissional em saúde: debates atuais. Ciência & Saúde Coleti-
va, 13(Sup 2):2133-2144, 2008 Soeiro, E. et al. Gestão da clínica 
nas regiões de saúde: caderno do curso. São Paulo: Instituto 
Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa; Ministério da Saúde, 2015. 
46p.
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14736 CÂNCER DE COLO DO ÚTERO: ANÁLISE DAS 
REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER DA REGIÃO DA 
BAÍA DA ILHA GRANDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Introdução O câncer do colo do útero se apresenta como um 
importante problema de saúde pública; é o segundo câncer 
mais incidente na população feminina brasileira. Diversas 
ações de prevenção e controle deste agravo estão estabele-
cidas, mas os desafios para a diminuição de sua incidência ain-
da persistem, tais como a dificuldade no acesso aos serviços, 
rede de saúde desestruturada e fragmentação do cuidado. 
Objetivos Evidenciar e avaliar a situação do acompanhamento 
do câncer de colo do útero nas redes de atenção à saúde da 
mulher na região da Baía da Ilha Grande do Estado do Rio de 
Janeiro. Metodologia Estudo descritivo e observacional, em 
consonância com a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacio-
nal da Saúde. Os dados foram obtidos através de coleta no 
sistema de acesso eletrônico do DATASUS, posteriormente 
tabulados e analisados. Foram coletados os seguintes dados: 
número de exames citopatológicos realizados e número de 
óbitos por neoplasia maligna de colo do útero; no período de 
2011 a 2014, considerando os municípios da Região da Baía da 
Ilha Grande do Estado do Rio de Janeiro, a saber: Angra dos 
Reis, Mangaratiba e Paraty. Esta região apresenta uma popu-
lação de cerca de 265.000 habitantes, destes, cerca de 122.100 
mulheres. Resultados e Discussão Evidenciou-se uma progres-
siva redução em todos os municípios tanto no número total 
de exames citopatológicos quanto nos exames realizados 
em mulheres na faixa etária alvo. Verificou-se também uma 
oscilação, com tendência ao aumento no último ano, duran-
te o período analisado, do número de óbitos pela neoplasia. 
Os municípios da Baía da Ilha Grande, não têm alcançado suas 
coberturas de exames pactuados e neste contexto, campa-
nhas devem ser realizadas, o acesso deverá ser garantido ao 
grupo alvo e as mulheres deverão ser sensibilizadas quanto à 
importância de realizar o exame de forma periódica, devem 
ser estimuladas outras estratégias com objetivo de reduzir a 
incidência do agravo. Conclusões/Considerações Finais Os mu-
nicípios estudados precisarão melhorar o acesso as suas redes 
de atenção à saúde da mulher para que possam ser amplia-
das as suas coberturas de exames citopatológicos, além de 
implantar sistemas de informação eficazes e capazes de esta-
belecer um banco de dados, que possibilitem o planejamento 
das ações, o monitoramento e avaliação dos casos.

Karine Costa Dividório Farias; André Luiz da Silva Farias;

14737 TECENDO O FIO DA MEADA PARA A REDE DE 
ATENÇÃO AO CÂNCER NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Introdução A Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, 
em parceria com a UNISUL e o Centro de Pesquisas Oncoló-
gicas (CEPON), iniciou em 2013 uma proposta inovadora no 
Brasil, impulsionada pelo Programa de Educação pelo Traba-
lho para a Saúde- PET Redes Câncer, onde a APS vem sendo 
capacitada para continuar o acompanhamento das pessoas 
sobreviventes do câncer após o término do tratamento espe-

lhice se apresenta na prática do cuidado em saúde, se favore-
cendo ou obstaculizando o envelhecimento saudável4. Obje-
tivos Identificar elementos da prática do profissional de saúde 
que possam ser promotores ou dificultadores do cuidado em 
saúde a idosos. Metodologia Estudo transversal, de caráter 
qualitativo, realizado na Atenção Primária em Saúde (APS) de 
Santos–SP, em 2016. Foram sorteadas duas unidades de APS 
por região de saúde de Santos (que possui quatro regiões de 
saúde), totalizando oito unidades. Foram entrevistados pro-
fissionais de saúde considerados informantes-chave dessa te-
mática, segundo indicação dos gestores dos serviços, e que 
apresentassem experiência mínima de dois anos na atenção a 
idosos. Entrevistou-se um profissional por unidade sorteada. 
Participaram médicos generalistas, enfermeiros, técnico de 
enfermagem e agente comunitário em saúde. Utilizou-se téc-
nica de entrevista semiestruturada, gravada em áudio, e diário 
de campo. Fez-se leitura exaustiva das transcrições e dos diá-
rios de campo e os dados foram analisados a partir da análise 
de conteúdo5. A interpretação foi feita sob o referencial teó-
rico socioantropológico de envelhecimento6,7. O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da UNIFESP. Re-
sultados e Discussão Foram duas as categorias identificadas: 
velhice e cuidado em saúde ao idoso. Na categoria velhice, 
sob a unidade de contexto envelhecimento, quase todos os 
entrevistados alegaram que o idoso necessita de supervisão e 
que o envelhecer caracteriza-se pela decadência, relacionada 
às doenças crônicas. Essa ideia pessimista, desconsiderando a 
autonomia do idoso, não está em desacordo com o momento 
sócio-histórico atual. Isso porque a oposição velho/ jovem en-
fatizada pelo capital desvaloriza o velho e supervaloriza a ju-
ventude, configurando-se como paradigma dominante5. Para 
a categoria cuidado em saúde ao idoso, segundo a unidade de 
contexto fatores promotores de envelhecimento saudável, 
a grande maioria dos entrevistados elencou como aspectos 
primordiais: a vontade do indivíduo em tornar-se saudável e 
a adoção de boas práticas alimentares e de exercício físico. 
Atualmente é socialmente aceita a ideia de envelhecer sem 
se tornar velho, mantendo a boa forma e o espírito jovem7. A 
preocupação com um corpo em forma assume a característi-
ca de cuidado com a saúde, sendo responsabilidade individual 
conquistá-lo, tornando-se um estilo de vida a ser consumido6. 
Conclusões/Considerações Finais No estudo, verificou-se que 
a concepção de velhice apresentada pelos profissionais pode 
dificultar a prática do cuidado em saúde aos idosos, pois rea-
firma o paradigma dominante sobre velhice, responsabilizan-
do o idoso pelo sucesso ou fracasso do cuidado em saúde. 
Dessa forma, torna-se mais difícil vislumbrar potencialidades 
no envelhecer, sendo necessário repensar a concepção de 
velhice desses profissionais para fomentar estratégias que 
possam integrar os idosos em suas diferentes subjetividades 
para o cuidado em saúde. Referências 1. BRASIL. Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Política Nacio-
nal do Idoso. Brasília, 2010. 102p. 2. MOTTA, L. B.; AGUIAR, A. 
C.; CALDAS, C. P. Estratégia Saúde da Família e a atenção ao 
idoso: experiências em três municípios brasileiros. Cad. saúde 
pública, v. 27, n. 4, p. 779–786, 2011. 3. ALMONDES, L. et al. 
Avaliação das ações estratégicas na atenção à saúde do ido-
so em Unidades Básicas de Saúde de Teresina-PI. Rev. bras. 
med. fam. Comunidade, v. 7, n. 22, p. 20–26, 2012. 4. MERHY, 

E. E. Saúde: a cartografia do trabalho vivo. São Paulo: Hucitec, 
2002. 189p. 5. MINAYO, M.C.S (Org). Pesquisa Social: Teoria, 
método e criatividade. 31 ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2012. 108p. 
6. DEBERT, G. G. A reinvenção da velhice. São Paulo: Editora 
da Universidade de São Paulo: FAPESP, 2004. 266p. 7. BEAU-
VOIR, S. A velhice: I. a realidade incômoda. São Paulo: Difusão 
Européia do Livro, 1970, 313p.
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14726 INICIATIVA EXITOSA DE EDUCAÇÃO 
PERMANENTE EM SAÚDE PROMOVIDA ENTRE O 
SETOR PÚBLICO-PRIVADO PARA A QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL E O FORTALECIMENTO DO SUS

Introdução Hodiernamente políticas públicas voltadas à 
construção de parcerias entre organizações governamentais 
e não governamentais têm sido promovidas, visando a me-
lhoria da qualidade da formação de profissionais e dos ser-
viços de saúde. Nesse contexto, o Instituto Sírio-Libanês de 
Ensino e Pesquisa- IEP/HSL tem desenvolvido iniciativas edu-
cacionais direcionas ao Sistema Único de Saúde (SUS), por 
meio dos Projetos de Apoio ao SUS. Dessa forma, dentro da 
política de Educação Permanente, o IEP/HSL promove diver-
sos cursos de especialização para os profissionais da saúde 
atuantes no serviço público, com vista a garantir o fortale-
cimento do SUS. Para tal qualificação, usa-se da perspectiva 
construtivista de ensino-aprendizagem, onde os cursos de 
especialização ofertados buscam estimular a capacidade de 
aprender a aprender, o trabalho em equipe, a postura ética, 
colaborativa e compromissada com as necessidades da so-
ciedade, além de aprofundar, de modo crítico e reflexivo, o 
conhecimento cientificamente produzido nas áreas de ges-
tão, saúde e educação, a depender da realidade local. Sendo 
a pós-graduação em Gestão da Clínica nas Regiões de Saú-
de (GCRS) uma das mais procuradas. Objetivos O objetivo 
do presente trabalho é apresentar a iniciativa de Educação 
Permanente do IEP/HSL, com enfoque para o curso de espe-
cialização em Gestão da Clínica nas Regiões de Saúde, o qual 
busca favorecer uma maior compreensão sobre as distintas 
modelagens de atenção à saúde e a utilização de ferramentas 
e dispositivos de gestão da clínica na Atenção Básica (AB). A 
intenção é discutir acerca da importância do fortalecimento 
e qualificação da AB dentro da rede de cuidado, na Região do 
Seridó. Metodologia O curso de pós-graduação lato sensu em 
Gestão da Clínica nas Regiões de Saúde teve o município de 
Caicó/RN como sede, contudo foram incluídos no processo 
seletivo profissionais dos municípios da IV Unidade Regional 
de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte (RN). Todos os 
25 municípios da Região do Seridó foram convidados a indicar 
profissionais da área da saúde ligados à AB que se enquadra-
vam ao perfil de competência do curso, para assim participar 
do processo seletivo a fim de preencher as 40 vagas oferta-
das. A especialização aconteceu no período de novembro de 
2015 a novembro de 2016, com encontros mensais de três 
dias, caracterizando-se como semipresencial, com carga ho-
rário total de 360 horas. Ademais, como proposta metodoló-
gica de ensino-aprendizagem foram utilizadas as metodolo-
gias ativas de ensino-aprendizagem. Dentre os pré-requisitos 
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que embasassem as proposições feitas no ML. Resultados e 
Discussão Caderno e ML apontam ações junto a diversos as-
pectos que interferem no desempenho infantil e propõem a 
Atenção Integral à Saúde da Criança por domínios, competên-
cias e eixos, estando assim dispostos: Domínio Assistência à 
Saúde da Criança, com a competência Organização da Assis-
tência e os eixos Avaliação, Intervenção, Contexto Domiciliar 
e Contexto Educacional e Desportos; e domínio Processo de 
Trabalho, com as competências Organização do processo de 
trabalho e os eixos Trabalho Uni e Multiprofissional; Articu-
lação em Rede e os eixos Conhecimento e Comunicação em 
Rede; Articulação Intersetorial e o eixo Articulação com ou-
tros setores; e Infraestrutura e equipamentos e os eixos Ma-
teriais, equipamentos e insumos e Recursos Humanos. Para 
formular práticas de cuidado à criança, princípios como lon-
gitudinalidade, intersetorialidade e atuação em equipe são 
indispensáveis. O desenvolvimento da criança reflete suas 
condições de saúde e sofre influência de relações familiares, 
da qualidade da assistência e da educação que são ofertadas, 
de modo que o trabalho do fisioterapeuta exige olhar amplia-
do, com ações interdisciplinares de educação, prevenção e 
assistência, individuais e coletivas. Conclusões/Considerações 
Finais A partir das demandas que permeiam a atenção à saú-
de da criança, particularmente no que tange às pessoas com 
deficiência e suas necessidades em reabilitação, a proposição 
de um Caderno de Atenção Integral à Saúde da Criança no âm-
bito da Fisioterapia a partir de um ML construído mediante 
participação ativa dos trabalhadores e reflexão do mundo das 
práticas pode ser entendida como uma ferramenta de intro-
dução e execução de uma nova forma de olhar da categoria, 
auxiliando profissionais e até mesmo gestores no norteamen-
to das ações que devem ser adotadas como rotina de traba-
lho, baseando-se na integralidade do cuidado, no trabalho em 
equipe e na Intersetorialidade como elementos fundamentais 
para uma atenção de qualidade e resolutiva. Os próximos 
passos consistem nas possibilidades de implantação e imple-
mentação da proposta junto aos Estados de cirscunscrição 
do CREFITO-1: Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do 
Norte. Referências Schaik, E. E. V.; Souza, C. C. B. X.; Rocha, E. 
F. Reflexões sobre a atenção às crianças com deficiência na 
atenção. Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de 
São Paulo, Brasil. v. 25. n. 3. p. 233-241. set./dez. 2014. Berton-
cello, D.; Pivetta, H. M. F. Diretrizes curriculares nacionais para 
a graduação em fisioterapia: reflexões necessárias. Cadernos 
de Educação, Saúde e Fisioterapia. V. 2. N. 4. 2015. Silva A. C. 
D et al.  Fatores associados ao desenvolvimento neuropsico-
motor em crianças de 6-18 meses de vida inseridas em creches 
públicas do Município de João Pessoa, Paraíba, Brasil. Cad. 
Saúde Pública, Rio de Janeiro. v. 31. n. 9. p.1881-1893. 2015.

Luana Padilha da Rocha; Cinthia Rodrigues de Vasconcelos; 
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14789 ITINERÁRIOS DE ADOLESCENTES GRÁVIDAS: 
DIFICULDADES VIVENCIADAS NO ACESSO E 
ARTICULAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Introdução O acesso à assistência pré-natal no Brasil já está 
bem próximo de ser universalizado, entretanto, não tem ain-
da uma qualidade satisfatória, não levando, muitas vezes, 

em consideração as necessidades de saúde reprodutivas e 
sexuais das mulheres, principalmente das adolescentes (BRA-
SIL, 2011). Mesmo quando as gestantes adolescentes são as-
sistidas adequadamente durante o pré-natal e classificadas 
como de risco habitual, podem evoluir para um trabalho de 
parto de alto risco, ocasionado por dificuldades de acesso às 
maternidades em tempo oportuno (BARBASTEFANO; GIRIA-
NELLI; VARGENS, 2010). É importante estudar o itinerário te-
rapêutico dessas gestantes, buscando identificar os motivos 
pelos quais se tornam gestantes de alto risco. Compreender 
o percurso feito pelas gestantes adolescentes em busca de 
cuidado permitirá a análise das facilidades, dificuldades e limi-
tações vividas por elas em relação ao acesso aos serviços de 
saúde nos diversos níveis de atenção. É importante garantir a 
essas mulheres saúde, qualidade de vida e bem-estar durante 
a gravidez, parto e puerpério, como também o desenvolvi-
mento da criança, qualificando os serviços ofertados pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS). Objetivos Conhecer o itinerário 
terapêutico das gestantes adolescentes transferidas do inte-
rior do Estado do Ceará para o município de Fortaleza durante 
o trabalho de parto, identificando dificuldades vivenciadas no 
acesso e articulação da rede de serviços de saúde. Metodo-
logia Trata-se de uma pesquisa de campo, com abordagem 
qualitativa, realizada de maio a agosto de 2016. Participaram 
30 adolescentes na faixa etária de dez a 14 anos, gestantes, 
transferidas do interior do Ceará para a cidade de Fortaleza, 
nos anos de 2014 e 2015, provenientes das Macrorregiões de 
Saúde de Fortaleza, Litoral Leste/Jaguaribe e Sertão Central. 
A coleta de dados foi realizada nos sistemas de informação 
da Central de Regulação do SUS (CRESUS) da Secretaria Es-
tadual de Saúde do Ceará (SESA-CE). Os dados coletados dos 
Relatórios de Transferências (UNISUS) e de Transferências 
Efetivadas (UNISUSWEB), foram complementados nas bases 
do Sistema de Informação Hospitalar (SIH) e do Sistema de In-
formação de Nascidos Vivos (SINASC). Realizou-se entrevista 
aberta com as adolescentes e procedeu-se à análise temáti-
ca das falas, com utilização do modelo de análise holística de 
itinerários terapêuticos proposto por Trad (2015). Aprovado 
pelo CEP da SESA-CE, sob Parecer nº 1.543.147. Resultados e 
Discussão As causas das transferências foram: trabalho de 
parto prematuro (n=14), pré-eclâmpsia (n=6), trabalho de 
parto (TP) (n=5), distorcia de acomodação (n=1), cesárea an-
terior (n=1), apresentação pélvica (n=1), parada de progres-
são do TP (n=1), gravidez prolongada (n=1). A CRESUS reali-
zou busca de vaga nos hospitais de Fortaleza para a maioria 
das gestantes (n=16), porém 14 foram transferidas em vaga 
zero. Apenas duas gestantes foram reguladas e 28 não ob-
tiveram a transferência via Central de Regulação. Esse dado 
denota que o cuidado à gestante permanece fragmentado e 
há uma desarticulação entre os níveis de atenção. Todas as 
adolescentes iniciaram o pré-natal nos serviços de Atenção 
Primária (APS), por orientação do Agente Comunitário de 
Saúde e apontaram as barreiras geográficas como dificulta-
doras do acesso aos serviços. A APS, porta de entrada para 
o sistema de saúde (MENDES, 2013), assegurou às gestantes 
exames e medicamentos, mas algumas mulheres precisaram 
de complementação no serviço privado, mesmo em casos de 
urgência. Algumas foram encaminhadas à atenção especiali-
zada para acompanhamento pré-natal de risco. A falta de in-

cializado. Objetivos Instituir uma Rede de Atenção ao Câncer 
em Florianópolis com o planejamento dos cuidados de longo 
prazo aos sobreviventes na APS na busca da integralidade do 
cuidado em todos os pontos de atenção da rede. Metodologia 
Elaborou-se um planejamento para a alta da atenção especia-
lizada destes pacientes, composta das etapas a seguir: sensi-
bilização da equipe do CEPON quanto à necessidade da alta 
e informações sobre a estruturação da atenção primária no 
município; sensibilização dos grupos de apoio e associações 
em oncologia; elaboração de um plano de educação perma-
nente sobre câncer na APS; elaboração de resumos de altas 
no centro especializado e plano de cuidados para o segui-
mento na APS. Resultados e Discussão O diagnóstico inicial 
mostrou em 2013, 612 usuários sobreviventes do câncer ainda 
vinculados ao CEPON, sendo que 1/3 desses eram de sobrevi-
ventes de câncer de mama. Em 2013/14 foi realizado um pro-
cesso de educação permanente para a rede e elaboração de 
resumos de alta, plano de cuidados pós alta e cartilha do usuá-
rio. Em 2015 iniciaram-se as altas para as Unidades de Saúde 
do Distrito Leste em Florianópolis, escolhido como piloto do 
projeto sendo que 80 pacientes sobreviventes do câncer de 
mama foram reencaminhadas às Unidades de Saúde daque-
le Distrito. Conclusões/Considerações Finais Esta experiência 
proporcionou o contato e o compromisso da APS no cuidado 
deste doente crônico, possibilitando a continuidade do cuida-
do ao sobrevivente de câncer, solidificando os fluxos da rede 
e o mecanismo de referência e contra referência, na busca da 
integralidade do cuidado.

Monique Rene Navarro Lins de Azevedo; Claudia Flemming 
Colussi;

14752 MODIFICAÇÕES DE INDICADORES DE 
RESOLUTIVIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA EM MUNICÍPIOS 
DO RIO GRANDE DE NORTE PARTICIPANTES DO PMMB

Introdução O Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) 
objetiva fortalecer a Atenção Básica (AB) no Sistema Único 
de Saúde. Esse processo de qualificação do cuidado em saú-
de depende da gestão das redes, que pode ser indicado pela 
resolutividade dos problemas de saúde na AB. Objetivos Veri-
ficar as modificações ocorridas em indicadores de resolutivi-
dade da atenção básica em municípios do Rio Grande do Nor-
te (RN) participantes do PMMB de 2013 a 2015. Metodologia 
Consiste em um estudo ecológico cujas unidades de análise 
foram compostas pelos 167 municípios do RN. A variável de-
pendente foi dicotômica: presença ou ausência do PMMB por 
municípios do estado. As variáveis independentes de resoluti-
vidade da AB, com dados provenientes do DATASUS, foram: 
variação anual dos encaminhamentos para nível secundário e 
terciário realizados pela AB, e variação anual das internações 
por condições sensíveis a AB, ambos por municípios e dico-
tômicas [reduziu/aumentou]. Utilizou-se estatística descritiva 
de frequências. Resultados e Discussão Verificou-se que 97 
municípios do RN possuíam médicos do PMMB entre 2013 e 
2015. Ocorreu redução dos encaminhamentos para nível se-
cundário e terciário realizados pela AB em 73% dos municípios 
com PMMB. Além de ter sido identificada redução de interna-
ções por condições sensíveis a AB em 62% dos municípios com 
PMMB. Porém, quando comparou-se esses indicadores nos 

municípios com e sem PMMB não foram encontradas diferen-
ças estatisticamente significativas, apesar das frequências se-
rem mais elevadas no primeiro grupo de municípios. A ausên-
cia dessas diferenças entre os municípios pode não ter sido 
encontrada, pois, na prática, verifica-se que a gestão possui 
grande interferência. Conclusões/Considerações Finais Obser-
vou-se, portanto, melhorias nos indicadores de resolutividade 
na AB nos municípios com PMMB constatada pelo maior per-
centual de redução dos encaminhamentos e internações por 
condições sensíveis a atenção básica. Porém, outros estudos 
precisam ser realizados considerando indicadores de qualida-
de da gestão.

Diôgo Vale; Clécio Gabriel de Souza; José Adailton da Silva; 
Petrônio Souza Spinelli; Ayanara Larissa dos Santos Azevedo; 
Lyane Ramalho Cortez; Cipriano Maia de Vasconcelos;

14769 ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA NO 
ÂMBITO DA FISIOTERAPIA

Introdução O aumento significativo do número de recém-nas-
cidos com a Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZV), a com-
plexidade envolvida nestes casos, a dificuldade no acesso à 
reabilitação e a frágil articulação entre Atenção Básica e rede 
especializada, com demanda reprimida e extensas filas de 
espera, despertaram novamente para a necessidade urgen-
te de mobilização e de intervenções a nível governamental e 
da sociedade civil que pudessem garantir a integralidade do 
cuidado. Diante desse cenário antigo de tantas necessidades, 
mais visível com o advento da SCZV, é que o Conselho Regio-
nal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1ª Região (CRE-
FITO-1) instituiu um Grupo de Trabalho (GT) em Fisioterapia 
na SCZV com objetivo de garantir à Sociedade Pernambucana, 
em especial às famílias acometidas pela síndrome, avaliação 
e atendimento de excelência, promovendo ações políticas, 
regulamentadoras, educativas e fiscalizadoras pautadas na 
Ética, Dignidade, Compromisso, Respeito, Responsabilidade 
e Inovação. Dentre os compromissos assumidos, na perspec-
tiva de alcance de tamanho objetivo, propôs-se a elaboração 
de um “Caderno de Atenção Integral à Saúde da Criança, no 
âmbito da Fisioterapia”. Objetivos O presente relato tem 
como objetivo descrever o processo de desenvolvimento do 
Caderno de Atenção Integral à Saúde da Criança no âmbito 
da Fisioterapia, através da elaboração de um modelo lógico 
de atuação. Metodologia O GT promoveu duas oficinas de 8 
horas com fisioterapeutas para discutir experiências na aten-
ção à saúde da criança, pelo entendimento de que a formação 
profissional a partir da realidade de diversos serviços auxilia 
na proposição de uma atenção de qualidade, o que poderia 
contribuir na construção do caderno. A primeira oficina con-
sistiu na reflexão da prática pela apresentação de casos reais 
acompanhados pelos profissionais, discutindo o que configu-
ra atribuição comum e específica da categoria, bem como as 
dificuldades e potencialidades encontradas na condução do 
cuidado. A segunda oficina objetivou trabalhar o produto con-
solidado pelos membros do GT e validar a proposição de um 
modelo lógico (ML) de atuação profissional elaborado a partir 
das discussões da oficina anterior. A partir daí o GT iniciou a 
construção do caderno de Atenção Integral à Saúde da Crian-
ça no âmbito da Fisioterapia, com fundamentações teóricas 
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volvimento Sustentável. Referências BRASIL. Ministério da 
Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Manual de vigi-
lância do óbito infantil e fetal e do Comitê de Prevenção do 
Óbito Infantil e Fetal. Segunda Edição. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2009. CÂMARA, G. Et al. Análise Espacial de Áreas. In: 
DRUCK, S. Et. al. Análise espacial de dados geográficos. Brasí-
lia, EMBRAPA, 2004. Disponível em <http://www.dpi.inpe.br/
gilberto/livro/analise/>. Acesso em: 31 mai. 2016. FRANK, B. R. 
B. Et al. Avaliação da implantação da Rede Mãe Paranaense 
em três Regionais de Saúde do Paraná. Rio de Janeiro, Saúde 
Debate, v.40, n.109, p.163-174; 2016. VIEIRA, T. M. M; Et al. 
Mortalidade Perinatal e Diferenças Regionais no Estado do 
Paraná. Cogitare Enferm; v.20, n.4, p.783-791; 2015.

Michelle Thais Migoto; Márcia Helena de Souza Freire; Luciano 
de Andrade; Rafael Pallisser de Oliveira; Verônica de Azevedo 
Mazza; Ana Paula de Moraes Maia Barros;

14803 INTEGRALIDADE DO CUIDADO: 
POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO 
AO CCU DE UM MUNICÍPIO-CHAVE

Introdução O princípio da integralidade ainda apresenta li-
mites e desafios importantes que precisam ser superados, 
sendo a organização do sistema de saúde em Redes de Aten-
ção uma alternativa para seu alcance. Para o fortalecimento 
dessa estratégia, alguns estudos tem utilizado a atenção ao 
câncer de colo uterino (CCU) pois seu cuidado perpassa os 
diferentes níveis de atenção, atendendo aos ideais de redes. 
Objetivos Avaliar a Rede de Atenção à Saúde (RAS) de um 
município, sob a perspectiva da integralidade na linha de cui-
dado ao (CCU). Metodologia Pesquisa avaliativa, com abor-
dagem qualitativa do tipo estudo de caso, desenvolvida em 
um município com importante representatividade no que se 
refere à atenção ao CCU, com a participação de atores estra-
tégicos. Os dados foram coletados por meio de entrevistas 
individuais semiestruturadas com auxílio de um roteiro elabo-
rado pela pesquisadora. Para a análise dos dados foi utilizada 
a técnica de análise de conteúdo. Categorias temáticas foram 
criadas e posteriormente agrupadas sob os critérios de po-
tencialidades e limitações da rede de CCU do município, para 
o alcance da integralidade. Resultados e Discussão Dentre os 
resultados encontrados, verificou-se a existência de um fluxo 
formal entre os pontos da rede, refletindo de forma positiva 
na continuidade do cuidado, além da implantação pelo muni-
cípio de iniciativas de gestão para fortalecer a rede. Na APS, 
apesar de acesso facilitado, foi identificada uma baixa resolu-
tividade, principalmente pelo excesso de encaminhamentos 
realizados para a atenção secundária. A contrarreferência 
apresentou-se de forma não institucionalizada, ocorrendo 
apenas em alguns casos. Além disso, foi observada uma so-
brecarga dos serviços do município por demandas de cidades 
vizinhas e ausência de consenso entre os participantes quan-
to à atuação da regulação municipal. Conclusões/Considera-
ções Finais Admite-se que o controle efetivo deste câncer 
está relacionado à estruturação de uma rede de saúde que 
permita acesso aos diferentes níveis de atenção, desde as 
ações de promoção e prevenção até as ações de reabilitação. 
Identificar potencialidades e limitações na rede corresponde 

a uma ferramenta importante para aprimorar a atenção ao 
CCU.

Taciana Leão Pontes; Adriana Falangola Benjamin Bezerra; 
Keila Silene de Brito e Silva;

14811 DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA PARA 
MODELAGEM DE SERVIÇO DE CUIDADO FARMACÊUTICO 
PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS REDES DE 
ATENÇÃO À SAÚDE

Introdução No Brasil, o serviço de cuidado farmacêutico teve 
início no âmbito hospitalar e mais recentemente na atenção 
básica. Para avançar com o serviço de cuidado farmacêutico 
para a atenção especializada nas Rede de Atenção à Saúde, 
faz-se necessário o desenvolvimento de modelos de cuidado 
farmacêutico que atendam às características de cada ponto 
de atenção, necessidades e expectativa do usuário. Objetivos 
Descrever o desenvolvimento de uma ferramenta para mode-
lagem do serviço de cuidado farmacêutico na atenção espe-
cializada. Metodologia Para desenvolvimento da ferramenta 
foram considerados os conceitos e princípios de designs de 
serviços organizados por Stickdorn e colaboradores e adap-
tados para a área de saúde de acordo com os princípios e as 
diretrizes do Sistema Único de Saúde. Resultados e Discussão 
A ferramenta desenvolvida está organizada em 5 etapas: a 
etapa Mapear consiste em reconhecer o contexto em que o 
serviço de Cuidado Farmacêutico deverá ser inserido. A etapa 
Conceituar consiste em criar o conceito do serviço, sua rela-
ção com o paciente e equipe de saúde, objetivos e produtos 
esperados. A etapa Desenhar defini a organização da lógica 
do serviço, a competência técnica dos atores envolvidos. A 
etapa Refletir compete desenvolver um protótipo do proces-
so de trabalho detalhando a estrutura necessária para a ope-
racionalização do serviço. A etapa Implantar defini a estratifi-
cação de risco para oferta do serviço e de indicadores para o 
monitoramento e avaliação. Conclusões/Considerações Finais 
As características da ferramenta contribuem para a integra-
ção multiprofissional, para o entendimento da missão de cada 
ponto de atenção e o seu papel no Sistema de Saúde, e per-
mite o desenvolvimento de modelos de serviços de cuidados 
farmacêuticos adequado à realidade e necessidades de dife-
rentes pontos de atenção.

Orlando Mário Soeiro; Maria Ondina Paganelli; Thais Teles de 
Souza; Rangel Ray Godoy; Karen Sarmento Costa;

14833 ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS DE PESSOAS COM 
CÂNCER: PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO BRASIL

Introdução Os Itinerários Terapêuticos-IT constituem-se ferra-
menta teórico-metodólogica capazes de desvelar as múltiplas 
redes interpretadas e tecidas pelos indivíduos na composição 
de suas trajetórias para a manutenção da vida. Da compreen-
são dos IT de pessoas com câncer pode-se compreender di-
mensões relativas aos processos de adoecimento, cura, trata-
mento e o uso e acesso à rede de atenção a saúde. Objetivos 
Objetivou-se mapear a produção científica nacional nos últi-
mos 15 anos acerca dos itinerários terapêuticos de pessoas 
com câncer. Metodologia Trata-se de uma revisão integrativa 
envolvendo pesquisas sobre IT e câncer desenvolvidas no Bra-
sil. A coleta de dados durou 4 meses, por meio da consulta à 

formação adequada trouxe lacunas importantes no cuidado. 
Conclusões/Considerações Finais O estudo dos caminhos per-
corridos pelas adolescentes grávidas permitiu ampliar a visão 
de suas necessidades de saúde. A APS, em alguns municípios, 
denotou a necessidade de maior organização e de melhoria 
da estrutura física, de recursos humanos e materiais. O acesso 
aos hospitais de seus municípios ou de municípios vizinhos du-
rante o TP nem sempre ocorreu de forma qualificada, algumas 
vezes, houve falta de informação. Muitas dessas gestantes fo-
ram transferidas sem regulação devido à negação da vaga à 
CRESUS, por parte das maternidades. A análise do acesso a to-
dos os níveis de atenção, como se deu esse acesso e sua qua-
lidade, avaliada a partir da visão das usuárias, é fundamental 
para alinhar a realidade desse grupo com as diretrizes e princí-
pios do SUS que buscam garantir acesso qualificado a ações e 
serviços de saúde, que minimizem os riscos à mulher grávida e 
ao feto e incida sobre a redução da morbimortalidade mater-
na e neonatal. Referências BARBASTEFANO, Patrícia Santos; 
GIRIANELLI, Vania Reis; VARGENS, Octavio Muniz da Costa. O 
acesso à assistência ao parto para parturientes adolescentes 
nas maternidades da rede SUS. Rev. Gaúcha Enferm. (Online), 
Porto Alegre , v. 31, n. 4, p. 708-714, Dec. 2010 . BRASIL, Minis-
tério da Saúde. Conselho Nacional de Secretarias Municipais 
de Saúde. Alguns documentos introdutórios da rede cegonha. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2011. MENDES, Eugênio Vilaça. 25 
anos do Sistema Único de Saúde: resultados e desafios. Estud. 
av., São Paulo , v. 27, n. 78, p. 27-34, 2013. TRAD, Leny Alves 
Bomfim. Itinerários terapêuticos: questões e enfoques pre-
sentes na literatura e um modelo holístico de análise com foco 
na cronicidade. In: CASTELLANOS, M. E. P. et al. Cronicidade: 
experiência de adoecimento e cuidado sob a ótica das ciências 
sociais. Fortaleza: EdUECE, 2015. p. 61-96.

Porcina Barreto Frota; Mardênia Gomes Ferreira Vasconcelos; 
Kellyanne Abreu Silva; Andrea Caprara;

14795 IMPACTO DE UMA REDE DE ATENÇÃO MATERNA 
E INFANTIL NA MORTALIDADE PERINATAL

Introdução A Mortalidade Perinatal compreende os óbitos 
fetais a partir de 22 semanas de gestação e os neonatais pre-
coces ocorridos até o sexto dia vida do recém-nascido. Estima 
o risco de um feto nascer sem qualquer condição de vida, e 
se nascendo vivo, o risco de morrer ainda na primeira semana 
de vida. Mostra-se como um indicador sensível para avaliação 
da assistência obstétrica e neonatal prestada durante o pré-
natal, parto, nascimento e atendimento ao recém-nascido. De 
tal modo, que conhecer suas taxas e seus determinantes au-
xilia na gestão e na avaliação das políticas públicas de saúde 
relacionadas à assistência materno e infantil (BRASIL, 2009). 
Em busca da manutenção da redução da Mortalidade Infantil, 
com foco no componente neonatal precoce, o estado do Pa-
raná implantou o programa Rede Mãe Paranaense (RMP), em 
2012, que reorganizou os serviços de saúde na lógica das Re-
des de Atenção à Saúde, de acordo com a Rede Cegonha. Este 
programa tem como meta até 2020 que os serviços apresen-
tem padrões elevados de qualidade para a assistência à saú-
de materno e infantil, em todas as regiões do estado e com o 
mínimo de ocorrência de óbitos maternos e infantis (PARANÁ, 
2012). Objetivos Geral: Analisar o impacto da Rede de Atenção 

a Saúde Materna e Infantil para a redução da mortalidade pe-
rinatal, no estado do Paraná, no período de 2006 a 2014. Es-
pecífico: Investigar o padrão da distribuição espacial da Mor-
talidade Perinatal segundo a Taxa de Mortalidade Perinatal, 
Paraná, 2006 a 2014. Metodologia Pesquisa epidemiológica do 
tipo ecológica, de série temporal, no Paraná, período de 2006 
a 2014; tem 22 Regionais de Saúde (RS), 4 Macrorregionais 
(MRS). Incluídos todos os óbitos perinatais registrados no 
SIM, e os nascidos vivos do SINASC. Realizado linkage deter-
minístico entre os bancos. Utilizados dados secundários pu-
blicados pelo IPARDES (BDEweb). Como classificação da TMP 
adotou-se: baixa - menor que 10,0 óbitos perinatais por 1000 
NV; moderada - de 10,0 a 19,9 por 1000 NV; elevada de 20 a 
29,9 por 1000 NV; e elevadíssima maior ou igual 30 por 1000 
NV. Realizada análise espacial dos dados conforme a Análise 
Exploratória de Dados Espacial (AEDE) para mensurar o rela-
cionamento do fenômeno e com seus vizinhos, e o Indicador 
Espacial de Associação Local (LISA), uma medida de associa-
ção apresentada em maiores detalhes entre o evento e es-
paço (CÂMARA, et al., 2004). Com aprovação em Comitê de 
Ética da UFPR, Parecer de n° 362.767. Resultados e Discussão 
De acordo com a AEDE 5 municípios apresentaram Taxa de 
Mortalidade Perinatal (TMP) baixas (<10/1000 NV). Outros 20 
municípios apresentavam TPM elevada (20 a 29,9 /1000 NV), 
destaque para a 5ª RS de Guarapuava, que contempla maior 
número de municípios com este perfil, entre eles Guarapua-
va, Foz do Jordão, Reserva do Iguaçu, Virmond e Marquinho. 
Nas mudanças da série temporal, observou-se a formação de 
um cluster Alto-Alto na região Noroeste no 1o Triênio, loca-
lização da MRS Noroeste, que desaparece no período. Com 
o indicador LISA identificou-se três importantes conglomera-
dos espaciais de municípios com baixas taxas, um localizado 
na 15ª, 17ª e 18ª RS, outro na 8ª, 9ª e 10ª RS e por fim outro 
na 2ª e 3ª RS. Estudo apontou que estas regiões apresentam 
impacto positivo após a implantação do RMP (FRANK, et al., 
2016). Destaca-se que a 5ª RS apresenta a formação de um 
conglomerado de altas taxas, composto pela maioria de seus 
municípios, e um segundo composto por municípios da 2ª, 
da 3ª, da 18ª, da 19ª e da 21ª RS. Pesquisa apontou que a 5ª 
RS vem apresentando redução da TMP, entretanto é a RS de 
taxas mais elevadas em todo o estado (VIEIRA, et al., 2015). 
Conclusões/Considerações Finais A análise espacial mostrou-
se valiosa para o monitoramento da TMP, o recurso analítico 
permitiu a identificação geográfica de regiões com indicado-
res insatisfatórios. Conclui-se que houve impacto positivo da 
rede de atenção a saúde materna e infantil, mas ainda há ne-
cessidade de investimentos para a implementação de ações 
específicas e oportunas, para a redução dos óbitos perina-
tais. Esta ferramenta de análise é pouco explorada por pes-
quisadores brasileiros, o que resultou em limitação de infor-
mações científicas, para análise de comparações. Sugere-se 
novos estudos de análise da estrutura, processo e, resultado 
dos serviços de saúde envolvidos na assistência materna e in-
fantil nas regiões evidenciadas, a fim de compreender seus 
determinantes, e a relação com condições socioeconômicas. 
Entende-se que esta conjuntura requer ações sociais interse-
toriais para melhor êxito dos indicadores de saúde, que se 
coadunam com as recomendações dos Objetivos do Desen-
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a oportunidade do diagnóstico e tratamento adequado as 
mulheres enquanto infectadas.

Karine Costa Dividório Farias; André Luiz da Silva Farias;

14855 DISCURSOS SOBRE PRÁTICAS CORPORAIS DE 
PACIENTES CARDIOPATAS INTERNADOS EM UM HOSPITAL 
DO RJ: A IMPORTÂNCIA DA REDE DE SAÚDE REFERIDA

Introdução As doenças cardíacas apresentam possibilidades 
profícuas de compreensões dos significados e interações dos 
indivíduos com o meio ao qual se inserem. Assim, conhecer 
as experiências corporais dos cardiopatas na rede de saúde, 
propicia um olhar mais amplo e profundo no modo pelo qual 
estes se aderem ou não à atividade física prescrita. Objetivos 
Compreender a relação entre práticas corporais e a rede de 
saúde referida nos discursos de pacientes cardiopatas interna-
dos em um hospital da cidade do Rio de Janeiro. Metodologia 
O presente estudo fundamentou-se nos preceitos metodoló-
gicos da pesquisa qualitativa. A pesquisa foi realizada em um 
hospital federal de cardiologia do Rio de Janeiro. Os critérios 
para seleção dos sujeitos do grupo de estudo foram: pacien-
tes adultos, independente do sexo, que se encontravam no 
período pré-operatório de cirurgia cardíaca e pós-operatório 
mediato. As técnicas de pesquisa utilizadas foram a observa-
ção participante e entrevistas semi-estruturadas.Foram entre-
vistados 16 pacientes cardiopatas internados, dos quais, 8 en-
contravam-se no pré-operatório e 8 no pós-operatório. Todas 
as entrevistas foram gravadas e depois transcritas. Resultados 
e Discussão Os pacientes relataram dificuldades para deambu-
lar e dependência de apoio familiar para esta e demais possibi-
lidades de movimentação. Sobre o histórico de suas práticas 
corporais referiram-se a programas dos quais fizeram ou não 
parte, tais como: programas de atividade física desenvolvidos 
pelos Nasf, academias populares e ao ar livre, locais privados 
de ginástica, programas sociais e educação física escolar. Não 
houve continuidade em grande parte dos programas. Os pa-
cientes que permaneceram por mais tempo relataram como 
motivo: vínculos de amizade, necessidade de socialização, 
tempo disponível após criação dos filhos, falecimento do côn-
juge e orientação médica. Conclusões/Considerações Finais As 
redes de saúde referidas influenciam na vivência de práticas 
corporais dos pacientes e podem ser determinantes no enfren-
tamento à doença cardíaca, ou seja, a forma como estes vão 
aderir ou não a atividade física prescrita.

Mayara Cassimira de Souza; Jaqueline Teresinha Ferreira; 
Sabiny Pedreira Ribeiro;

14856 MODELO TEÓRICO CONCEITUAL PARA A 
EXPLICAÇÃO DO ÓBITO FETAL

Introdução A mortalidade fetal, incluída na mortalidade peri-
natal, compreende os óbitos ocorridos a partir da 22ª semana 
completa ou fetos com peso igual ou superior a 500g (CID-10). 
É um indicador sensível da saúde materna, da qualidade e aces-
sibilidade aos cuidados de saúde para as gestantes (BITTEN-
COURT et al., 2013, ASSIS, 2013). São estimados anualmente no 
mundo cerca de dois milhões de óbitos fetais tardios (acima 
de 28 semanas de gestação) e 98% ocorrem nos países menos 
desenvolvidos. Segundo estimativas internacionais, o Brasil se 
encontra numa faixa intermediária de taxa de mortalidade fe-

tal: 5 a 14,9/1000 nascimentos (BITTENCOURT et al., 2013). Um 
dos grandes obstáculos para se desenvolver estudos de nati-
mortalidade, ainda está na falta de dados oficiais confiáveis, di-
ficultando assim o conhecimento de sua verdadeira magnitude 
como problema de saúde pública. Nesse sentido, a qualidade 
da informação sobre a mortalidade fetal e o acompanhamento 
da qualidade das intervenções específicas para sua prevenção 
especialmente nos cuidados pré-natais e intraparto, são priori-
tários para acelerar os progressos na erradicação de natimor-
tos evitáveis (LAWN et al., 2016). Objetivos Realizar um estudo 
sobre os diferentes fatores de risco determinantes do desfe-
cho “óbito Fetal” encontrados na literatura no intuito de cons-
truir um Modelo explicativo do óbito Fetal, indicar desafios im-
portantes na atenção perinatal para subsidiar o planejamento 
de medidas necessárias para melhoria do cuidado materno-in-
fantil. Metodologia A elaboração do modelo teórico conceitual 
(explicativo) do Óbito Fetal foi realizada a partir da revisão de 
literatura considerando os atuais referenciais teóricos com a 
utilização dos descritores: natimortalidade; óbito fetal e Fato-
res determinantes do óbito fetal. De acordo com os autores 
Mosley & Chen, o modelo teórico conceitual foi construído por 
meio de uma estrutura hierarquizada que consideram fatores 
distintos de acordo com sua precedência no tempo e relevân-
cia para a explicação do desfecho. As inter-relações entre os 
fatores de risco e/ou proteção foram representadas em três ní-
veis de hierarquia organizados por nível de proximidade com o 
desfecho, em grupos de variáveis (Distal, Intermediário I e II e 
Proximal). Os fatores distais (antecedentes) influenciam os fa-
tores intermediários e estes influenciam os fatores proximais 
(que agem diretamente sobre o desfecho) (NASCIMENTO, 
2011). Resultados e Discussão Os Fatores de risco descritos para 
o óbito fetal na literatura para os diferentes níveis foram: Nível 
Distal- fatores socioeconômicos relacionados à vulnerabilida-
de familiar e social; Nível Intermediário I- Características Mater-
nas: Idade Materna extrema; História Reprodutiva com sinais 
de risco; Morbidades Maternas; Comportamento Materno e 
Estilo de Vida: uso de drogas lícitas e ilícitas. Nível Intermediá-
rio II- fatores assistenciais: pré-natal inadequado ou ausente; 
sistema de transporte e de referenciamento ineficaz; assis-
tência inadequada ao parto. Determinantes Proximais- Con-
dições de Saúde Fetal: baixo peso, Restrição de Crescimento 
Intrauterino, Malformações Congênitas e gestações Múltiplas. 
Estudos afirmam que embora os fatores biomédicos sejam im-
portantes, o fator comum subjacente a muitos natimortos é a 
ocorrência da peregrinação da gestante retratando a dificul-
dade de acesso em tempo oportuno a assistência adequada. 
No Modelo explicativo a variável “Peregrinação da Gestante” 
associada às demoras da assistência (anteparto e intraparto) é 
fator determinante nos desfechos negativos para a mãe e para 
o feto, representando um possível efeito direto sobre o óbito 
fetal. Conclusões/Considerações Finais Os fatores que envol-
vem os natimortos são inseparáveis dos problemas de saúde 
materna e a maioria são evitáveis com melhorias do sistema de 
saúde através de pré-natal de qualidade, atenção contínua na 
rede de assistência e assistência ao parto em tempo oportuno. 
Portanto, os benefícios deste estudo resultam em ganhos mú-
tuos para a saúde materna e perinatal. Seja pela sua dimensão 
em números ou pela aflição das famílias, a perda fetal é uma 
preocupação importante em saúde pública, e considerando a 

Biblioteca Virtual de Saúde. Utilizou-se os descritores “itinerá-
rios terapêuticos”, “itinerários de cuidados”, “trajetórias te-
rapêuticas”, “trajetórias de tratamento”, “trajetórias de cui-
dado”, “trajetórias do paciente”, “câncer”, “oncologia” nos 
idiomas português e inglês. Foram incluidos trabalhos brasilei-
ros, publicados em periódicos indexados no período de 2000 
a 2015, nos idiomas português, inglês e espanhol, independen-
te da modalidade de estudo. A amostra resultou em 8 artigos. 
Resultados e Discussão As publicações guardam semelhanças 
metodológicas, privilegiando um enfoque microssóciológico 
dos sentidos e experiências atribuídos á doença pelos seus 
portadores e seus versáteis IT. Predominou trabalhos que fo-
caram percepções e comportamentos do indivíduo com cân-
cer sobre sua doença, tratamento e IT. Demais estudos inves-
tigaram a trajetória do usuário na perspectiva do sistema de 
saúde, das práticas biomédicas e expectativas quanto à aten-
ção recebida. Aludem à necessidade da humanização da assis-
tência, melhor articulação entre os sistemas público, privado 
e informal, dos aspectos econômicos e técnico-assistenciais, 
com vistas à precocidade no diagnóstico e tratamento oncoló-
gicos. Conclusões/Considerações Finais Um adensamento das 
publicações sobre IT tem emergido na atualidade tangencian-
do a complexidade e processualidade dos fluxos e travessias 
de pessoas com câncer, bem como possibilitado o levanta-
mento de prioridades na prevenção, planejamento e gestão 
do cuidado voltados para uma melhor assistência oncológica.

Daniela Arruda Soares1; Shirley Batista Oliveira; Ana Paula 
Freitas de Oliveira; Mariana Sousa Santos; Margarete Costa 
Santos; Danielle Judite Silva Santos; Jamile Aurea Batista; Ana 
Clara Cunha Soares;

14837 A IMPLANTAÇÃO DE UM NÚCLEO DE APOIO À 
SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) EM UM DOS DISTRITOS NO 
MUNICÍPIO DE CAMPINAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução O Núcleo de Apoio à Saúde da Familia (NASF), san-
cionado enquanto política pública através da Portaria GM Nº 
154/2008, preconiza o fortalecimento da Atenção Primária à 
Saúde (APS) através do suporte interdisciplinar às Equipes de 
Saúde da Família (ESF). O Município de Campinas busca inves-
tir nesta iniciativa desde 2011, com ampliação de tais equipes 
a partir de 2015. Objetivos Este trabalho tem como objetivo 
contribuir para o debate acerca da discricionariedade e do 
planejamento do NASF enquanto política pública de saúde, 
através do relato da implantação de uma equipe em um dos 
distritos do município de Campinas. Metodologia O presente 
trabalho se trata de um relato de experiência do processo de 
trabalho do primeiro autor, trabalhador do NASF em questão, 
e do segundo autor que, em cargo de gestão, assume função 
de apoio do mesmo. Além disto, para a síntese deste trabalho 
foram levantadas fontes de evidências que se constituem de 
documentos administrativos, tais como: atas de reuniões da 
equipe NASF, atas de reuniões do grupo condutor municipal 
e o projeto municipal do NASF. Foi desenvolvido um resgate 
e sistematização do processo de implantação do NASF que 
teve início no ano de 2015 e as atividades se mantém até os 
dias atuais. Resultados e Discussão A equipe em questão foi 
implantada após realização de oficina com o coletivo de apoio 
institucional e com as coordenadoras dos Centros de Saúde 
do Distrito, além da formação de um grupo condutor distrital 

para planejar as atividades. Este processo se deu em paralelo 
a atividades municipais que visavam implantação desse ar-
ranjo institucional em outras regiões do município. A opera-
cionalização contou com reconhecimento do território e da 
rede socioassistencial, e divisão da equipe NASF por referên-
cias para se aproximar das ESF apoiadas. Há pluralidade de 
perspectivas de como instituir o processo de trabalho, seja na 
equipe de NASF, nas equipes da ESF, como na gestão central 
do município. Conclusões/Considerações Finais A discriciona-
riedade da política do NASF foi sensível ao modelo de APS e 
ESF adotado no município, aos recursos físicos, materiais e 
humanos disponíveis e ao alinhamento conceitual e prático 
entre gestão distrital, local, trabalhadores NASF e ESF. Per-
cebe-se a necessidade de potencializar debates deste arranjo 
com modelo de atenção instituído.

Andre Eduardo Mei; Roberto Mardem; Julia Amorim Santos; 
Márcia Alves Guimarães;

14854 VIGILÂNCIA DA SÍFILIS CONGÊNITA EM UM 
MUNICÍPIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Introdução A Sífilis Congênita persiste como grave problema 
de Saúde Pública. Doença passível de prevenção, de agente 
etiológico e modo de transmissão conhecidos, a eliminação 
é possível desde que a mulher infectada pelo Treponema pal-
lidum seja identificada e tratada antes e durante a gestação. 
O controle da infecção permanece como grande desafio para 
os serviços assistenciais e de vigilância epidemiológica. Obje-
tivos Descrever e caracterizar a situação da Sífilis Congênita 
em um município do Estado do Rio de Janeiro, no período 
de 2011 a 2015. Metodologia Estudo transversal, por meio da 
análise das fichas do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN) dos casos de Sífilis Congênita e Sífilis em 
gestante, em um município do Estado do Rio de Janeiro, no 
período de 2011 a 2015. As variáveis estudadas foram faixa 
etária da mãe, realização de pré-natal, tratamento do par-
ceiro, momento de diagnóstico da sífilis, sífilis em gestante 
segundo classificação clínica e esquema de tratamento. As 
fichas foram selecionadas e analisadas sistematicamente, as 
variáveis tabuladas em planilhas e posteriormente confron-
tadas, associadas e descritas. Resultados e Discussão Em se 
tratando da faixa etária observa-se que 61,8% dos casos de 
sífilis congênita ocorreram em gestantes jovens entre 20 
e 34 anos de idade; 79,4% das gestantes realizaram pré-na-
tal; 50% dos parceiros das gestantes foram tratados; 61,8% 
das gestantes tiveram seu diagnóstico durante a gravidez; 
47,6% das gestantes fizeram o esquema de tratamento ade-
quado (7.200.000 UI). Considerando os dados encontrados 
e avaliando as variáveis elegíveis, a maioria dos casos de 
sífilis ocorre nas mulheres jovens que realizaram pré-natal 
e tiveram seu diagnóstico durante a gravidez e a sífilis con-
gênita ainda é uma crescente, o cenário atual deste muni-
cípio é considerado um grave problema de saúde pública. 
Conclusões/Considerações Finais É necessário intensificar 
as ações de erradicação, estimulando a realização do acom-
panhamento ao pré-natal adequado, para que não ocorram 
casos. Investir na captação precoce da gestante para o início 
do pré-natal e ampliar o acesso ao serviço de saúde visando 
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A primeira parte descreve o que as profissionais entendem 
por Apoio Matricial; em seguida, mostra-se como vivenciam e 
avaliam as ações já realizadas; por fim, são levantados os obs-
táculos percebidos nesse processo, os quais podem compro-
meter a sustentabilidade do modelo.Identificou-se que parte 
da equipe compreende a proposta do apoio matricial e avalia 
positivamente as ações desenvolvidas até então, embora rela-
te diversas dificuldades que vêm interferindo nesse processo. 
Esta lógica de gestão do cuidado propõe também executar 
mudança nas relações de referência e contra-referência, com 
ampliação de vínculo e coresponsabilização entre as equipes 
de saúde(CAMPOS, 1999).Já outros profissionais ainda desco-
nhecem esse dispositivo, confundem-no com o próprio pro-
cesso de trabalho da Estratégia de Saúde da Família ou mes-
mo possuem uma ideia antagônica à empregada, persistindo 
dúvidas e incertezas, em que a concepção de matriz ligada à 
conceitos empresariais, onde um equipe teria primazia sobre 
seus subordinados (OLIVEIRA, 2011). Conclusões/Considera-
ções Finais Desafios são postos a todo momento na área da 
saúde, e a implantação de novos modelos assistenciais vem 
se constituindo como um dos principais. Ao longo do estudo 
pôde-se perceber que, apesar de se vivenciar, concordar e 
compreender a nova lógica proposta, ainda existem dúvidas e 
incertezas quanto a sua efetivação e sustentabilidade. Dessa 
forma, é importante que as práticas de apoio matricial já es-
tabelecidas sejam periodicamente revistas e que se reflita cri-
ticamente junto às equipes de referência para a continuação 
de um processo dialógico e eficiente em que todos os atores 
possam opinar, questionar e atuar no sentido de transformar 
o seu modo de agir. Referências Campos GWS. O anti-Taylor: 
sobre a invenção de um método para co-governar instituições 
de saúde produzindo liberdade e compromisso. Cad. Saúde 
Pública. 1998, vol.14, n.4, pp.863-70. Campos GWS. Equipes de 
referência e apoio especializado matricial: um ensaio sobre a 
reorganização do trabalho em saúde. Ciênc. saúde coletiva. 
1999, vol.4, n.2 pp.393-403 Campos GWS, Domitti AC. Apoio 
matricial e equipe de referência: uma metodologia para ges-
tão do trabalho interdisciplinar em saúde. Cad. Saúde Pública, 
2007, vol.23, n.2, pp.399-407. Oliveira GN. Devir apoiador: uma 
cartografia da função apoio [Tese]. Campinas, SP: Universida-
de Estadual de Campinas, Faculdade de Ciências Médicas; 2011

Adriana Lobo Jucá; Ilka Veras Falcão; Casiana Tertuliano 
Chalegre;

14920 MANICOMIALIZAÇÃO DE IDOSOS RESIDENTES 
EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA

Introdução As mudanças na dinâmica demográfica e o aumen-
to da proporção de idosos apontam a necessidade de cuida-
dos não domiciliares a esta população. Uma das modalidades 
encontradas é a Instituição de Longa Permanência para Ido-
sos (ILPI), cuja proposta assistencial tem caráter domiciliar, 
coletivo e com cuidados longitudinais, destinados às pessoas 
com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte 
familiar, e que vivam em condição de liberdade, dignidade e ci-
dadania1. Entretanto, na história da institucionalização da ve-
lhice essas ILPI’s são também conhecidas como asilos, onde, 
primordialmente, predominava a caridade cristã e o amparo 
da pobreza individual e familiar de idosos.2 Pressupõe-se que 

todo asilo é um espaço social fechado, com regras minuciosas 
para limitar e homogeneizar as atividades de seus residentes, 
conduzindo à “mortificação do eu”3. Paralelamente, a Refor-
ma Psiquiátrica brasileira se fortalece pelo princípio da desins-
titucionalização de pessoas com transtornos mentais, que 
outrora viviam em asilos/manicômios, onde eram privadas 
do convício social e familiar, submetidas à contenção física 
e química, o que se pode perceber, igualmente, em algumas 
ILPI’s no Brasil. Objetivos Nesse sentido, compreende-se que 
há uma descontinuidade no diálogo entre a rede de assistên-
cia social e a rede de assistência à saúde, cujo reflexo incide 
no processo de manicomialização dos idosos residentes em 
ILPI. Objetiva-se, portanto, refletir sobre a institucionalização 
de idosos em caráter de longa permanência e discutir a ges-
tão do cuidado longitudinal aos idosos. Metodologia Trata-se 
de um recorte de estudo transversal realizado pelo grupo de 
pesquisa “Envelhecimento Humano e Saúde”, do Programa 
de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (PPGSCol-UFRN). A coleta de dados 
foi realizada no período de abril a junho de 2015 em Natal/
RN. A população do estudo foram os idosos residentes nas 
14 ILPI’s do município. A amostra foi composta por idosos de 
10 dessas instituições que aceitaram participar do estudo, em 
que 238 idosos consentiram a participação no estudo. Para a 
discussão, foram utilizadas duas variáveis: quantidade de ido-
sos que utilizam antipsicóticos; idosos com transtorno men-
tal. Para descrever o uso de medicamentos pelos idosos utili-
zou-se a classificação Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) 
recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Resulta-
dos e Discussão Entre os 238 idosos, 52,5% utilizavam antipsi-
cóticos e 67,6% foram declarados, pela equipe, com transtor-
no mental, apesar de considerar a ausência de diagnósticos 
precisos, acompanhamento e avaliação multiprofissional em 
saúde mental. Esses dados revelam a importância de rediscu-
tir os cuidados longitudinais oferecidos aos idosos nas ILPI’s. 
Algumas delas possuem profissionais qualificados, com ha-
bilidades em lidar com a saúde dos idosos, com capacidade 
de gerir o cuidado de forma articulada e integrada aos laços 
sociais e familiares. Por outro lado, a identificação de distintas 
realidades reflete o oposto: algumas dessas instituições estão 
esbarrando contra a Reforma Psiquiátrica brasileira, pois ex-
primem a sensação de uma manicomialização de idosos. Isso 
porque o cuidado oferecido em ILPI’s pode carrear fragilida-
des assistenciais, como: ausência de profissionais de saúde; 
escassez de cuidadores por número de idosos; inexistência de 
protocolos terapêuticos para diagnósticos e prescrições de 
medicamentos; insuficiência de atividades preventivas para 
retardar e/ou minimizar a perda da funcionalidade dos idosos; 
e, sobretudo, a ineficiência de integração entre familiares e o 
idoso. Conclusões/Considerações Finais Diante da necessida-
de socioassistencial de acolher os idosos em instituições de 
longa permanência, intui-se que estratégias e ações devem 
ser planejadas no âmbito de cuidados de qualidade, incluindo 
a reativação e estímulo dos laços sociais e/ou familiares, bem 
como, a valorização da história de vida, desejos, sentimentos, 
crenças e hábitos culturais de cada idoso. Com ênfase, para 
garantir cuidados longitudinais e horizontais, outros fatores 
intrínsecos devem ser assumidos no processo de trabalho das 
ILPI’s: corresponsabilização multiprofissional, intersetoriali-

magnitude desses óbitos, ressalta-se a importância deste es-
tudo no sentido de colaborar com as fontes de evidências de 
um tema universalmente importante: a natimortalidade. Este 
estudo apresenta resultados preliminares, contudo, recomen-
da-se o aprofundamento das questões suscitadas, no sentido 
de contribuir na implementação de medidas preventivas que 
visem à redução do óbito fetal e enfim, o fortalecimento da 
Rede Materno Infantil. Referências ASSIS, HM. Mortalidade 
fetal: um estudo para os óbitos evitáveis ocorridos no Muni-
cípio de Belo Horizonte, 2008-2010 - Universidade Federal de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, MG - 2013. Acesso em: 01 junho, 
2016 BITTENCOURT, S. Vigilância do Óbito Materno, Infantil e 
Fetal e atuação em Comitês de Mortalidade. Manual Técnico. 
Editora: FIOCRUZ, Rio de Janeiro, 2013. LAWN, JE et al., Ending 
preventable stillbirths: rates, risk factors, and acceleration to-
wards 2030, with The Lancet Stillbirth Epidemiology investiga-
tor group- www.thelancet.com - Published online January 18, 
2016. Acesso em: 25 junho, 2016. NASCIMENTO, RM. Determi-
nantes da mortalidade neonatal em Fortaleza-Ce: um estudo 
caso-controle. – Fortaleza, 2011. Orientadora: Prof. Dr. Álvaro 
Jorge Madeiro Leite. Dissertação Mestrado em Saúde Pública 
– Universidade Federal do Ceará. Acesso em: 21 agosto, 2016.

Marley Carvalho Feitosa Martins; Francisco Herlânio Costa 
Carvalho;

14869 ACESSO DE MULHERES À ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA E O CÂNCER DE MAMA: REVISÃO 
INTEGRATIVA

Introdução A Estratégia Saúde da Família (ESF) desempenha 
papel fundamental na implementação de ações de cuidado 
integral à saúde da mulher, na qual destaca-se o controle do 
câncer de mama. No entanto, para que a ESF consiga desen-
volver ações que impactem na redução da morbimortalidade 
pelo câncer de mama, é necessário garantir que as mulheres 
tenham acesso à atenção ofertada por esses serviços. Obje-
tivos Objetivou-se realizar uma revisão integrativa da litera-
tura para conhecer os aspectos relacionados ao acesso de 
mulheres na Estratégia Saúde da Família em relação às ações 
referentes ao câncer de mama. Metodologia Trata-se de uma 
revisão integrativa realizada por meio de consulta à Biblioteca 
Virtual de Saúde, utilizando como palavras-chave os seguintes 
termos: Acesso aos Serviços de Saúde, Neoplasias da Mama e 
Estratégia Saúde da Família. Foram adotados como critérios 
de inclusão: trabalhos de qualquer modalidade cujos estudos 
fossem no Brasil e publicados em inglês, português ou espa-
nhol no período entre 2006 e 2016. Inicialmente foram lidos 
os títulos e resumos para verificar adequação ao objetivo do 
estudo e excluiu-se os que abordavam temática que não se 
adequava. Após isso, foi feita leitura crítica e interpretativa de 
todo o material selecionado. Resultados e Discussão A amos-
tra final foi composta de 05 artigos. Emergiram duas catego-
rias: Barreiras ao acesso aos serviços de saúde e Estratégias 
para garantia do acesso aos serviços de saúde. A primeira 
abrange fatores socioeconômicos e padrões culturais, a re-
lação das mulheres com os profissionais e serviços de saúde 
do primeiro contato, a indisponibilidade de informação e as 
iniquidades na oferta da assistência. Já a segunda, abarca or-
ganizar os serviços de saúde a partir da ESF, compor equipes 

multiprofissionais com capacitação específica em câncer de 
mama na ESF e organizar os grupos de risco na área de abran-
gência das unidades. Conclusões/Considerações Finais O reco-
nhecimento das dimensões do acesso de mulheres na ESF é 
imprescindível para o alcance do acompanhamento integral e 
equânime das mesmas em relação ao câncer de mama e con-
corre para uma compreensão mais aprofundada desta reali-
dade, empoderando as usuárias, qualificando os profissionais 
e subsidiando gestores nos processos de tomada de decisão.

Shirley Batista Oliveira; Daniela Arruda Soares;

14907 PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
SOBRE O APOIO MATRICIAL

Introdução O Apoio Matricial busca aproximar uma unidade 
de saúde a outros serviços, a partir de apoiadores que esti-
mulem a reflexão crítica e a educação permanente, ajudando 
na identificação e no enfrentamento de problemas, podendo 
assumir um caráter técnico a partir da sua especialidade ou 
fomentando processos de mudança (CAMPOS, 1998).O con-
ceito de Apoio Matricial proposto por Campos(1999) objetiva 
assegurar retaguarda assistencial ou técnico-pedagógica es-
pecializada a equipes e profissionais responsáveis pelo cuida-
do a problemas de saúde. Busca, sobretudo, pôr em prática 
uma clínica ampliada e uma integração dialógica entre os di-
versos profissionais, entendendo que um especialista isolada-
mente não garante uma atenção integral(CAMPOS; DOMITTI, 
2007).As Equipes de Saúde da Família (EqSF) do Recife são 
contempladas com diversas ações de matriciamento e apoia-
dores provenientes de várias profissões e setores da saúde. 
Assim, os termos apoio matricial e matriciamento começam 
a fazer parte do dia a dia dessas equipes. Objetivos O estudo 
propõe descrever a percepção dos profissionais de saúde da 
família sobre o conceito e as ações de apoio matricial propos-
tos pela Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife 
(PCR).Para tal, visa identificar o que os profissionais enten-
dem por apoio matricial e como tem sido a vivência do ma-
triciamento estas equipes, além de levantar as principais ne-
cessidades de matriciamento destas equipes e correlacionar 
a percepção da equipe à proposta de matriciamento adotada 
pela PCR. Metodologia Corresponde a um estudo qualitativo 
descritivo desenvolvido a partir de uma pesquisa de campo de 
dados primário sem 2012, além de revisão bibliográfica e pes-
quisa documental em cartilhas, livros e documentos oficiais da 
Secretaria de Saúde do Recife e do Ministério da Saúde rela-
cionados ao tema estudado. Para tal, foram colhidos dados 
a partir de entrevista individual semiestruturada com profis-
sionais de saúde de duas equipes de saúde da família da PCR, 
compreendendo 19 pessoas. A amostra foi estabelecida por 
esgotamento ou repetição das informações, correspondendo 
a 10 profissionais de saúde entrevistados e os dados foram 
analisados sob a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo, uti-
lizando-se como referencial teórico as obras de Gastão Wag-
ner Campos. Foram excluídos os profissionais contratados há 
menos de 6 meses ou que gozaram de licença por um período 
maior que 6 meses nos anos de 2010 e 2011, garantindo que os 
entrevistados tenham vivenciado as ações de matriciamento 
realizadas. Resultados e Discussão Organizou-se a apresen-
tação dos resultados e discussão em três partes, a partir das 
expressões-chave semelhantes nos relatos das entrevistadas. 
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to prestado aos indivíduos em sofrimento psíquico. Todavia, 
mais de 10 anos após a Lei 10.216, muitos desafios permanecem 
atuais, como a necessidade de expansão dos Centros de Aten-
ção Psicossocial (CAPS) e a redefinição do papel dos antigos 
Hospitais Psiquiátricos (HPs) existentes pelo país. A formação 
de novos profissionais capazes de refletir e transformar a rea-
lidade da assistência em um modelo de permanente diálogo 
com os usuários também é um imperativo, em especial na área 
médica. Com o Programa Mais Médicos para o Brasil (PMM), 
que também visa redirecionar a formação nas faculdades de 
medicina e programas de residência médica, essa realidade 
vem sendo cada vez mais debatida. O Hospital Colônia Doutor 
João Machado (HJM) com seu programa de residência médica 
em Psiquiatria traz por meio do seu Ambulatório de Egressos 
uma proposta de formação e assistência com um olhar sobre 
o ser humano holístico, integral e por meio de uma aborda-
gem multiprofissional. Objetivos Descrever a realidade do 
ambulatório de egressos das internações em saúde mental do 
Hospital Colônia Doutor João Machado (HJM) como um es-
paço gerador de cuidado e articulador com a rede de atenção 
psicossocial (RAPS), capaz de propor um novo caminho para 
a Reforma Psiquiátrica. Metodologia Trata-se de um estudo 
do tipo qualitativo/quantitativo transversal. Foi realizada aná-
lise histórica dos documentos arquivados no HJM por meio do 
seu Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP) e dos arquivos do Am-
bulatório de Egressos. A análise qualitativa ateve-se as seguin-
tes categorias: história do ambulatório, recursos humanos e 
estruturação física. Além disso, foram compilados os dados 
dos atendimentos de psiquiatria realizados pelos residentes 
e preceptores do curso de Residência Médica em Psiquiatria 
do HJM no que diz respeito a sexo, idade e origem (cidade) 
dos usuários acompanhados no serviço no período de Janei-
ro e Julho de 2016, totalizando 567 atendimentos realizados 
por uma equipe de 9 médicos residentes e 1 médico psiquia-
tra (preceptor). As consultas médicas ocorreram de segunda 
a sexta em horário comercial nas salas do próprio serviço. O 
material foi armazenado e analisado em planilha do Excel 2010 
com construção de gráficos e tabelas. Resultados e Discussão 
O Ambulatório foi fundado em 1994 como um serviço exclu-
sivamente assistencial. Em 2001, com a criação da Residência 
Médica em Psiquiatria do HJM, tornou-se um espaço também 
de aprendizado. Sua função consiste em servir de ponte entre 
a internação e os demais braços da RAPS potiguar, acolhen-
do os usuários por até 6 meses pós-alta. Recorte realizado no 
ano de 2016 entre Janeiro e Agosto mostrou um total de 567 
atendimentos de Psiquiatria Geral e Psicoterapia no período. 
A amostra contou com um percentual de 75,31% de mulheres, 
com uma idade média de 39,72 anos – fato justificado pela 
residência médica iniciar seu primeiro ano com a enfermaria 
feminina, o que leva os residentes a acompanharem as mu-
lheres por mais tempo. Dos atendimentos oriundos da capital 
potiguar, predominaram as regiões Norte (180) e Sul (125), 
justamente as que apresentam mais dificuldades na estrutu-
ração da RAPS – não possuem CAPS II ou III para Transtornos 
Gerais, por exemplo. Isso se reflete também na alta incidência 
de usuários do município de Parnamirim (n=56), fronteiriço a 
região sul de Natal. Outros municípios frequentes foram Poço 
Branco (n=18), São Gonçalo do Amarante (n=16) e São José 
de Mipibu (n=6). Conclusões/Considerações Finais O Ambu-

latório de Egressos, em seus 23 anos de existência e com a 
parceria da Residência Médica, vem servindo como uma im-
portante porta de continuidade do cuidado para os indivíduos 
em sofrimento psíquico grave que precisam, ao longo de sua 
história de vida e por motivos multifatoriais, de um suporte 
intensivo em momentos de crise. Acompanhando pessoas de 
quase todas as regiões do Rio Grande do Norte, sua função 
social é outorgada não apenas pelos dados estatísticos que 
demonstram sua atuação, mas especialmente pelo olhar da-
queles que, após um período difícil em suas trajetórias e em 
parceria com a RAPS existente em solo potiguar, conseguem 
recuperar seu “ser-estar” no mundo e retomam suas funções. 
Referências 1. Amarante P. Loucos pela vida: a trajetória da 
reforma psiquiátrica no Brasil. Rio de Janeiro: FioCruz, 1995. 
2. Fernandes RL. A reforma psiquiátrica e a política de saúde 
mental do Rio Grande do Norte: papéis e funções de profis-
sionais e gestores. Natal. Tese [Doutorado em Enfermagem] 
– Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2014. 3. Brasil. 
Lei 10.216 de 6 de Abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e 
os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Diário Ofi-
cial da União, 9 de Abril de 2001. 4. Amarante P. Saúde Mental 
e Atenção Psicossocial. Rio de Janeiro: FioCruz, 2007.
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14953 REGULAÇÃO DO ACESSO A SAÚDE NO SUS: 
ARTICULAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) DE 
FORTALEZA COM OS OUTROS NÍVEIS DE ATENÇÃO

Introdução O sistema de saúde brasileiro utilizou-se de me-
canismos jurídicos e normativos, no sentido de garantir e 
ampliar o acesso aos serviços de saúde no Sistema Único de 
Saúde (SUS). Assim, a Política Nacional de Regulação do SUS, 
instituída pela portaria nº 1.559 de 2008, objetivou, integrar 
os serviços, no sentido de facilitar o acesso e a resolutivida-
de das ações. Objetivos Apreender o entendimento dos tra-
balhadores que atuam no Núcleo de Atendimento ao Cliente 
(NAC) sobre o acesso aos serviços de saúde na APS em For-
taleza, e identificar os fatores que interferem nesse acesso. 
Metodologia Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, 
realizado por meio de revisões bibliográficas, e entrevistas se-
miestruturadas com os profissionais que atuam no NAC, de 
duas unidades de atenção primária da Secretaria Regional V 
localizada no município de Fortaleza. O projeto foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual 
do Ceará através do parecer nº 36453414.0.30025684. Como 
se trata de pesquisa qualitativa, a amostragem é intencional. 
Foram selecionados 4 sujeitos de acordo com os critérios de-
finidos no projeto de pesquisa, no caso, os profissionais es-
tarem atuando a mais de dois anos no serviço. Resultados e 
Discussão Foi possível observar que o acesso à marcação de 
consultas e exames nas unidades, teve uma melhora signifi-
cativa, com a reorganização da central de regulação e do NAC 
nas unidades. Entretanto, o acesso a procedimentos especia-
lizados continua sendo ineficiente. Dentre os aspectos que 
contribuem para isso, destaca-se: a não comunicação entre os 
diferentes sistemas operados na APS e nos demais níveis da 
atenção; informações incompletas sobre os usuários, o que 

dade e elaboração de Projeto Individual de Atendimento (PIA) 
ou de Projeto Terapêutico Singular (PTS). O aumento de resi-
dentes com redução de capacidade física, cognitiva e mental 
está requerendo que as ILPI’s deixem de fazer parte apenas 
da rede de assistência social e integrem a rede de assistência 
à saúde, promovendo integralidade e autonomia dos idosos. 
Assim, estes não seriam mortificados, não seriam manicomia-
lizados. Referências 1- CAMARANO, A. A.; KANSO, S. As insti-
tuições de longa permanência para idosos no Brasil. Rev. bras. 
Est. Pop., Rio de Janeiro, v. 27, n. 1, p. 233-235 jan./jun. 2010. 
2- CAMARANO, A. A. (Org.) Cuidados de longa duração para 
a população idosa: um novo risco social a ser assumido? Rio 
de Janeiro: Ipea, 2010. 3- GOFFMAN, E. Manicômios, prisões e 
conventos. 7. ed. São Paulo: Perspectiva, 2007.
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14935 RELATO DE EXPERIÊNCIA DO COMITÊ ESTADUAL 
DE PREVENÇÃO DO ÓBITO MATERNO, INFANTIL E FETAL 
DO CEARÁ

Introdução O Comitê Estadual de Prevenção do óbito Mater-
no, Infantil e Fetal/Ceará foi reestruturado em Junho de 2012 
através da Portaria nº 2123/2012, lançada na 1ª Reunião do Fó-
rum Estadual da Rede Cegonha. Passou a se efetivar como 
órgão interinstitucional congregando representantes das 
Coordenadorias da Secretaria de Saúde do Estado e represen-
tantes externos: Associação Brasileira de Enfermagem Obs-
tétrica, Conselho Regional de Medicina, representantes dos 
Núcleos de Vigilância dos Hospitais Terciários, Secretaria de 
Saúde Indígena, Sociedade Cearense de Ginecologia e Pedia-
tria, Universidades. A princípio, as atribuições do Comitê Esta-
dual foram: análise da situação obstétrica do Estado; subsídio 
à Rede Cegonha nas pactuações e planejamento de ações de 
intervenção; realização de estudos de casos clínicos junta-
mente aos Núcleos de Vigilância dos Hospitais; apoio às reu-
niões do Fórum da Rede Cegonha, para então se consolidar 
em importante instrumento de gestão na avaliação da quali-
dade da assistência a saúde da mulher e da criança. Objetivos 
Apresentar o resultado das ações do Comitê Estadual de Pre-
venção do Óbito Materno, Infantil e Fetal na análise da situa-
ção e subsídio ao planejamento de ações estratégicas para a 
melhoria da qualidade de atenção à saúde materna e neonatal 
no Estado do Ceará. Metodologia Em 2013, o Comitê Estadual 
incentivou a reestruturação dos Comitês Regionais de Preven-
ção do Óbito Materno, Infantil e Fetal, dando posse aos novos 
membros representados por profissionais e gestores dos mu-
nicípios de sua área de abrangência. Em seguida, percebeu-se 
a necessidade de monitoramento desses Comitês e foi forma-
da a Comissão de Apoio Técnico (Portaria Nº 240/2015). A pri-
meira atividade desta Comissão foi o Diagnóstico da situação 
atual dos Comitês. Essa iniciativa colaborou com a reativação 
de alguns Comitês Regionais. Para subsidiar este monitora-
mento foram construídos 02 instrumentos: 1. Relatórios de 
Análise dos Óbitos e 2. Relatório da Situação Obstétrica e Neo-
natal por Macrorregião com Carta de Recomendações. Estes 
Relatórios, pactuados para envio trimestral, são analisados 
pela Comissão com emissão de parecer solicitando correções 

e propostas de ações estratégicas de acordo com a situação. 
Resultados e Discussão Das 22 Regiões de Saúde do Estado, 9 
(40,9%) enviaram os relatórios de análise dos óbitos. Quanto 
aos relatórios de atenção obstétrica e neonatal, as 22 (100%) 
regiões fizeram a análise e consolidação por macrorregião de 
saúde, os quais foram compostos por: análise da capacidade 
instalada, distribuição das gestantes transferidas e panorama 
da mortalidade materna, infantil e fetal, de 2012 a 2015. No Es-
tado, no período de 2012 a 2015, houve um decréscimo da Ra-
zão de mortalidade materna de 78,0/100.000 NV (2012) para 
53,7/100.00 NV (2015) e um incremento do número de óbitos 
fetais relacionados ao número de óbitos neonatais registra-
dos no Sistema de Mortalidade/MS entre 2013 e 2015. Em 2013, 
apresentou 1507 (11,9/1000) óbitos fetais e 1243 (10/1000) óbi-
tos neonatais, e em 2015, 1598 (12,1/1000) óbitos fetais e 1147 
(8,8/1000) óbitos neonatais. Nesse sentido, os relatórios fo-
ram unânimes nas propostas e recomendações com relação à 
necessidade de avaliação da resolutividade dos hospitais que 
pactuaram atendimento ao parto de gestantes de risco habi-
tual, pois esses estão sendo realizados em hospitais terciários, 
influenciando os resultados perinatais em algumas regiões do 
Estado. Conclusões/Considerações Finais Apesar dos Comitês 
Regionais enfrentarem dificuldades de funcionamento regu-
lar principalmente pela rotatividade de profissionais, o apoio 
técnico e incentivo do Comitê Estadual impulsionou a melho-
ria do cenário em relação à: investigação e análise dos óbitos 
maternos e infantis, maior vigilância aos óbitos fetais, amplia-
ção dos olhares para a Rede Materno Infantil, bem como a 
valorização dos profissionais envolvidos e o compromisso 
com as práticas que realizam. O alcance desses objetivos faz 
dos Comitês de Prevenção à Mortalidade Materna, Infantil e 
Fetal um valioso instrumento de monitoramento e avaliação 
das ações do SUS na assistência materna e infantil oferecen-
do subsídios para elaboração de políticas públicas de saúde. 
Referências BITTENCOURT, S. Vigilância do Óbito Materno, 
Infantil e Fetal e atuação em Comitês de Mortalidade. Manual 
Técnico. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2013. BRASIL. Lei 
n° 11.634, de 27 de dezembro de 2007. Dispõe sobre o direito 
da gestante ao conhecimento e a vinculação à maternidade 
onde receberá assistência no âmbito do SUS. Diário Oficial da 
União, V. 1. 2007. _______. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Manual 
de vigilância do óbito infantil e fetal e do Comitê de Prevenção 
do Óbito Infantil e Fetal / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Vigilância em Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. – 2. Ed. 
– Brasília: Ministério da Saúde, 2009. _______. Ministério da 
Saúde. Portaria n° 1.459, de junho de 2011. Institui no âmbito 
do Sistema Único de Saúde – SUS – a Rede Cegonha. Diário 
Oficial da União, 2011. Acesso em: 07 fev. 2012.
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14943 AMBULATÓRIO DE EGRESSOS DE UM HOSPITAL 
PSIQUIÁTRICO EM NATAL/RN: UM CAMINHO PARA A 
REFORMA DA REFORMA?

Introdução No Brasil e no mundo, o movimento da Reforma 
Psiquiátrica surgiu numa conjuntura política de resposta social 
e acadêmica aos processos de desumanização ao atendimen-
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so, novos casos foram identificados, inclusive a partir dos con-
tatos, gerando um número final de 18 pacientes participantes. 
A escala de Salsa, evidenciou melhoria na qualidade de vida, 
com redução das limitações, apresentando um salto de 50% 
para 72,2% de pacientes sem limitações. No indicador de par-
ticipação social, pacientes que se relataram sem restrições à 
participação, foram de 66,6% para 88,8%. A Escala de autoes-
tima demonstrou que pacientes com autoestima elevada/nor-
mal foram de 61,1% para 88,8% no decorrer dos encontros. O 
resultado da avaliação de Grau de incapacidade, evidenciou 
que 61% dos pacientes apresentaram GI 1 na primeira avalia-
ção, permanecendo assim até a última avaliação. Conclusões/
Considerações Finais Essa experiência evidencia que o traba-
lho no território, em parceria com organizações sociais e seto-
res diversos das instituições públicas de saúde, é capaz de ser 
efetivo, quando existe a corresponsabilização e que ações de 
sensibilização de equipes de saúde e comunidade são de ex-
trema importância para o controle da hanseníase. Referências 
Ministério da Saúde. Guia de Vigilância em Saúde: volume úni-
co. Brasília, 2014. Disponível em: <http://portalsaude.saude.
gov.br/images/pdf/2014/ novembro/27/guia-vigilancia-saude-
-linkado-27-11-14.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2016. ______. Minis-
tério da Saúde. Guia para controle da Hanseníase. 2. ed. Bra-
sília: 1984. (Série A. Normas e Manuais Técnicos, 6). ______. 
Ministério da Saúde. Hanseníase na Atenção Básica de Saúde. 
2. ed. Brasília, 2006. ______. Ministério da Saúde. Secretaria 
de Atenção à Saúde. Portaria GM/MS nº 594, de 29 de outubro 
de 2010. [Brasília], 2010. Disponível em: <http://bvsms. saude.
gov.br/bvs/saudelegis/sas/2010/prt0594_29_10_2010.html>. 
Acesso em: 25 jan. 2016.
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14991 “MÉDICO DISSE QUE TALVEZ NÃO TENHA NADA, 
SÓ PSICOLÓGICO.”

Introdução A configuração da Saúde Pública no Brasil é dinâ-
mica, peculiar e em constante construção. Desde os movimen-
tos que construíram a Saúde como direito de acesso universal 
a ser implementado e garantido pelo Estado com participação 
ativa da população, até as ferramentas mais recentes de apri-
moramento do cuidado, vemos que cada vez mais é necessá-
rio repensar estratégias, avaliar resultados, discutir diretrizes 
e novos processos de trabalho. Nesse cenário, apresentamos 
como ponto de discussão a atuação de serviços-escola de 
psicologia em relação aos casos de sofrimento psíquico enca-
minhados pelos serviços de saúde. Objetivos Nosso objetivo 
foi analisar os encaminhamentos da Atenção Primária à Saú-
de do município de Sobral ao Serviço de Psicologia Aplicada 
(S.P.A.) Raimundo Medeiros Frota, da Universidade Federal 
do Ceará. Metodologia O estudo teve delineamento qualitati-
vo e transversal, com objetivo exploratório-descritivo. Quan-
to aos procedimentos, foi do tipo documental, uma vez que 
os prontuários do S.P.A. foram a fonte de estudo. No total, 
293 entre os 1.000 primeiros prontuários eram provenientes 
da APS. Os dados da pesquisa foram analisados por meio da 
Análise de Discurso Crítica (ADC) e a reflexão tomou como 
referência saber quem eram os profissionais que encaminha-

vam, o que “diziam” ao encaminhar e quais as sugestões de 
tratamentos consideravam mais adequados ao caso. Resulta-
dos e Discussão Constatamos que os psicólogos são os profis-
sionais que mais encaminham ao serviço, fato que reflete, por 
um lado, uma política de atuação que não incentiva a prática 
de atendimentos individuais nos casos de sofrimento subjeti-
vo e, por outro, a resignação da categoria em não reivindicar 
um fazer tão caro à profissão. Nos encaminhamentos feitos 
pelos médicos, percebemos se atualizar a dificuldade da me-
dicina em lidar e mesmo reconhecer o que não é palpável. 
Na fala de um dos pacientes: “Médico disse que talvez não 
tenha nada, só psicológico”. A respeito da questão da medi-
camentalização, foi possível identificarmos que em 48,2% dos 
prontuários, os pacientes faziam uso de medicação, 16,8% dos 
casos afirmaram não fazer uso e em 34,8% não continha essa 
informação. Percebermos haver, por parte do próprio pacien-
te, do sistema e das relações sociais, a naturalização do dis-
curso biomédico e da medicalização dos sintomas. Entre os 
psiquiatras, havia um posicionamento muito diretivo sobre o 
tipo de “tratamento” que deveria ser feito e a determinação, 
inclusive, do número de sessões: “Solicito realização de 12 ses-
sões”. Conclusões/Considerações Finais Entre os profissionais 
da Atenção Primária à Saúde que mais encaminham ao S.P.A 
estão os psicólogos, médicos, psiquiatras e enfermeiros. Em 
relação ao que “diziam” nos encaminhamentos cada classe 
profissional apresentou suas particularidades, como a pon-
tuação dos psicólogos de solicitarem um atendimento psico-
lógico que pudesse ser “regular” e “frequente” ou da catego-
ria dos psiquiatras que sempre mandavam os pacientes já sob 
algum diagnóstico além de, em alguns casos, opinarem sobre 
a melhor “técnica” a ser utilizada e mesmo o número de ses-
sões suficientes. Por fim, consideramos que o que não pode 
ocorrer na APS é a Psicologia, no entanto, as grandes filas de 
espera e os encaminhamentos massivos às clinicas-escola de 
Psicologia deflagram o reconhecimento da importância da clí-
nica, do atendimento individual. Referências Altoé, S. (2005). 
Sobre o termo instituição e as práticas institucionais. In: M. 
Lima, S. Altoé (Orgs.), Psicanálise, clínica e instituição (pp. 72 a 
86). Rio de Janeiro: Rio Ambiciosos. Andrade, L. O. M., & Mar-
tins Júnior, T. (1999). Saúde da Família: Construindo umNovo 
Modelo, a experiência de Sobral. Sanare, 1(1). Recuperado em 
11 de agosto, 2016 de http://sanare.emnuvens.com.br/sanare/
article/view/215/202. Schwartz, T., Bertulozo, J. T. F., Maciel, E. 
L. N., & Lima, R. C. D. (2010, julho). Estratégia Saúde da Família: 
avaliando o acesso ao SUS a partir da percepção dos usuários 
da Unidade de Saúde de Resistência, na região de São Pedro, 
no município de Vitória (ES). Ciência & Saúde Coletiva, 15(4). 
Recuperado em 08 de novembro, 2016, de http://www.scielo.
br/pdf/csc/v15n4/a28v15n4.pdf.
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14999 CUIDADO EM SAÚDE MENTAL: PERCEPÇÕES DE 
ENFERMEIROS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

Introdução O modelo manicomial vigorou por séculos, carac-
terizado pelo isolamento social. Com a Reforma Psiquiátrica 
foi necessário mudança de paradigmas, assim, exigiu-se que 
os enfermeiros fossem preparados e qualificados para atua-

inviabiliza a priorização dos casos; o sistema operacional fica 
fora do ar; oferta insuficiente de procedimentos especializa-
dos, carência de profissionais, gerando longa fila de espera 
para determinados serviços. Conclusões/Considerações Finais 
Apesar de todo o aprimoramento, o acesso aos serviços de 
saúde no SUS continua um desafio pela fragmentação/desar-
ticulação das redes de atenção, oferta insuficiente de serviços 
especializados, baixo grau de resolutividade na atenção pri-
mária e insuficiente cobertura, entre outros. Todos estes fato-
res agravados pelo baixo financiamento do sistema.
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14955 SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA DE UMA IES 
DO ESTADO DO CEARÁ: ESPAÇO DE ESCUTA PARA OS 
PACIENTES ENCAMINHADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Introdução A clínica-escola em Psicologia se configura como 
um ambiente associado a uma instituição de ensino, no qual o 
aluno completa sua formação ao realizar a prática clínica. Vem 
ocupando um lugar de centralidade nas regiões onde está in-
serida, pois acaba por dar suporte aos casos de sofrimento 
psíquico das redes de assistência social, educacional e, sobre-
tudo, da saúde. Embora a Atenção Primária à Saúde (APS) te-
nha como um de seus princípios norteadores a integralidade 
da atenção, a fragmentação e a descontinuidade assistencial 
ainda são realidades nesse nível de atenção. Objetivos Dian-
te desse contexto, nosso objetivo foi analisar quais eram os 
encaminhamentos realizados da Atenção Primária à Saúde do 
município de Sobral ao Serviço de Psicologia Aplicada (S.P.A.) 
Raimundo Medeiros Frota, da Universidade Federal do Cea-
rá. Metodologia O estudo teve delineamento qualitativo e 
transversal, com objetivo exploratório-descritivo. Quanto 
aos procedimentos, foi do tipo documental, uma vez que 
os prontuários do S.P.A. foram a fonte de estudo. No total, 
293 entre os 1.000 primeiros prontuários eram provenientes 
da APS. Os dados da pesquisa foram analisados por meio da 
Análise de Discurso Crítica (ADC) e os resultados foram apre-
sentados a partir de quatro eixos, sendo eles: “Profissionais, 
encaminhamentos e sugestão de tratamento”, “Demandas 
e Queixas: Quem e o que chega?”, “O que faz ficar? Porque 
abandonam?” e “Contato entre S.P.A. e A.P.S.”. Resultados 
e Discussão Constatamos que entre os profissionais que mais 
encaminham ao serviço estavam os psicólogos (25,8%), os 
médicos generalistas (22%), os psiquiatras (15,1%) e os enfer-
meiros (11,3%). Em relação ao perfil do público encaminhado, 
o maior foi do sexo feminino (69%), na faixa etária de 31 a 50 
anos (35,8%) e a Sensação de Ansiedade/Nervosismo/Tensão 
como queixa de maior ênfase (29%). Em relação ao índice de 
abandono e desistência dos pacientes, os casos foram es-
miuçados e o fato se mostrou com outras variáveis (falta de 
transporte público, fato do S.P.A. funcionar em horário co-
mercial, dificuldade de contatar via telefone, particularidades 
do próprio serviço), muito mais do âmbito das problemáticas 
sociais do que do desejo dos pacientes em serem atendidos. 
Conclusões/Considerações Finais Os encaminhamentos da 
APS ao S.P.A. são significativos, superados apenas pelos que 

chegam ao serviço por demanda espontânea, mas a relação 
se findava aí. Por mais que houvesse encaminhamento, não 
apareceram dados que revelassem a continuidade do proces-
so de cuidado e contato dos Centros de Saúde da família com 
o S.PA., nos indicando que os princípios de longitudinalidade, 
integralidade e cuidado continuado não têm sido efetivados. 
Por fim, constatamos que o S.P.A. já é considerado um lugar 
de referência como espaço para as ações em Psicologia à po-
pulação. Portanto, se há o reconhecimento de sua importân-
cia, há também o reconhecimento da importância da clínica. 
A tentativa das políticas de saúde de “racionalizar” gastos, 
priorizando atendimentos em grupo em detrimento aos aten-
dimentos individuais, faz com que o sujeito com demanda de 
fala continue a irromper, faltando às rodas de conversas ou re-
tornando às filas com outras demandas, nos mostrando onde 
o serviço fracassa. Referências AGUILERA, S. L. V. U. et al. Ar-
ticulação entre os níveis de atenção dos serviços de saúde na 
Região Metropolitana de Curitiba: desafios para os gestores. 
Rev. adm. pública, Rio de Janeiro, v. 47, n.4, Aug., 2013. Dis-
ponível em: <http;//www.scielo.br/scielo.php?script=sci_art-
text&pid=S00034-76122013000400010&lng=em&nrm=isso>. 
Acesso em 06 de dez. 2014. AMARAL, A. E. V. et al. Serviços 
de psicologia em clínicas-escola: revisão de literatura. Bol. 
Psicol., São Paulo, v. 62, n.136, jun., 2012. Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0006-59432012000100005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 
10 de jan. 2016. CAMPOS, G. W. S. Clínica e Saúde Coletiva com-
partilhadas: teoria Paidéia e reformulação ampliada do traba-
lho em saúde. In: CAMPOS, G. W. S et al. (Org.). Tratado de 
saúde coletiva. Rio de Janeiro: Hucitec/Fiocruz, 2006.

Isabela Cedro Farias; Ana Beatriz Albuquerque Almeida; Camilla 
Araujo Lopes Vieira;

14987 FORMAÇÃO DE GRUPOS DE AUTO CUIDADO 
COMO ESTRATÉGIA DE CONTROLE DA HANSENÍASE, 
EXPERIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE.

Introdução A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa, 
de evolução lenta, transmitida pelas vias áreas superiores, 
através do contato prolongado. O Estado de Pernambuco é 
endêmico na detecção geral, com 1630 casos e hiperendêmi-
co em menores de 15 anos com 149 casos novos (SES, 2015). 
A formação de grupos de autocuidado é uma das estratégias 
para evitar incapacidades e promover saúde. Objetivos Me-
lhora na qualidade de vida para os participantes do grupo de 
autocuidado, por meio do emponderamento dos envolvidos 
no projeto quanto a consciência de risco para a integridade 
física, proporcionando a troca de experiência e favorecendo 
a autonomia. Metodologia 1. Encontro com os gestores mu-
nicipais. Nessa etapa, os atores envolvidos selecionaram as 
USF participantes do projeto 2. Oficina de Formação. Os pro-
fissionais selecionados foram treinados para formar o grupo 
municipal.3. Realização do primeiro encontro do Grupo. Etapa 
onde os pacientes eram acolhidos, bem como escalas e avalia-
ções eram aplicadas. 4. Monitoramento das reuniões quinze-
nais do grupo. Monitoramento das reuniões e identificação da 
necessidade de insumos de autocuidado para os pacientes. 5. 
Avaliações Finais. Etapa de avaliação e impacto da estratégia. 
Resultados e Discussão A Formação inicial do grupo, contou 
com a presença de 6 pacientes. No entanto, durante o proces-
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processo, estas eram desenvolvidas no serviço. O produto das 
mesmas era apresentado ao grupo no início da oficina seguin-
te, e monitorado sistematicamente pelos membros da equi-
pe e gestores. Para a construção desse estudo foi realizada 
análise dos documentos, anotações e produtos dos trabalhos 
realizados nas oficinas. Resultados e Discussão O comparti-
lhamento das oficinas ocorreu no tempo proposto pela SESA, 
as oficinas deveriam ser replicadas para 100% dos trabalhado-
res, no entanto observou-se absenteísmo dos médicos, fato 
atribuído ao modelo de contratação desses profissionais na 
Policlínica, que são remunerados pela produção de consultas, 
não estando previsto na agenda destes, espaços para educa-
ção permanente. A execução das oficinas, a construção dos 
produtos e implantação destes no serviço, possibilitaram aos 
trabalhadores, a compreensão dos fundamentos sobre RAS, 
MACC, e a função1 da AAE que é de interconsultoria, educa-
ção permanente e de supervisão para as equipes da APS. A 
implementação do MACC na Policlínica iniciou com os seguin-
tes grupos de cidadãos - com condições crônicas identificados 
e cadastrados na APS, estratificados como alto e muito alto 
risco: Gestantes, crianças menores de 2 anos, hipertensos e 
diabéticos. O projeto contribuiu para a implantação do uso 
de tecnologias leves para o manejo das condições crônicas: 
a atenção contínua e atenção compartilhada em grupos, ob-
servou-se também o uso de novas tecnologias de cuidado: o 
plano de cuidado e o autocuidado apoiado. Conclusões/Consi-
derações Finais A participação dos trabalhadores nas oficinas, 
contribuiu para refletir a prática clínica no modelo de atenção 
vigente na Policlínica, e a necessidade de superá-lo, tendo em 
vista as características apresentadas por este modelo, como: 
fragmentação no cuidado, centralidade na doença, provocan-
do continuidade relativa e pouca resolutividade na atenção. 
Entretanto, ainda permeia entre os trabalhadores o enten-
dimento da saúde como um modelo de atenção meramente 
assistencialista, sendo um ponto que merece ser mais traba-
lhado através da educação permanente. Como fragilidade do 
processo, identificamos a incompatibilidade da forma de con-
tratação dos médicos com o modelo proposto, que reforça a 
consultação em detrimento de interações entre equipe mais 
produtivas, proativas e preparadas, capazes de informar o 
usuário, tornando-o ativos no processo de cuidado, indispen-
sável para obtenção resultados clínicos que agregam valor 
para a população usuária, e superação do modelo fragmenta-
do por um modelo em rede. Referências Coordenação Projeto 
QualificaEPSUS Ceará. A Atenção Ambulatorial Especializada 
nas Redes de Atenção às Condições Crônicas. Fortaleza, 2016. 
(Apostila) MENDES EV. As redes de atenção à saúde. Brasília, 
Organização Pan-Americana da Saúde, 2011. MENDES EV. A 
construção social da Atenção Primária à Saúde. Brasília: Con-
selho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS, 2015.

Luana Kelly Oliveira Souza Mendonça; Andrea Caprara; Francisca 
Vilma de Oliveira; Raul Tomé de Sousa Filho; Ivonete Pereira 
Cavalcante Vieira; Antônia Diérike Gonçalves de Oliveira;

15053 ESTRUTURAÇÃO DE UMA REDE DE APOIO A 
SAÚDE MENTAL EM UM TERRITÓRIO EM CRISE: RELATO 
DE EXPERIÊNCIA

Introdução Trata-se de um relato de experiência vivenciado 
por uma UBS em parceria com um hospital psiquiátrico e um 

CAPS. Todos estão localizados no bairro da Colônia em Jaca-
repaguá, Rio de Janeiro, local historicamente vinculado á Saú-
de Mental, onde existiu um complexo hospitalar psiquiátrico, 
para onde eram encaminhados pacientes considerados irre-
cuperáveis. Alinhado às tendências internacionais da Saúde 
Mental da década de 80 e a Reforma Psiquiátrica em 2001, ini-
cia-se um extenso processo de reformulação de seu modelo 
assistencial e do processo de desistitucionalização, nos mol-
des das residências terapêuticas. Este complexo atualmente 
apresenta como composição três núcleos de longa perma-
nência e um hospital psiquiátrico de emergência, internações 
de curta permanência e serviço ambulatorial e um CAPS Em 
2016 junto com a inauguração da UBS, ocorre o fechamento 
do ambulatório do hospital psiquiátrico. Com esse fato surge 
uma demanda de pacientes de saúde mental para a unidade 
recém-inaugurada, onde em sua composição não há profis-
sionais da atenção psicossocial. Tal situação exige uma adap-
tação do acolhimento e do processo de atendimento deste 
novo perfil de usuário. Objetivos Descrever as ações de urgên-
cia realizadas pela unidade básica de saúde para acolhimento 
dos pacientes de saúde mental sem apoio psiquiátrico. Utili-
zar o planejamento Estratégico Situacional (PES) para iden-
tificar os problemas relacionados ao fechamento da unidade 
ambulatorial nos processos de acolhimento, atendimento e 
referenciamento da nova demanda em saúde mental, criar 
e gerir um plano de ação que facilite e normatize o fluxo de 
atendimento desses pacientes na estratégia saúde da família 
Metodologia Trata-se de um estudo qualitativo sobre a apli-
cação da abordagem pelo PES. Cerca de 4 mil pacientes sem 
apoio psiquiátrico direto e foram distribuídos na rede básica. 
A clínica da família possui 7 equipes de saúde da família e não 
há profissionais da saúde psicossocial porém recebeu mais de 
100 pacientes psiquiátricos. A metodologia parte da identi-
ficação do problema para suas ações de resolução, levando 
em consideração a complexidade, os diversos atores envol-
vidos sua governabilidade frente ao problema. É dividido em 
4 momentos: em explicativo, normativo, estratégico e táti-
co – operacional. No primeiro momento, os principais “nós” 
identificados foram: O acolhimento imediato ao paciente de 
saúde mental, o acesso à medicação psiquiátrica e o retorno 
à atenção médica especializada. Nos momentos normativos 
e estratégico o plano de ação foi definido e viabilizado com a 
cooperação de profissionais do CAPS. Por último, a gestão e 
aplicação do plano elaborado foi dividida em três fases. Resul-
tados e Discussão A implantação do PSE, se deu após reuniões 
entre a gerência das unidades. Inicialmente com a criação de 
um grupo de acolhimento aos usuários, onde participaram re-
presentantes das três unidades, com objetivo de esclarecer 
como seria a continuidade do acompanhamento destes pela 
rede. Os pacientes então foram direcionados a suas equipes e 
deu-se início a segunda fase de intervenções. Agora já acom-
panhados, tinham a garantia de continuidade no tratamento e 
da escuta atenta do profissional, mas para garantir a qualida-
de da assistência, um turno de matriciamento de saúde men-
tal passa contemplar a agenda. Inicialmente encontros sema-
nais, para tal finalidade, com a participação de 1 psiquiatra, 1 
psicólogo do CAPS com 1 médico e 1 enfermeiro da ESF. Onde 
era traçada a conduta. Após o aumento da confiança dos mé-
dicos de família este momento passou a ser mensal. Evitando 

rem em serviços extra-hospitalares, sendo capazes de assumi-
rem novas tarefas e adequarem-se às mudanças da nova po-
lítica de saúde mental no país (Gonçalves, Kapczinski, 2008). 
Objetivos O presente trabalho teve o objetivo de investigar 
as percepções que enfermeiros da Atenção Primária à Saúde 
(APS) do município de Contagem, Minas Gerais, sobre o cui-
dado no campo da saúde mental. Metodologia Trata-se de es-
tudo qualitativo realizado com profissionais de enfermagem 
da APS do município de Contagem, Minas Gerais, durante o 
ano de 2015. Foi considerado como critério de inclusão enfer-
meiros com experiência mínima de seis meses de atuação em 
Unidades Básicas de Saúde. Foram excluídos profissionais es-
pecialistas em saúde mental. Foram realizadas entrevistas se-
miestruturadas a partir de um roteiro norteador. O número de 
participantes foi definido pelo critério de saturação (Fontanel-
la, Turato, 2008). As entrevistas foram gravadas e transcritas 
para posterior análise pela técnica de Análise de Conteúdo, 
modalidade temática (Bardin, 2011). Resultados e Discussão 
Participaram cinco enfermeiras. Um desafio evidenciado na 
práxis profissional foi a estigmatização do paciente psiquiá-
trico. Trabalhar com portador de transtorno mental requer 
romper próprios preconceitos, pois a representação corrente 
da doença mental ainda está relacionada ao manicômio, a vio-
lência e ao medo. Foi percebido o despreparo para o cuidado 
e sofrimento psíquico no trabalho com saúde mental. A sobre-
carga de trabalho leva o profissional, muitas vezes, a renunciar 
o autocuidado. O cuidado é percebido essencialmente por sua 
dimensão biológica, o que dificulta a abordagem dos aspectos 
subjetivos do indivíduo, assim como a escuta, o diálogo e a 
qualidade do cuidado prestado. Conclusões/Considerações Fi-
nais Prevalecem entre os entrevistados percepções estigma-
tizantes da doença mental. Tais percepções apresentam-se 
como dificultadores e barreiras para a abordagem mais ampla 
do cuidado que deve abordar, além das dimensões biológicas, 
aspectos subjetivos e as relações do indivíduo portador de so-
frimento mental.

Valquiria Fernandes Marques; Aryane Souza Pereira de 
Carvalho; Natália Moreira de Pinho Tavares; Wanessa Debortoli 
de Miranda;

15021 O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA COMO 
UMA POSSIBILIDADE INTERSETORIAL NA GESTÃO DO 
CUIDADO.

Introdução O PSE apresenta uma política intersetorial entre 
saúde e educação e tem a Vigilância alimentar e Nutricional 
como uma de suas ações. Durante a sua realização, identifica-
mos uma prevalência elevada de obesidade e estando cientes 
de que o planejamento das ações de saúde deve ter foco na 
realidade e envolver os diversos atores sociais, propusemos 
a realização de uma roda de conversa para discursão. Objeti-
vos Relatar experiência de participação em uma roda de con-
versa envolvendo atores da saúde e educação. Metodologia 
Trata-se de um estudo descritivo-narrativo do tipo relato de 
experiência de uma roda de conversa que teve com pauta a 
formulação de estratégias para o enfrentamento do excesso 
de peso nas crianças-adolescentes de uma escola. Participa-
ram deste momento 13 profissionais envolvidos no PSE, sendo 
estes pertencentes a uma escola pública ou a uma unidade de 

atenção primaria a saúde, ambas localizadas na periferia do 
município de Fortaleza. Os dados foram coletados no início do 
segundo semestre de 2015, no próprio espaço escolar a partir 
da observação participante. Resultados e Discussão Observa-
mos a presença de uma pequena parcela dos atores convida-
dos no momento da roda. Após a apresentação do problema 
de saúde encontrado, os participantes demonstraram dispo-
nibilidade para a formação de parcerias e desenvolvimento 
de ações, apesar de elencarem inúmeras dificuldades para a 
realização das mesmas. Os profissionais sentiram-se motiva-
dos e planejaram o desenvolvimento de atividades com pais, 
alunos e funcionários da escola com a finalidade de adoção 
de hábitos de vida saudáveis por estes alunos. Apesar das di-
ficuldades, reconheceram a importância do planejamento em 
conjunto das ações do PSE e sugeriram o agendamento de no-
vas rodas. Conclusões/Considerações Finais São necessários 
incentivos para a realização de momentos de discursão como 
este, para que as ações de cuidado sejam planejadas a partir 
de um modelo de gestão participativa para que todos sintam-
se responsáveis e as ações possuam uma maior abrangência.

Érica de Castro Duarte; Camila Marques da Silva Oliveira; 
Glaucilândia Pereira Nunes;

15043 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL 
ESPECIALIZADA NA REORGANIZAÇÃO DAS REDES DE 
ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS

Introdução A Secretaria Estadual de Saúde do Ceará (SESA), 
num processo de reestruturação das Redes de Atenção à 
Saúde (RAS), deu inicio em 2014 a qualificação da Atenção 
Primária à Saúde (APS). Em 2016 com o Projeto QualificaESP-
SUS, desenvolveu a estratégia de qualificação da Atenção 
Ambulatorial Especializada (AAE), para apoiar as policlínicas 
na implantação do Modelo de Atenção às Condições Crônicas 
(MACC) e integrá-las às equipes da APS . O MACC de Men-
des para uso no SUS, foi desenvolvido a partir do Modelo de 
Atenção Crônica e o modelo da pirâmide de risco. Para que a 
RAS funcione de maneira ótima, a APS deve assumir seu pa-
pel de coordenadora da rede e estabelecer uma relação de 
complementaridade com a AAE , daí o QualificaESPSUS, traz 
no seu bojo potencial para reorganizar a RAS. Objetivos O 
objetivo geral desse estudo é apresentar a contribuição do 
Projeto QualificaESPSUS para a reorganização das Redes de 
Atenção às Condições Crônicas, na implantação do MACC e 
integração com APS na Policlínica de Tauá. Para alcance do 
objetivo geral, os objetivos específicos são: descrever como 
se deu a execução do Projeto QualificaESPSUS na Policlínica, 
e identificar as principais modificações nos processos de tra-
balho da equipe provocadas pelo projeto. Metodologia Esse 
estudo traz o relato de experiência acerca da implantação do 
Projeto QualificaESPSUS na Policlínica de Tauá-CE, de junho 
a dezembro de 2016. Foram executadas seis oficinas para os 
trabalhadores e gestores, os temas foram: 1. A AAE nas Re-
des de Atenção às Condições Crônicas, 2. A Integração entre 
a APS e a Policlínica, 3. O autocuidado apoiado e o plano de 
cuidados, 4. As tecnologias leves para o manejo clínico das 
condições Crônicas, 5. O gerenciamento dos processos para 
a implantação da atenção as condições crônicas, e 6. O mo-
nitoramento das metas e avaliação dos resultados. Cada ofi-
cina propunha atividades envolvendo os distintos atores do 
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experiências municipais, estaduais e internacionais. Foram 
acrescentadas e ajustadas contribuições e críticas oriundas 
da apresentação da proposta ainda em construção a atores 
internos e externos ao MS. A lógica de formulação adotada 
pressupunha a construção de diretrizes gerais considerando 
o cuidado em rede e a adequação singular para cada uma 
das 14 especialidades priorizadas, definidas a partir de um 
estudo de necessidades. Resultados e Discussão Principal 
resultado: uma nova metodologia a ser aplicada a cada es-
pecialidade. Etapas: 1)Necessidades de saúde: Mapeamento 
dos principais problemas de saúde; 2)Diagnóstico das re-
giões: Levantamento da oferta e do acesso às ações e servi-
ços nas regiões de saúde; 3)Definição de Módulo: Descrição 
das ações em saúde, desde a prevenção e acolhimento até o 
acompanhamento ambulatorial e/ou reabilitação bem como 
o matriciamento; 4)Arranjo como Modelagem: Modos de 
oferta do cuidado definido no módulo; 5)Ofertas de Apoio: 
Ações promovidas para qualificar o acesso e o cuidado; 6)
Financiamento: Pelo módulo e modelagem do cuidado, com 
pagamento e custeio global, além de recursos de investi-
mento; 7)Informação, Registro e Monitoramento: Mecanis-
mo de monitoramento da execução do proposto em cada 
módulo e modelagem, Avaliação de impacto e sistemas de 
informação; 8)Registros Gerais para Adesão: adesão pelos 
gestores de cada região com responsabilidades e contrapar-
tidas que incluíam o desenho de regulação regional. Definiu-
se como prioritárias, para iniciar a implantação, ortopedia, 
oftalmologia, cardiologia e câncer. Tal modelo supõe reor-
denamento incremental da AE. Conclusões/Considerações 
Finais Além do acesso, um nó crítico da atenção especializa-
da são as próprias formulações sobre as práticas de cuidado, 
à organização dos serviços e aos mecanismos de gestão e 
financiamento neste campo, com repercussões sobre a aten-
ção básica, ambulatórios, unidades de internação, SADT etc. 
Proposições neste campo também requerem consideração 
ao complexo produtivo da saúde, à formação e distribuição 
de profissionais bem como às relações público-privadas. A 
formulação aqui apresentada, se pauta pelas necessidades 
de saúde e cuidado e pela superação da lógica segmentada e 
perversa de produção de procedimentos e busca reorientar, 
uma vez encarnada, a atenção especializada e o modo de 
cuidar em rede. Mas isto só se faz com sujeitos, com política 
de enfrentamento aos interesses que dificultam o cuidado 
integral, o direito à saúde e a materialização de um sistema 
público de saúde e com um grande investimento na produ-
ção micropolítica do cuidado, nos trabalhadores que fazem 
uma rede viva de cuidado. Referências 1. Documento Mais 
Especialidades, MS, 2015 – não publicado 2. SOLLA, J.S.P. 
; CHIORO DOS REIS, A. A. . Atenção Ambulatorial Especia-
lizada. In: LIGIA GIOVANELLA; SARAH ESCOREL; LENAURA 
LOBATO; JOSÉ CARVALHO DE NORONHA; ANTONIO IVO DE 
CARVALHO. (Org.). Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. 
2aed.Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2012, v. 1, p. 547-576 3. 
“Melo, E.A. Núcleo de Gestão do Cuidado: um dispositivo de 
mudança do modelo de atenção na rede ambulatorial espe-
cializada. Monografia de conclusão de curso, UFS, Aracaju, 
2006”

Lumena Almeida Castro Furtado; Ademar Arthur Chioro 
dos Reis; Jose Eduardo Fogolin Passos; Ana Maria Azevedo 
Figueiredo de Souza; Elaine Maria Giannotti; Sandra Fagundes; 
Jose Carlos de Morais; Eduardo Alves Melo;

15083 COORDENAÇÃO DO CUIDADO E INTEGRAÇÃO 
ENTRE ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA: 
OS DESAFIOS DE CONSTRUÇÃO PARA O PROGRAMA 
TELESSAÚDE BRASIL REDES

Introdução Na Politica Nacional de Atenção Básica (2011), a 
coordenação do cuidado está prevista como uma diretriz para 
a atenção básica, sendo conceitualmente descrita como des-
de a elaboração, acompanhamento e gestão de projetos te-
rapêuticos singulares até a organização do fluxo dos usuários 
entre os pontos de atenção das RAS. A AB atua assim como o 
centro de comunicação entre os pontos de atenção, estabele-
cendo-se a relação horizontal, contínua e integrada na respon-
sabilidade do cuidado. Preconiza-se que a articulação entre as 
estruturas das redes de saúde e intersetoriais, públicas, comu-
nitárias e sociais, sendo necessária a incorporação de ferra-
mentas e dispositivos de gestão do cuidado.O Telessaúde pos-
sui alto potencial de oferta de tais ferramentas e dispositivos, 
uma vez que consegue articular a utilização de ferramentas 
tecnológicas pelas equipes de AB. Deste modo, apresenta-se 
aqui uma análise atividades empreendidas por núcleos que 
fazem parte do Programa Telessaúde Brasil Redes, contem-
plando as ações necessárias para o aumento da efetividade 
das ações da AB na coordenação do cuidado. Objetivos - Ana-
lisar as estratégias delineadas desde o inicio do programa no 
Brasil de modo a estabelecer mecanismos de integração dos 
Núcleos de Telessaúde com sistemas de regulação; - Estabele-
cer critérios de avaliabilidade para ampliação da oferta de te-
lediagnóstico, que possam ser desenvolvidos envolvendo os 
diferentes parceiros Metodologia Foi utilizado o método de 
revisão integrativa para definir os critérios de avaliabilidade 
da oferta de telediagnóstico e de experiências de integração 
entre sistemas de regulação. A revisão integrativa é um mé-
todo de pesquisa que permite a busca, a avaliação crítica e a 
síntese das evidências disponíveis do tema investigado, sendo 
o seu produto final o estado atual do conhecimento do tema 
investigado. Resultados e Discussão Segundo a PNAB(2011), 
as práticas de regulação realizadas na atenção básica devem 
ser articuladas com os processos regulatórios realizados em 
outros espaços da rede, de modo a permitir, ao mesmo tem-
po, a qualidade da micro-regulação realizada pelos profissio-
nais da atenção básica e o acesso a outros pontos de atenção 
nas condições e no tempo adequado, com equidade Verificou-
se que existem poucas experiências registradas no Brasil de 
articulação institucional entre sistemas de regulação, gestão 
da atenção básica e qualificação de processos mediados por 
meio do telessaude. Observa-se que há entraves relacionados 
a aspectos de articulação politica e financiamento para efe-
tivação de práticas integradas de microregulação. Quanto a 
oferta de telediagnóstico, há desafios em relação a integração 
de sistemas de informação para o dimensionamento de recur-
sos prioritários e para análise de demandas no país. Conclu-
sões/Considerações Finais É necessário avançar na análise de 
iniciativas implementadas que possam basear a construção de 

o prejuízo na agenda destes especialistas, já que estes não 
possuíam obrigatoriedade de realizarem intervenção a pa-
cientes fora do CAPS. Porém em contrapartida, ao momento 
que esse paciente consegue ser acompanhado pela ESF, per-
mite que outro possa ser acolhido pelo CAPS fazendo a en-
grenagem da saúde mental girar. Conclusões/Considerações 
Finais Com a implantação das estratégias elaboradas a partir 
do PES, percebeu-se uma melhor organização no fluxo do 
paciente de saúde mental acolhido pela UBS. Facilitando seu 
acesso na rede e garantindo a continuidade e a integralidade 
de sua assistência, não só no âmbito da saúde mental, mas 
mantendo o olhar voltado também para a parte clínica. Outro 
grande achado após a implantação do PES, foi a quebra do 
estigma que os profissionais de atenção básica possuíam com 
a saúde mental, se tornando mais próximos e atentos a esta 
linha de cuidado. Consideramos por fim, que o Panejamento 
Estratégico Situacioal, proporcionou um norte, após a visua-
lização de um grande abismo encontrado quando esta de-
manda de saúde mental surge na unidade recém inaugurada. 
O levantamento dos principais problemas e o planejamento 
de intervenções em cima deste, assim como, a discussão em 
conjunto com a participação de vários dos atores envolvidos, 
permitiu uma visão ampla da situação com intervenção rápi-
da e acertiva. Referências Artmann, E., 1993. O Planejamento 
Estratégico Situacional: A Trilogia Matusiana e uma Proposta 
para o Nível Local de Saúde (Uma Abordagem Comunicativa). 
Dissertação de Mestrado, Rio de Janeiro: Escola Nacional de 
Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz. BELCHIOR, Miriam. A 
aplicacão do Planejamento Estratégico Situacional em gover-
nos locais: Possibilidades e limites - os casos de Santo André e 
São José dos Campos. São Paulo: EAESP/FGV, 1999. 102p. (Dis-
sertaçao de Metrado apresentada ao Curso de Pós-Graduação 
da EAESP/FG, Área de Concentração: Política Urbana)

Helga Rocha Pitta Portella Figueiredo; Barbara Hasselmann;

15063 ANÁLISE DA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO 
DO PLANO DE AÇÃO DA REDE CEGONHA NA REGIÃO 
METROPOLITANA DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO NORTE

Introdução A atenção às mulheres e crianças é tema de 
grande relevância devido à manutenção dos altos índices de 
mortalidade materna e neonatal, principalmente por causas 
evitáveis. Considerando a melhoria do cuidado perinatal e de 
redução da mortalidade materna e infantil, em 2011 o Minis-
tério da Saúde lançou a Rede Cegonha como estratégia para 
uma nova organização e integração da rede de serviços. Ob-
jetivos Analisar o processo de elaboração e implantação do 
Plano de Ação da Rede Cegonha na Região Metropolitana 
de Saúde do Estado de Rio Grande do Norte. Metodologia 
Analisou-se o processo de elaboração e implantação do Pla-
no de Ação da Rede Cegonha (PAR) na Região Metropolitana 
de Saúde do Estado de Rio Grande do Norte, considerando 
como foi construído, as relações estabelecidas, as estratégias 
para implantação e a posição dos atores envolvidos quanto às 
facilidades e dificuldades do processo. Foi desenvolvida uma 
análise exploratória do processo de elaboração e implantação 
do Plano de Ação da RC na Região Metropolitana do RN. Re-
sultados e Discussão Foram identificados os posicionamentos 
dos entrevistados com relação à representatividade do PAR 

na construção da Rede na região, bem como as facilidades e 
dificuldades envolvidas na implementação das diretrizes. A 
maioria dos entrevistados indicou que o PAR construído re-
presentava as necessidades de reorganização do sistema pe-
rinatal da região. Reconheceram a importância dos espaços 
coletivos instituídos como fóruns e grupo gestor. Sugeriram 
maior envolvimento dos gestores no processo de planeja-
mento. O plano foi reconhecido como importante para efe-
tiva corresponsabilização dos atores no território e para a 
consolidação dos avanços diante dos desafios encontrados. 
Conclusões/Considerações Finais O processo de Construção 
do PAR-RC na Região de Saúde do RN reafirmou a necessi-
dade de planejamento das ações na mudança de modelo de 
atenção. É reconhecido como norteador da organização, 
como um processo em curso. Requer revisões, pactuações 
e viabilidade de forma ampliada, envolvendo trabalhadores, 
gestores e usuários na sua implementação.

Acâcia Marília Cândido; Cynthia Magluta;

15074 “ MAIS ESPECIALIDADES”: UMA PROPOSTA 
OUSADA PARA O CUIDADO INTEGRAL NO SUS.

Introdução A garantia de acesso universal e de cuidado in-
tegral está no centro do desafio de construção do SUS. A 
fragmentação tem sido a regra, cada ponto de atenção cui-
dando de forma isolada e disputando recursos com outros 
pontos da rede. Tal quadro é emblemático na atenção espe-
cializada (AE), marcada por um modelo “procedimento-cen-
trado”, com ações pontuais, descontinuidade do cuidado, 
insatisfação dos usuários e enormes dificuldades de acesso a 
exames, consultas e terapêuticas, nos espaços ambulatorial 
e hospitalar e se baseia no pagamento de procedimentos e 
atos profissionais. Há um déficit de formulações alternativas 
para a política da AE no SUS. O cuidado especializado é um 
desafio que pede uma nova formulação, tanto do modo de 
cuidar como da forma de organizar a rede e financiar o cui-
dado integral. A construção de uma proposta que aponte 
caminhos e construa viabilidades pressupõe o envolvimento 
de atores de variados setores, a concertação de múltiplos 
olhares e o reconhecimento dos caminhos já percorridos. 
É neste sentido que apresentamos esta experiência de for-
mulação de política para a atenção especializada no SUS, a 
partir do Ministério da Saúde (MS) nos anos 2014/2015. Obje-
tivos Apresentar os pilares de uma proposta de reestrutura-
ção da atenção especializada no SUS capaz de: a) promover 
cuidado integral e resolutivo, em tempo oportuno, reduzin-
do o tempo de espera para consultas, exames, cirurgias e 
tratamentos; ampliar a integração entre a Atenção Básica e 
Especializada; b) construir arranjos singulares de cuidado; c) 
inovar no financiamento; contribuir para uma relação solidá-
ria entre os entes federados; d) fortalecer a implantação de 
processos regulatórios regionais; Metodologia A construção 
desta proposta formulada com o nome “Mais Especialida-
des” foi resultado de um trabalho coletivo, coordenado pela 
Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministéroio da Saú-
de, envolvendo várias de suas áreas em grupos de trabalho. 
Considerando resultados de análises sobre a problemática 
da atenção especializada no Brasil e diretrizes políticas do 
SUS, foram feitas consultas e aproximações à produções e 
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das portarias ministeriais 793 e 835 de abril de 2012 Objetivos 
Relatar a experiência vivenciada durante o processo de diag-
nóstico da rede de saúde regional e a construção dos planos 
de ação de forma regionalizada considerando o envolvimento 
dos entes públicos e da sociedade civil para uma discussão 
qualificada. Metodologia No período 2012 a 2016, realizou-se 
visitas técnicas aos territórios para a construção dos Planos 
de Ação da Rede estiveram envolvidos os técnicos das secre-
tarias estadual e municipais, Conselho dos Secretários Munici-
pais de Saúde, e conselho Estadual de Saúde e representantes 
dos demais setores afins, apoiados pelo MS. A estratégia para 
a condução da construção dos planos constou do cumprimen-
to das etapas apontadas nas portarias ministeriais, como o 
diagnóstico e análise da situação de saúde nas regiões, dese-
nho regional da rede, aprovação nas Comissões Intergestores 
Regionais e Intergestores Bipartite e encaminhamento ao 
ministério da saúde Resultados e Discussão As dificuldades 
foram desde a formação dos grupos executivos regionais, a 
falta de incentivo financeiro, compreensão dos gestores no 
sentido de que a construção e habilitação de Centros Especia-
lizados em Reabilitação obedece critérios focados nas carac-
terísticas da região, no número de pessoas com deficiência, 
a responsabilidade do gestor em garantir o deslocamento do 
usuário ao local do tratamento. Foram habilitados seis servi-
ços, nas modalidades auditiva, física, intelectual e visual, con-
templando seis regiões de saúde do Estado. Espera-se que até 
2019, o plano de ação estadual seja construído e que o estado 
desenvolva assistência de forma regionalizada para uma efeti-
va inclusão social. Conclusões/Considerações Finais Os grupos 
condutor e executivo foram fundamentais para a execução 
das ações da RCPD no processo de construção dos planos de 
ação e implantação dos centros de reabilitação, a dinâmica do 
processo possibilitou articulação com os demais segmentos 
da sociedade e consequente oferta ao usuário, um atendi-
mento de qualidade e garantir o seu direito a saúde

Antonia Celia Sales Melo; Marilene Soares da Silva;

15145 ANÁLISE DO CONHECIMENTO PRODUZIDO E 
DIVULGADO EM PERIÓDICOS SOBRE INTEGRALIDADE 
NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

Introdução A consolidação do SUS apoia-se no entendimento 
de que os serviços de saúde devem estar organizados a partir 
de uma rede de cuidados articulada, com fluxos conhecidos 
e regulados, cujo objetivo é acolher as necessidades sentidas 
por usuários, gestores e sociedade, definidas por critérios epi-
demiológicos, econômicos e culturais (BRASIL, 2010). Desta 
forma, uma concepção integral da Atenção Primária à Saúde 
(APS) se refere à construção de sistemas de saúde articulados 
em rede, centrados no usuário e que respondam a todas as 
necessidades de saúde da população. A APS não deve se res-
tringir ao primeiro nível, mas a base para toda a atenção, con-
templando aspectos biológicos, psicológicos e sociais, e pro-
moção de saúde (GIOVANELLA, 2006). A APS apresenta ainda 
dois aspectos distintos e interdependentes: é uma estratégia 
de organização dos sistemas de saúde, nos quais representa 
o primeiro nível de atenção, e também um modelo de mudan-
ça da prática clínico-assistencial dos profissionais de saúde 
(STARFIELD, 2002). Objetivos Analisar conhecimento produ-

zido e divulgado em periódicos, no período de 2012 a 2016, no 
que se refere à integralidade nas redes de atenção à saúde. 
Metodologia Trata-se de uma Revisão Integrativa, oriunda de 
uma dissertação de mestrado, desenvolvida através das bases 
de dados disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) no 
período de novembro de 2016. Utilizando-se dos descritores 
“Atenção Primária à Saúde”, “Assistência à Saúde” e “Inte-
gralidade em Saúde”. Quando empregados os descritores 
supracitados, obteve-se um quantitativo de 237 estudos, 
sendo estes filtrados pelos seguintes critérios de inclusão: 1) 
Artigos; 2) Disponíveis na íntegra e 3) Publicados no período 
de 2012 a 2016, restando 75 artigos. Posteriormente se deu 
a leitura dos resumos destes trabalhos e filtrados de acordo 
com os seguintes critérios de exclusão: 1) Artigos de revisão; 
2) Artigos duplicados e 3) Não relacionados com a questão 
norteadora, restando 46 artigos aptos à leitura integral. Os 
artigos selecionados foram organizados em um quadro para 
comparação dos dados encontrados e posterior análise quali-
tativa. Resultados e Discussão Encontrou-se que os serviços, 
em sua maior parte, não estão organizados em rede e sim em 
pontos de atenção à saúde isolados e sem comunicação. Há 
uma fragilidade da APS e acesso dos usuários aos serviços de 
saúde, visto que, na maioria das vezes esses problemas são 
direcionados ao serviço de emergência. As dificuldades de 
integração da APS com os demais níveis de cuidado foram 
destacadas com grande conotação afetiva, majoritariamente 
negativa, motivadora de revoltas/indignação, desânimo/des-
crédito e impotência frente às limitações na resolubilidade 
das demandas. O cuidado é direcionado a problemas imedia-
tistas e biologicistas. O trabalho em equipe é levantado como 
um dos pilares de sustentação da APS. Existem poucos estu-
dos sobre avaliação dos profissionais, embora a capacitação 
dos profissionais seja levantada como importante para que 
os mesmos se agreguem de conceitos referentes à assistên-
cia humanizada, atenção integral e prestem uma assistência 
de qualidade. O acolhimento é tratado como uma estratégia 
de organização da equipe que garante a inserção do usuário 
e proporciona um trabalho voltado para a integralidade da 
atenção de forma organizada. Conclusões/Considerações Fi-
nais Faz-se necessário investir em políticas e programas que 
fortaleçam a atenção à saúde em rede, o cuidado integral e 
a comunicação dentro da rede. É evidente a necessidade de 
superação do modelo biologicista por um modelo baseado na 
integralidade dos sujeitos e coletividades. É imprescindível a 
participação e capacitação dos gestores, para que estes pos-
sam conceber estratégias que supram, de forma integral, as 
necessidades dos usuários do SUS. O estudo em questão le-
vanta novos questionamentos e sugere que novas pesquisas 
sejam realizadas com o objetivo de pensar novas estratégias 
que fortifiquem a APS, assim como medidas avaliativas e de 
monitoramento das estratégias que são implementadas coti-
dianamente. Referências BRASIL. Ministério da Saúde. Depar-
tamento de Atenção Básica. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Manual do Instrumento de Avaliação da Atenção Primária à 
Saúde: Primary Care Assessment Tool PCATool-Brasil. Brasília: 
Ministério da Saúde; 2010. GIOVANELLA, Ligia. A atenção pri-
mária à saúde nos países da União Européia: configurações e 
reformas organizacionais na década de 1990. Cad Saude Pu-
blica. v.22, n.5, p:951-963, 2006. STARFIELD Bárbara. Atenção 

uma proposta nacional de diretrizes para efetivação de ações 
necessárias para coordenação do cuidado centrado na aten-
ção básica. O trabalho dos Núcleos de Telessaúde na integra-
ção com a regulação deverá ser norteado por protocolos de 
encaminhamento construídos em parceria entre universida-
des, centrais de regulação e instancias colegiadas de gestão 
estadual e local. Referências BRASIL. Ministério da Saúde. Po-
lítica Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saú-
de, 2012. Cooper HM. The integrative research review: a syste-
matic approach. Beverly Hills (CA): Sage Pulications; 1984

thais; Francy Webster de Andrade Pereira; Celmario Castro 
Brandao; Manuela de Oliveira da Silva; Fabio Fortunato de 
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15101 UMA FORMULAÇÃO PARA A ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA NO SUS: É PRECISO

Introdução Um dos maiores desafios para a gestão do SUS - 
e de queixa dos usuários - é a garantia de acesso em tempo 
oportuno ao cuidado integral, em especial para a atenção 
especializada, sendo a ortopedia um dos campos mais críti-
cos. O presente trabalho apresenta, a partir do processo de 
formulação do Mais Especialidades pelo MS (entre 2014 e 
2015), uma proposta que singulariza o cuidado integral em 
ortopedia tomando como foco a dor crônica e as lesões por 
trauma, na perspectiva de produzir novos caminhos para o 
reordenamento da atenção especializada. A dor crônica aco-
mete em todo o mundo cerca de 100 milhões de indivíduos 
(GAGLIESE, MELZACK. 2003). A Pesquisa Nacional de Saúde 
(2013), efetuada pelo IBGE, aponta a dor crônica como a prin-
cipal queixa da população brasileira, que experimenta uma 
rápida transição demográfica. Além de aumentar a frequên-
cia de usuários em busca de serviços de saúde, a presença da 
associação de fatores na dor crônica, em especial entre os 
idosos, esta relacionada com progressivo aumento do custo 
do sistema de saúde. As lesões por trauma são responsáveis 
por cerca de 40% de todas as internações gerais, (LEBRÃO 
ET AL, 1997). Objetivos Descrever os princípios norteadores 
do processo de formulação de uma nova política de atenção 
especializada no âmbito do SUS, tendo a reestruturação do 
cuidado em ortopedia como eixo delineador para: a) garan-
tir o cuidado integral, resolutivo e em tempo oportuno para 
pessoas em dor crônica e trauma; b) ampliar o escopo de 
ações da atenção básica ao cuidado em ortopedia; c) produ-
zir arranjos tripartites inovadores para a gestão e o financia-
mento; d) acompanhamento e monitoramento. Metodologia 
Esta proposta é fruto de um trabalho coletivo, coordenado 
pela Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) em 2015, envolven-
do diversas áreas do Ministério da Saúde e atores externos, 
como gestores, pesquisadores, representações de entidades 
de classe e instâncias de controle social. Adotou-se uma mu-
dança paradigmática na sua construção, com agregação de 
várias fontes de consulta: a análise das necessidades de saú-
de, estudos científicos nacionais e internacionais, pesquisas 
junto a população em diferentes regiões brasileiras. Foram 
selecionados os problemas de saúde dor crônica do aparelho 
locomotor e lesão por trauma. Foram construídos os módulos 
de cuidados, principais ações para garantir um cuidado inte-
gral, a modelagem de cuidado, com o melhor arranjo para rea-

lizar as ações prevista, a forma de financiamento, as ofertas 
de apoio federal , as informações e registros necessários, as 
diretrizes para regulação e a forma de adesão regional para 
cada um desses problemas. Resultados e Discussão Na dor 
crônica, foi adensado o papel da AB, com ações de prevenção, 
diagnóstico e tratamento, ofertando além do acolhimento e 
consultas, Práticas Integrativas e Complementares e Cuidados 
Básicos em Saúde Funcional com fisioterapeuta. Na atenção 
especializada, além da consulta com especialista, prevê-se o 
Matriciamento para a Atenção Básica e Domiciliar e Cuidados 
Especializados em Saúde Funcional. Estima-se que 5% a 7% 
dos pacientes precisarão de alguma intervenção cirúrgica, a 
ser ofertada integrada com a Reabilitação.   Para lesões por 
trauma, o módulo detalha o tratamento cirúrgico; reabilitação 
imediata; avaliação pós-operatório; Tratamento de complica-
ções cirúrgicas e Reabilitação após a alta hospitalar e orienta-
ção matricial para Atenção Básica.  Na modelagem o acesso 
se da por uma regulação regionalizada com lista unificada. 
Cada modulo ofertado de forma integral em um único presta-
dor; em mais de um prestador, sob a responsabilidade do hos-
pital ou em mais de um prestador, contratados pelo gestor. O 
financiamento em três formas: a) custeio para o cuidado fun-
cional básico; b) investimento para incorporação tecnológica 
na AB; c) custeio do módulo de cuidado. Conclusões/Conside-
rações Finais O Mais Especialidades (Ortopedia) inova a partir 
da oferta do Cuidado Funcional Básico e do Cuidado Funcional 
Especializado para pessoas com dor crônica sem necessitar 
de um encaminhamento exclusivo do ortopedista, propondo 
que estes sejam cuidados na atenção básica, com redução no 
tempo de espera e maior qualificação da atenção e menor ne-
cessidade do encaminhamento para serviços especializados. 
Contribui para um melhor cuidado também das pessoas que 
precisam necessariamente de serviços especializados, facili-
tando o acesso em tempo oportuno. O central na lesão por 
trauma é a garantia do tratamento, em especial o cirúrgico, 
no tempo adequado para evitar sequelas, seguindo padrões 
internacionais e garantir a reabilitação articulada. A mudan-
ça no financiamento, a adesão regional, regulação compar-
tilhada com fila unificada e a aposta no apoio aos territórios 
com forte investimento nos trabalhadores contribui para uma 
reordenação do cuidado na perspectiva de uma rede viva na 
ortopedia. Referências 1. Documento Mais Especialidades, 
MS, 2015 – não publicado 2. Gagliese L, Melzack R. Age- rela-
ted differences in the qualities but not the intensity of chronic 
pain. Pain 2003;104(3):597-608.

Lumena Almeida Castro Furtado; Ademar Arthur Chioro dos 
Reis; Jose Eduardo Fogolin Passos; Eduardo Alves MElo; ELaine 
MAria Giannotti; JOse CArlos de MOrais; Sandra Fagundes; ANa 
Maria Azevedo Figueiredo de Souza; Eduardo Alves Melo;

15112 IMPLANTAÇÃO DA REDE DE CUIDADOS À 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO RIO GRANDE DO NORTE-
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução O trabalho trata de um relato de experiência vi-
venciado pela equipe técnica dos grupos condutor e executi-
vo da secretaria de saúde pública para a implantação da rede 
de cuidados a pessoa com deficiência a partir da construção 
dos planos de ação das oito regiões de saúde do estado, a luz 
do plano nacional dos direitos da pessoa com deficiência e 
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de em oftalmologia no Rio de Janeiro parece simplesmente 
não existir nesta realidade, pois em nenhum relato foi possível 
identificar o compromisso com o cuidado e a continuidade do 
tratamento. A demanda existe, mas não há organização do 
atendimento especializado, excluindo diversos usuários que 
necessitam de assistência integral. Há a necessidade de am-
pliação e organização da rede de atenção à saúde oftalmoló-
gica, sendo um aspecto fundamental para a integralidade do 
cuidado ao facilitar o acesso à assistência. A expansão de polí-
ticas públicas que priorize a prevenção e promoção da saúde 
ocular no âmbito da atenção primária, também deve ser con-
siderada, contribuindo para os cuidados preventivos da visão. 
Referências 1. Rabelo MC, Alves PC, Souza IMA. Escolha e Ava-
liação de tratamento para problemas de saúde: considerações 
sobre o itinerário terapêutico. In: Experiência de doença e nar-
rativa. 1st ed. Rio de Janeiro, RJ: Editora Fiocruz; 1999. p. 264. 
2. Temporini ER, Kara-José N. A perda da visão: estratégias de 
prevenção. Arq Bras Oftalmol. 2004;67(4):597–601.

Natalia; Tatiana Wargas de Faria Baptista; Eliane Portes Vargas;

15163 NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA: 
ESTUDO BIBLIOMÉTRICO

Introdução O processo de trabalho dos Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família (NASF) junto às equipes da Estratégia Saúde 
da Família (ESF) busca a melhoria do acesso e da qualidade 
da Atenção Primaria à Saúde (APS). O NASF, como dispositi-
vo direcionado ao compartilhamento de práticas e saberes 
com as equipes, a fim de auxiliá-las no manejo ou resolução 
de problemas clínicos e sanitários, tem a função de prestar 
apoio às equipes de APS nas dimensões clínico-assistencial e 
técnico-pedagógica1. Nesse sentido, essa nova estratégia de 
qualificação da assistência se revela interessante e importan-
te para o fortalecimento APS e ESF, Contudo, ainda há pouca 
evidência da atuação desses núcleos no campo científico e 
de suas contribuições. Elaborou-se, portanto, um estudo bi-
bliométrico da literatura a fim de identificar as características 
das produções científicas relacionadas às funções do NASF 
no âmbito da APS. Objetivos Analisar o perfil das produções 
científicas sobre a atuação do NASF no âmbito da APS. Meto-
dologia Estudo bibliométrico que consiste no uso de métodos 
quantitativos para realizar uma avaliação objetiva da produ-
ção científica que não se limita a uma classificação puramente 
estatística2. O termo Núcleo de Apoio à Saúde da Família, na 
Língua Portuguesa, foi inserido nas bases Biblioteca Virtual 
em Saúde (BVS), Portal de Periódicos CAPES e PUBMED. A 
busca e análise foram realizadas em janeiro de 2017. Os cri-
térios para a seleção dos artigos foram: trabalhos publicados 
no formato de artigos científicos (artigos originais, revisões 
sistematizadas, relatos de experiência, ensaios teóricos, refle-
xões e editoriais); trabalhos em inglês, português e espanhol; 
artigos publicados entre os anos de 2008 e 2016; e trabalhos 
disponíveis online na forma completa. Os achados estão sen-
do planilhados e analisados por um grupo de pesquisa e da-
rão subsídios para a condução de uma macropesquisa sobre a 
atuação do NASF. Resultados e Discussão Foram encontrados 
130 trabalhos na base Periódicos CAPES, 115 na BVS e quatro na 
PUBMED. Após leitura dos títulos, resumos e palavras-chave, 
foram selecionados 33 artigos da BVS, 19 da base Periódicos 

CAPES e dois da PUBMED. Para análise do perfil dos estudos, 
foi pesquisada a categoria profissional do primeiro autor de 
cada trabalho. Constatou-se que os psicólogos, fisioterapeu-
tas e enfermeiros são os profissionais que mais publicaram 
nessa área, representando respectivamente 20,37%, 16,66% e 
14,81% das publicações. Os estudos foram publicados em 34 
revistas científicas, sendo que as duas com maior número de 
publicações foram: Ciência e Saúde Coletiva (14,8%) e Saúde 
em Debate (9,25%). Quanto ao ano, oito estudos (14,81%) fo-
ram publicados em 2016, 15 (27,77%) em 2015, 11 (20,37%) em 
2014, nove (16,66%) em 2013, seis (11,11%) em 2012, três (5,55%) 
em 2011, um (1,85%) em 2010 e um (1,85%) em 2009. A produção 
sobre o tema indicia para o crescimento das equipes de NASF 
no pais, para perfil interdisciplinar de trabalho que propõe e 
para a importância de acompanhamento das contribuições do 
NASF na APS, a qual enfrenta limites para sua qualificação em 
todo o território nacional. Conclusões/Considerações Finais O 
presente estudo será base para posterior aprofundamento 
teórico sobre o que a literatura cientifica brasileira apresen-
ta sobre o NASF, potencial protótipo de equipes de cuidados 
especializados ambulatoriais e de articulação entre a atenção 
primaria e a especializada em saude3. Em relação aos periódi-
cos e aos anos de publicação dos estudos, estes estão disse-
minados em várias revistas e são produzidos desde 2009, no 
entanto, é importante ressaltar que a quantidade de estudos 
ainda é limitada. Nesse sentido, pretende-se explorar os es-
tudos e posteriormente, realizar pesquisa de campo, a fim de 
discutir e fortalecer o NASF e, por conseguinte, buscar evidên-
cias que possam contribuir para melhorar a acessibilidade e a 
resolubilidade da APS no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
Referências 1. Brasil. Ministério da Saúde. Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família: Ferramentas para a gestão e para o traba-
lho cotidiano. Cadernos de Atenção Básica, Brasília, DF, v. 1, n. 
39, 2014. Disponível em: < http://agendaprimeirainfancia.org.
br/arquivos/nucleo_apoio_saude_familia_cab39.pdf>. Acesso 
em 2 fev. 2017. 2. Araujo CA. Bibliometria: evolução histórica 
e questões atuais. Em Questão, Porto Alegre, v. 18, n. 12, p. 
11-32, 2006. Disponível em: <http://revistas.univerciencia.org/
index.php/revistae mquestao/article/view/3707/3495>. Aces-
so em 2 fev. 2017. 3. Tesser CD. Family Health Support Teams, 
potentialities and barriers: the primary care health outlook. 
Interface (Botucatu). [online]. In press. Epub Nov 03, 2016. 
ISSN 1414-3283. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/1807-
57622015.0939. Acesso em 2 fev. 2017.

Carine Vendruscolo; André Lucas Maffissoni; Kátia Jamile da 
Silva; Letícia de Lima Trindade; Denise Antunes de Azambuja 
Zocche;

15175 UM OLHAR SOBRE AS REDES DE ATENÇÃO À 
SAÚDE (RAS): REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE O TEMA

Introdução Trata-se de uma revisão que propôs fornecer sub-
sídios a uma reflexão sobre a construção do conhecimento 
acerca da produção das RAS no Brasil, considerando, em es-
pecial, arranjos que reconheçam a produção do cuidado onde 
os seres humanos agem e produzem transformações. Repre-
sentou uma busca por referências que revelassem o cotidiano 
dos serviços e da vida dos trabalhadores e usuários Objetivos 
Apresentar uma revisão integrativa sobre o tema RAS identi-

primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e 
tecnologia. Brasil. Ministério da Saúde, 2002.

Jordana Rodrigues Moreira; Carlos Bruno Silveira; Fernando 
Virgílio Albuquerque de Oliveira; Jhennifer de Souza Góis; Maria 
Salete Bessa Jorge;

15147 SILÊNCIO FRENTE ÀS SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA 
NA ATENÇÃO BÁSICA, 2016

Introdução O escopo desta pesquisa foi avaliar os significados 
sobre o modo de abordagem dos profissionais da saúde da 
Estratégia Saúde da Família e da equipe do Núcleo de Apoio a 
Saúde da Família na prevenção e atendimento à vítima de vio-
lência na Atenção Básica, tendo como referência o documen-
to norteador para atenção Integral às pessoas em situação de 
violência no Município de São Paulo, 2012. Objetivos Identifi-
car os casos de violência não notificados e os reais significa-
dos do silêncio das equipes de Saúde da ESF e NASF Avaliar os 
conhecimentos sobre a política municipal e os recursos para 
lidar com as situações de violência Metodologia A pesquisa 
utilizou o método qualitativo para abordagem da problemá-
tica através de inquérito junto aos trabalhadores da atenção 
básica utilizando-se a análise de conteúdo temático os resul-
tados foram aglutinados em cinco temas. Local de Estudo As 
Unidades Básica de Saúde foram 3 (três) escolhida serviços 
este que estão situada na Região Sudeste da cidade de São 
Paulo, sob a Supervisão Técnica de Saúde Mooca/ Aricanduva/ 
Formosa/ Carrão e administração pela SPDM com Estratégia 
saúde da Família e Núcleo de Apoio A Saúde da Família . Re-
sultados e Discussão Os resultados da análise demonstraram 
que os profissionais pouco conhecem o conteúdo da política, 
lidam com uma rede de dificuldade para estabelecer o fluxo 
de atendimento que determina o documento. Evidenciaram-
se, ainda os sentidos e sentimentos dos funcionários em rela-
ção à problemática, tais como medo, insegurança, alienação, 
descrença ao ter que lidar com situações de violência. Atribuí-
ram a necessidade de processo de educação permanente que 
contemple a violência Conclusões/Considerações Finais Mas o 
protagonismo do sujeito como cidadão, o empenho de gesto-
res públicos como pauta prioritária e os profissionais da saúde 
para além do olhar patológico, sensível na escuta e hábil em 
dialogar com os demais colegas, para assim então desocultar 
os sofrimentos vividos pelo silencio dos “inocentes”.

Fledson de Sousa Lima; Vãnia Nascimento Barbosa;

15148 ENSAIO SOBRE ‘CEGUEIRAS‘: O ITINERÁRIO 
TERAPÊUTICO DE PACIENTES ASSISTIDOS NO INSTITUTO 
BENJAMIN CONSTANT

Introdução A deficiência visual apresenta-se como um proble-
ma de saúde pública invisível que carece de discussão e acom-
panhamento no campo da saúde coletiva, no entanto, se faz 
presente no contexto nacional e internacional. A procura por 
cuidados tende a ser variada, complexa e diferenciada entre 
indivíduos e entre grupos, contendo as marcas que a delimi-
ta como uma experiência cultural e como parte da dinâmica 
de uma determinada sociedade1. A situação complexifica-se 
mediante dificuldades enfrentadas no acesso aos serviços de 
saúde, considerando ser esta uma área assistencial que exige 
tecnologia de alto custo, manutenção contínua, profissionais 

especializados e qualificados somada às dificuldades de aces-
so a estes recursos. Vários fatores interferem nas práticas de 
cuidado e assistência ao deficiente visual, relacionando tanto 
à dificuldade de entendimento dos riscos da doença ocular, 
quanto à existência de obstáculos para o diagnóstico preco-
ce, a ausência de ações preventivas, e de organização de uma 
rede de atenção que garanta acesso nos diferentes níveis de 
atenção2. O estudo buscou contribuir para reflexões e dis-
cussões numa área assistencial pouco explorada no campo 
da saúde coletiva. Objetivos Analisar as barreiras de acesso a 
serviços de saúde públicos especializados em oftalmologia, a 
partir do itinerário terapêutico de pacientes assistidos no Ins-
tituto Benjamin Constant (IBC) no município do Rio de Janei-
ro, uma instituição vinculada ao Ministério da Educação que 
desempenha suas principais atividades na área de deficiência 
visual. Esta estratégia permitiu abordar como se apresentam 
os obstáculos na rede de atenção oftalmológica no estado do 
RJ. Metodologia A pesquisa partiu de documentos oficiais, 
informações levantadas sobre a assistência oftalmológica, e 
incluiu as narrativas dos pacientes no IBC, e de alguns funcio-
nários, para compreender a lógica da assistência oftalmológi-
ca no serviço de saúde no estado do RJ. O IBC foi o campo de 
estudo eleito para a coleta de dados, assim, para o reconhe-
cimento dos itinerários percorridos, 19 pacientes foram en-
trevistados a partir de um roteiro semiestruturado. A obser-
vação participante atravessou todo o processo de pesquisa a 
fim de explorar a história do IBC e sua forma de organização, 
de modo a compreender as dificuldades de acesso relatadas 
pelos pacientes. Também foram realizadas 2 entrevistas com 
profissionais que atuam na organização do acesso na institui-
ção. A organização dos serviços de saúde quanto aos aspec-
tos geográficos, físicos e financeiros, além dos socioculturais 
relacionados à doença são os marcadores considerados para 
análise dos obstáculos no acesso aos serviços. Resultados e 
Discussão Os serviços oftalmológicos disponíveis na rede de 
atenção do SUS não foram acessíveis aos entrevistados, foi 
identificada notória escassez em postos de saúde, e outros 
serviços que abrangem o nível primário de atenção, contri-
buindo para o deslocamento dos entrevistados por diversos 
bairros a procura por atendimento. Inicialmente o pressupos-
to foi que o IBC seria um local de refúgio para os pacientes 
que não conseguiram ser atendidos pelo SUS, restando ape-
nas encaminhar-se à instituição para finalmente ter o seu pro-
blema de saúde resolvido. Ao longo da pesquisa, percebemos 
lógicas diferentes reveladoras de não haver uma integração 
efetiva entre a rede de atenção estadual e o IBC. Na narrativa 
dos pacientes que optaram buscar serviços de saúde do SUS 
foi observado que estes depararam-se com as barreiras rela-
cionadas a aspectos físicos e organizacionais. Por outro lado, 
aqueles que optaram pelo atendimento particular esbarraram 
na barreira financeira quando se fez necessário a realização 
de tratamento e/ou acompanhamento específico. Este, por-
tanto, constituiu um fator que impulsionou a procura por as-
sistência na rede pública de saúde. Conclusões/Considerações 
Finais Os obstáculos presentes no acesso ao atendimento 
especializado em oftalmologia no SUS demonstram como as 
barreiras de acesso e de continuidade para o tratamento of-
talmológico estão presentes tanto na rede pública de saúde 
estadual como nos serviços privados. A rede de atenção à saú-
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superação da resistência em atuar nas situações de violên-
cia e possibilitado a articulação de uma rede intersetorial de 
promoção da saúde e atuação nas situações de violência. 
Referências Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilân-
cia em Saúde. Programa Nacional de DST e AIDS. Manual da 
Oficina de Capacitação em avaliação com foco na melhoria 
do programa/ MS, SVS, Prog. Nac. DST e AIDS. – Brasília: MS, 
2007, 112p. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. 
Departamento de Apoio à Gestão Descentralizada. Orienta-
ções acerca dos indicadores de monitoramento avaliação do 
Pacto pela Saúde, nos componentes pela Vida e de Gestão 
para o biênio 2010 – 2011. Conforme Portaria GM/MS nº 2669, 
de 03/11/2009 e Portaria GM/S nº 3.840, de 07/12/2010. Bra-
sília: MS, versão atualizada em 08/02/2011. Brasil. Ministério 
da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Sistema de Vi-
gilância de Violências e Acidentes (Viva): 2009, 2010 e 2011. 
Brasília: MS, 2013. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Vigilância em Saúde. Instrutivo para preenchimento da ficha 
de notificação de Violência interpessoal/autoprovocada. Bra-
sil, 2014.

Maria de Lourdes Tavares Cavalcanti; Natasha Ventura da 
Cunha; Jacqueline Ramos de Almeida; Sonia Siqueira da Silva 
Araujo; Ana Lucia Fontes Eppinghaus; Suely Cotta; Mariana 
Ramos Guimarães;

15200 DESAFIOS DA CONSTRUÇÃO DAS REDES DE 
ATENÇÃO A SAÚDE: VIVENCIANDO ESTE PROCESSO EM 
UMA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL

Introdução A organização de redes regionalizadas de saúde 
foi a premissa sobre a qual se debateram propostas de refor-
ma do sistema de saúde brasileiro. Nesse sentido, a implanta-
ção das Redes de Atenção à Saúde (RAS) convoca mudanças 
na arquitetura assistencial do SUS, por meio de novo modelo 
de atenção às condições agudas e crônicas, com vistas à par-
ticipação efetiva de gestores, trabalhadores e usuários. Obje-
tivos Relatar o processo de construção das redes de atenção 
à saúde da Comissão Intergestora Regional de Rio Preto/SP, 
nos anos de 2011 a 2014 e identificar os desafios enfrentados. 
Metodologia Trata-se de uma análise observacional, retros-
pectiva e descritiva em forma de relato de experiência, ocor-
rida nos anos de 2011 a 2014, utilizando-se como cenário a CIR 
Rio Preto, pertencente à 15ª Região de Saúde do Estado de 
São Paulo, de São José do Rio Preto, acerca da implantação 
das Redes de Atenção à Saúde. A CIR era composta por 20 
municípios, com uma população total de aproximadamente 
1.472.771 (IBGE, 2015), sendo que 1 município possuía mais de 
400 mil habitantes, 1 mais de 50 mil e os demais com menos 
que 30 mil habitantes. Resultados e Discussão O plano regio-
nal da rede de urgência foi elaborado de forma cooperada, 
entre representantes do Departamento Regional de Saúde e 
de municípios adscritos. A coleta de informações junto aos 
municípios foi realizada por meio de um plano modelo, sem 
ocorrência de oficina. As principais dificuldades nesse proces-
so foram os atrasos nos envios das informações pelos gesto-
res e mesmo a falta dessas; as divergências e dúvidas com 
relação às informações; falta de participação dos prestado-
res de serviços nas discussões; dificuldade no entendimento 
da importância a respeito das RAS e a existência de fluxos 

de serviços e atendimento que não obedecem às diretrizes 
das Redes Regionalizadas de Atenção Saúde. Conclusões/
Considerações Finais Desde a publicação das diretrizes para 
a organização das RAS no âmbito do SUS, as regiões de saú-
de estão se organizando no sentido de elaborar, estruturar e 
implementar as RAS. No entanto se faz necessária a qualifi-
cação de gestores e prestadores, a implementação de rede 
informatizada, permitindo assim a efetiva operacionalização 
e implementação das RAS.

Liliane Cristina Nakata; Aline Fiori dos Santos Feltrin; Letícia 
Borges Mendonça Soares; Fernanda Bergamini Vicentini; 
Thatiane Delatorre; Janise Braga Barros Ferreira;

15210 EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - A EXPERIÊNCIA DE NATAL/RN EM BUSCA DE 
UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.

Introdução A Educação em Saúde requer estratégias para a 
promoção à saúde. A VISA vem estimulando o cultivo de hor-
tas orgânicas para prevenir doenças, constituir-se em terapia 
ocupacional e gerar economia para as famílias. A VISA iniciou 
o Projeto “Minha Horta” onde se realiza o cultivo orgânico e 
urbano em algumas unidades de saúde, articulando esse tra-
balho com a ESF, inserindo esta prática na rotina. Objetivos 
Contribuir na formação de práticas sustentáveis na produção 
de alimentos e na melhoria da qualidade de vida da popula-
ção, promovendo assim, a saúde e o bem estar social da po-
pulação usuária de serviços de saúde e dos seus servidores . 
Metodologia A VISA Natal iniciou um projeto de incentivar a 
alimentação saudável nas unidades de saúde, com o plantio 
de hortas orgânicas e elaboração de cartilha explicativa. Hou-
ve visitas às unidades de saúde interessadas, momento de 
definição do espaço e explanação sobre as técnicas apropria-
das. Depois, aconteceu o plantio da horta com os envolvidos 
no projeto. Ao final foi feita a colheita e orientação do seu re-
plantio. Os participantes são os Idosos, Hipertensos, Tabagis-
tas, Obesos, servidores e comunidade. Estes são estimulados 
a cultivar hortas orgânicas em casa livres de agrotóxicos e ao 
mesmo tempo desenvolver hábitos alimentares saudáveis. 
Resultados e Discussão Aconteceu a implantação de 04 (qua-
tro) hortas institucionais e 05 (cinco) estão em processo de 
implantação. Este projeto foi apresentado nos eventos: Dia 
Mundial da Saúde, Dia da Alimentação Saudável, Semana de 
Vigilância Sanitária, MOSTRA SUS, com a demonstração de 
mini hortas orgânicas, distribuição de mudas e orientação de 
como construir uma Composteira Doméstica, além da partici-
pação no Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária - SIMBRA-
VISA, com apresentação de trabalho técnico relacionado este 
tema. Visando trabalhar a questão da Alimentação Saudável 
foram realizadas palestras em Escolas Públicas e Unidades de 
Saúde com a distribuição de mudas e sementes. Conclusões/
Considerações Finais O projeto incentiva a trabalhar-se com 
hortas e a melhorar a qualidade da alimentação pelo consu-
mo de hortaliças sem agrotóxicos, visando promover saúde 
e bem estar social. Esse tipo de atividade vai também forta-
lecer o convívio comunitário e exercitar a cooperação e tra-
balho em equipe, tanto dos trabalhadores envolvidos, como 
também dos usuários.

ficando a forma como vem sendo conceituadas e implemen-
tadas estas redes, bem como as ferramentas e dispositivos 
que têm sido utilizados para estimular sua produção no Brasil. 
Metodologia Numa primeira busca foram utilizadas publica-
ções de artigos presentes na base de dados LILACS, com tex-
to completo disponível nos idiomas português e/ou espanhol, 
no período de 2010 a 2015. Foram realizadas todas as com-
binações possíveis com o operador AND para os seguintes 
descritores em ciência da saúde: redes de saúde comunitária, 
assistência à saúde, atenção à saúde, redes locais e assistência 
centrada no paciente. Entretanto, importantes autores que 
abordam o tema RAS não foram contemplados. Proferiu-se, 
então, uma nova busca na LILACS a partir dos nomes desses 
autores e ampliando-se o período para o intervalo de 2000 a 
2015. Resultados e Discussão Foram reconhecidas, nos artigos 
selecionados na primeira busca, 18 montagens inovadoras re-
lativas à dinâmica das RAS. Na segunda exploração da base 
de dados, foram identificados os conceitos de RAS utilizados 
no Brasil, novos dispositivos e ferramentas. Foi possível veri-
ficar que há um estímulo a uma intensa produção científica 
acerca das RAS no Brasil e novos caminhos para a produção 
de cuidado têm sido criados. Entretanto, esta revisão permitiu 
verificar também que há certa dificuldade de acesso a ricas 
produções sobre as RAS quando nos limitamos a descritores 
consagrados na produção científica em saúde. Sugere-se inse-
rir o termo “Redes de Atenção à Saúde” no DeCS. Conclusões/
Considerações Finais Este trabalho abriu janelas por aguçar a 
curiosidade acerca das sutilezas envolvidas na criação e im-
plementação das RAS e de novos dispositivos considerando, 
sobretudo, o olhar ampliado fornecido por Redes Vivas. As 
buscas nas bases de dados provocaram reflexões quanto à 
porosidade existente nas conexões e criações humanas.

Mônica Garcia Pontes;

15193 VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMO INSTRUMENTO 
PARA A CONSTRUÇÃO DE REDES E GESTÃO DO CUIDADO 
ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA NA FAMÍLIA.

Introdução Compete ao setor saúde atuar na prevenção, 
identificação e atenção às pessoas em situação de violência 
na família. Frequentemente os profissionais de saúde refe-
rem “não saber o que fazer” perante situações de violência 
interpessoal, impotência para resolver problemas que reque-
rem necessariamente uma ação intersetorial e articulada, em 
rede, o que ainda é incipiente e constitui um desafio. A vigi-
lância epidemiológica, sintetizada no lema “informação para 
a ação”, é a tecnologia apropriada para a detecção, o monito-
ramento e o controle de agravos adversos. Criado em 2006, o 
Sistema de Vigilância de Acidentes e Violências (VIVA) possui 
um componente contínuo voltado para as violências inter-
pessoais/autoprovocadas, as quais constituem agravos de 
notificação compulsória no território nacional, integrando o 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). O 
modelo de atenção com base na saúde da família favorece a 
identificação, a abordagem e a intervenção nas situações de 
violência intrafamiliar. Em Niterói/RJ, o VIVA tem se mostrado 
um instrumento potente favorecendo a articulação dos servi-
ços e a prestação do cuidado às vítimas de violência interpes-
soal. Objetivos - Avaliar o processo de implantação da Vigilân-

cia Contínua às Violências nos municípios do estado do Rio 
de Janeiro (RJ) considerados prioritários para a implantação 
da Vigilância às Violências e Acidentes (VIVA) e integrantes 
da Rede Nacional de Prevenção da Violência e Promoção da 
Saúde. - Refletir acerca das estratégias de vigilância às violên-
cias interpessoais na estruturação de redes intersetoriais de 
prevenção da violência e promoção da saúde. Metodologia 
Estudo estratégico avaliativo com uso de abordagens quali-
tativas: sistematização e análise de informações e material de 
oficinas, reuniões e entrevistas sobre a vigilância às violên-
cias em nos municípios de Campos dos Goytacazes, Duque 
de Caxias, Niterói, Petrópolis, e São Gonçalo. Foram entrevis-
tados os coordenadores responsáveis pela vigilância de vio-
lências. Como ferramenta avaliativa, foi elaborado o Modelo 
Lógico da Vigilância às Violências, baseando-se no modelo 
proposto pelo CDC 2007, a partir de documentos e recomen-
dações do Ministério da Saúde, acerca do enfrentamento à 
violência (Brasil, 2011; Brasil, 2014). Pode-se comparar o mo-
delo idealizado de vigilância às violências com a realidade 
dos municípios, identificar os entraves para a consolidação e 
expansão da vigilância às violências. Em Niterói, a equipe de 
pesquisadores participou e acompanhou o processo de im-
plantação das estratégias de vigilância às violências na esfera 
local. Resultados e Discussão Constatou-se que a vigilância 
contínua às violências constitui um processo em construção 
no qual se encontram diferentes lógicas, uma de controle e 
combate às doenças, derivada da vigilância epidemiológica 
tradicional e historicamente constituída no âmbito da saúde, 
e outra relacionada ao campo da promoção da saúde, concer-
nente ao papel dos profissionais de saúde no enfrentamento 
da violência, que busca compreender os fenômenos em sua 
complexidade histórica e social, com atuação interdisciplinar 
e intersetorial. Em Niterói mais de 80% das notificações de 
violência provêm das emergências hospitalares. Em 2014, fo-
ram realizadas três oficinas com profissionais da atenção bá-
sica para sensibilização quanto às estratégias de vigilância às 
violências. Como desdobramento, se estabeleceu um fluxo 
de retorno das notificações, do nível central para as Chefias 
de Vigilância das Policlínicas Regionais. Mensalmente, ocor-
rem reuniões nestas regionais com profissionais do nível cen-
tral, da policlínica, da saúde da família, do Conselho Tutelar, 
da educação e da assistência social; em que se acompanha, 
discute, e se definem estratégias de abordagem e cuidado 
nas situações de violência notificadas. Conclusões/Considera-
ções Finais Em saúde pública o planejamento e a execução 
das ações têm como base as informações sobre a ocorrência 
de determinados agravos na população, ao longo do tempo e 
em territórios delimitados. A vigilância epidemiológica busca 
identificar a etiologia de doenças específicas e interferir na 
cadeia de causalidades vista de modo uni ou multicausal. A 
promoção da saúde deriva de uma concepção ampliada de 
saúde, relacionada a qualidade de vida, e preconiza a ação 
intersetorial sobre os determinantes sociais da saúde e da 
doença. A implantação do VIVA contínuo propiciou a articula-
ção entre as ações de vigilância e de promoção. A notificação 
e investigação de casos, constituem instrumento conhecido 
pelos profissionais de saúde, aceito e reconhecido como pró-
prio dos serviços de saúde. Sua utilização tem propiciado a 
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temas diversos a serem desenvolvidos e pontuados, e que são 
questões históricas que levam tempo para serem trabalhadas 
e elaboradas. O sofrimento dos trabalhadores deita raízes em 
berço histórico, não podendo ser lido como sendo de ordem 
individual, “[...] os problemas são vividos como problemas 
individuais que requerem também medidas individuais [...]” 
(SOUZA, 2006, p.488), uma vez que ele é de origem política. 
As Oficinas Terapêuticas visam atuar com a promoção e qua-
lidade de vida, com enfoque na saúde psíquica do servidor e 
prevenção de doenças mentais, considerando que é de res-
ponsabilidade do Município fornecer qualidade na vida fun-
cional de seus colaboradores. Referências CANGUILHEM, G. 
La connaissance de la vie. 2ª ed. Revue et augmentée. Paris: 
Libraire Philosophique J. Vrin, 1985. APUD FRANCO, F. L. F. N. 
Georges Canguilhem e a psiquiatria: norma, saúde e patologia 
mental. In: II Congresso Internacional de Filosofia da Psicanáli-
se, 2007, São Carlos. II Congresso Internacional de Filosofia da 
Psicanálise. São Carlos : Compacta, 2007. v. 1. p. 70-71. FREUD, 
S. Dois verbetes de enciclopédia Psicanálise. In: Edição Stan-
dard Brasileira das Obras psicológicas completas de Sigmund 
Freud. Rio de janeiro: Imago, 1923/1996, Vol. XVIII. OMS. Orga-
nização mundial da saúde. Disponível em: <|http://www.who.
int/about/es. Acesso em: 02 fevereiro 2017. SOUZA, Denise T. 
Rebello de. Formação continuada de professores e fracasso 
escolar: problematizando o discurso da incompetência. Edu-
cação e pesquisa. São Paulo, v.32,n 3, p. 477-492, set/dez.2006

Laura Fernandes dos Reis Neta; Marjorie Faber Silveira; Shika 
Oliveira Martins Anamiodi;

15292 CRIANÇAS COM ANOMALIAS CONGÊNITAS E AS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO BRASIL

Introdução A Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) do Brasil 
apresentou queda significativa nos últimos 25 anos, na ordem 
de 72%, foi de 47,1/1000 nascidos vivos (NV), em 1990, para 
13,8/1000 NV, em 2015 (BRASIL, 2009; IBGE, 2016). Mas, atual-
mente, uma proporção crescente de óbitos infantis é atribuída 
às doenças genéticas, e dentre essas às Anomalias Congênitas 
(AC), um problema de saúde pública que requer o estabeleci-
mento de política específica (MENDES et al., 2015). Ao longo 
dos últimos 17 anos as AC deixaram de ocupar a quinta posição 
como causa de morte infantil e passaram à segunda causa, em 
2016 foram responsáveis por 11,2% destas mortes. Em alguns 
estados brasileiros as AC chegam a corresponder a 30% dos 
óbitos em menores de um ano (REIS et al., 2011). A crescente 
taxa de nascimentos e morbidade associada às AC gera grande 
impacto nos serviços de saúde, e graves repercussões na vida 
da criança e de sua família (REIS et al., 2011; MENDES et al., 
2015). Destarte esta pesquisa busca aprofundar o conhecimen-
to e tem como pergunta norteadora do seu desenvolvimento: 
Quais são as políticas públicas de saúde no Brasil voltadas para 
abordagem das crianças com às Anomalias Congênitas? Objeti-
vos Geral: Relacionar as políticas públicas de saúde brasileiras 
voltadas para abordagens das crianças com Anomalias Congê-
nitas Específicos: 1. Conhecer as políticas públicas relacionadas 
à prevenção e monitorização dos nascimentos com Anomalias 
Congênitas; 2. Evidenciar as políticas públicas relacionadas ao 
diagnóstico e tratamentos das crianças com Anomalias Congê-
nitas. Metodologia Apresenta-se parte do capítulo de revisão 
de literatura de dissertação de Mestrado Acadêmico em Enfer-

magem, que analisa uma série histórica da distribuição espacial 
dos nascimentos com anomalias congênitas no estado do Pa-
raná. Trata-se de um trabalho qualitativo descritivo, com base 
em revisão de literatura científica, e em protocolos do Ministé-
rio da Saúde, sem faixa de tempo delimitada, mas abrangente 
para alcance dos objetivos. A busca foi desenvolvida em bases 
de dados do Ministério da Saúde, e da Sociedade Brasileira de 
Pediatria, assim como em Resoluções ministeriais, nas quais se 
destacavam as políticas voltadas para a prevenção, diagnósti-
co e tratamento de anomalias congênitas no Brasil. O material 
identificado é apresentado em três blocos, a saber: as políticas 
públicas de prevenção e monitorização das anomalias congêni-
tas; as relacionadas ao diagnóstico ao nascimento; e os progra-
mas especiais relacionados ao tratamento das doenças genéti-
cas. Resultados e Discussão Na atualidade, as pessoas com AC 
constituem um novo perfil de clientela, com necessidades e de-
mandas diversificadas e especiais de saúde. Nesta ótica, ressal-
ta-se a necessidade de serviços especializados que os possam 
atender, e do aperfeiçoamento da equipe multiprofissional, 
além de políticas públicas que garantam o acesso a prevenção, 
o diagnóstico precoce, e ao tratamento aos recém-nascidos e 
crianças com AC com o apoio as famílias (MENDES et al., 2015). 
Bloco I Políticas de Prevenção e Monitorização das AC: 1 Pro-
grama Nacional de Imunizações (PNI) (1973); 2 Declaração de 
Nascido Vivo (DNV) (1999); 3 Fortificação da Farinha com Ácido 
Fólico (2001); 4 Programa Rede Cegonha (2011); 5 Política Na-
cional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) (2015). 
Bloco II Políticas para o diagnóstico precoce das AC: 1 Progra-
ma Nacional de Triagem Neonatal (PNTN): Teste do Pezinho 
(2001), da Orelhinha (2010), do Coraçãozinho (2014), da Lingui-
nha (2014), do Olhinho (2016). Bloco III Programas especiais 
relacionados ao tratamento de doenças genéticas: 1 Programa 
de Osteogênese Imperfeita, Doença de Lobstein ou Doença 
de Ekman-Lostein (2013); 2 Programa de Doença de Gaucher 
(2002). Conclusões/Considerações Finais Os gestores da saúde 
no Brasil há quase meio século se preocupam assertivamente 
com a saúde infantil, e a prevenção de anomalias congênitas. 
Estas iniciativas são de importância para a redução da incidên-
cia/prevalência das AC, para consolidação do monitoramento 
e avaliação dos dados epidemiológicos, e elaboração de estra-
tégias específicas e, para a implementação de tratamentos em 
tempo oportuno. Apontam-se outras iniciativas não governa-
mentais para o monitoramento das AC, igualmente relevantes 
para o cenário: Estudo Colaborativo Latino-Americano de Mal-
formações Congênitas (ECLAMC) – Rio de Janeiro; os Sistemas 
de Informação sobre Agentes Teratogênicos (SIATs) - Serviço 
de Genética Médica, do Hospital de Clínicas, de Porto Alegre 
(HCPA), Rio Grande do Sul; o Serviço de Informações sobre 
Erros Inatos do Metabolismo (SIEM), HCPA/UFRGS. Pesquisas 
devem ser desenvolvidas para o (re)conhecimento da dimen-
são da problemática dos nascimentos com AC nas diversas re-
giões brasileiras. Referências BRASIL. Ministério da Saúde. Se-
cretaria de Vigilância em Saúde. Manual de vigilância do óbito 
infantil e fetal e do Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fe-
tal. Segunda Edição. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. IBGE. 
Taxa de Mortalidade infantil brasileira 200-2015. Disponível em: 
<http://brasilemsintese.ibge.gov.br/populacao/taxas-de-mor-
talidade-infantil.html> Acesso em: 24 ago/2016. MENDES, Q.C; 
AVENA, M. J; MANDETTA, M. A; BALIEIRO, M.M.F.G. Prevalên-

Ana Cristina Barbosa dos Santos Ferreira; Luzia Inês Dantas da 
Silva; João Maria Barbosa;

15229 DISPOSITIVOS DE CUIDADO COM A SAÚDE 
PSÍQUICA DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 
SAÚDE NO BRASIL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Introdução As características do trabalho em saúde favo-
recem os conflitos subjetivos no campo de atuação, provo-
cando situações de sofrimento nos profissionais, podendo 
resultar em adoecimento psíquico, principalmente a nível da 
atenção primária à saúde, que possui influências de outras 
dimensões. Entre elas, a postura e modelo organizacional 
adotados influenciam no adoecimento psíquico do profissio-
nal. Objetivos Mapear, por meio da revisão da literatura, dis-
positivos de cuidado com a saúde psíquica de profissionais de 
saúde da Atenção Primária, descrevendo as causas do adoe-
cimento psíquico, e os dispositivos de prevenção do adoeci-
mento e promoção da saúde. Metodologia Foi desenvolvido 
uma revisão integrativa coletando estudos nas bases de da-
dos da BVS, SciELO, Lilacs e Medline, utilizando-se os opera-
dores booleanos “and” e “or”, e mediante a disponibilidade 
de textos completos, escritos em português e desenvolvidos 
no Brasil, resultando em sete artigos encontrados, publicados 
nos anos de 2010 a 2016 e desenvolvidos nas regiões Sul, Su-
deste e Norte. Resultados e Discussão Os resultados apontam 
para a multifatorialidade do adoecimento, tendo como predi-
tores a ausência de treinamento dos profissionais, modelo de 
gestão em vigor e a postura da gestão, e as características do 
nível de atenção, que resultam em elevado desgaste mental 
devido a alta demanda psicológica. Para a prevenção do adoe-
cimento e dos agravos, e a promoção da saúde psíquica nos 
espaços de trabalho, os estudos identificam a flexibilidade do 
gestor para a readeaquação do ambiente de trabalho, o pro-
vimento de recursos, os mecanismos de formação continuada 
e o acolhimento como dispositivos. Os resultados apontam 
para importantes conceitos e métodos de gestão discutidos 
no âmbito da Saúde Coletiva. Conclusões/Considerações Fi-
nais Os achados sobre dispositivos apontam para a cogestão, 
educação permanente e espaços de escuta e fala. Considerou-
se baixa a produção bibliográfica diante de um tema de rele-
vância para a saúde pública, reputando-se a necessidade de 
desenvolvimento de mais estudos na área.

Loyanne Chaves Ferreira da Silva; Luciana de Oliveira dos 
Santos; Magda Duarte dos Anjos Scherer;

15234 OFICINAS TERAPÊUTICAS COM AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Introdução Tomando como base a definição de saúde a par-
tir da Organização Mundial da Saúde, “o completo estado 
de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a 
ausência de enfermidade”, a Equipe Acolhe Vida, voltada ao 
atendimento do servidor municipal de Porto Seguro – BA, 
considera importante dar voz, desmedicalizar e empoderar o 
sujeito perante seus sofrimentos, capacidades e habilidades. 
A forma de produção do sintoma da doença também pode 
ser produção de saúde, “[...] o fato demonstra que os meca-
nismos mentais que produzem os sintomas de doença estão 
igualmente presentes na vida mental normal, que a mesma 

lei uniforme abrange tanto o normal quanto o anormal [...]” 
(FREUD, 1923/1996, p. 259). O limiar entre saúde e doença é tê-
nue na medida em que os mecanismos utilizados são os mes-
mos, em medidas diversas. “Quem gostaria de sustentar, em 
matéria de psiquismo humano, que o anormal não obedece 
às normas? Ele talvez seja anormal porque obedece demais” 
(CANGUILHEM, 1985, p. apud FRANCO, 2007, p. 70-71). Des-
sa forma, o trabalho desenvolvido buscou ampliar a tomada 
de consciência dos servidores a partir da oferta de condições 
para que fossem criados ajustamentos criativos saudáveis. 
Objetivos ü Trabalhar a forma como os servidores encaram 
seus problemas, no âmbito pessoal e profissional, trazendo 
possibilidades de enfrentamento e de empoderamento; ü 
Proporcionar momentos de reflexão crítica, possibilitando 
uma visão ampliada das problemáticas vivenciadas em seus 
cotidianos; ü Apresentar técnicas e exercícios de respiração, 
como uma forma de serenar a mente e conectar-se com suas 
particularidades e às do meio em que vivem, desenvolvendo 
assim foco, equilíbrio e clareza. Metodologia Ocorreram cin-
co encontros, uma vez por semana, com duração de três ho-
ras cada e público de dezoito servidores públicos municipais. 
Conduzidos por técnicas da Equipe Acolhe Vida, assistente 
social, fonoaudióloga e psicóloga. Foram sugeridos exercícios 
de respiração e relaxamento, dinâmicas, vivências, dramatiza-
ções e reflexões, além de textos, vídeos, questionamentos e 
momentos de discussão, nos quais foram abordados exem-
plos do cotidiano dos servidores, dúvidas, angústias e neces-
sidades dos mesmos. Todos os encontros foram finalizados 
com uma grande roda com dinâmica que buscou fortalecer 
os vínculos e a afetividade entre os indivíduos. Uma palavra 
era selecionada para representar aquele dia como uma forma 
de internalização das situações vividas, havendo um “grito de 
guerra” com a mesma ao final. Resultados e Discussão Foram 
oficinas dinâmicas com participação ativa e assídua dos envol-
vidos, levando os mesmos ao processo de reflexão crítica e 
acerca de suas condutas e comportamentos, considerando 
que cada sujeito tem uma formação histórico-social única e 
a compreensão acerca de cada processo será individual. De 
modo geral houve envolvimento e participação nas atividades 
propostas, baixo índice de faltas e ficou clara a necessidade 
e desejo dos servidores pela realização de outros momentos 
no mesmo viés. Veio à tona a questão da falta de suporte 
emocional para lidar com casos críticos e de doenças mentais 
que eles detectam como demanda em suas rotinas de tra-
balho; destacada a necessidade de outras capacitações, nas 
quais se sentem reconhecidos profissionalmente, pois, por 
vezes, se sentem desvalorizados, levando a desmotivação e 
baixo rendimento nas atividades laborativas. Com o suporte 
emocional e ressignificação de experiências é possível que se 
inicie um processo de reconstrução de situações inacabadas, 
aprendendo novos repertórios de atuação para enfrentar si-
tuações cotidianas e de conflitos que não deixarão de existir, 
mas poderão ser enfrentadas de novas formas e a partir de 
novos olhares. Conclusões/Considerações Finais O profissio-
nal necessita também de suporte emocional em seu ambiente 
de trabalho, apenas dessa forma pode-se repassar o conhe-
cimento e atuar de forma satisfatória e assertiva. Identifica-
mos a necessidade de constantes encontros de sensibilização, 
conscientização e reconhecimento dos profissionais, pois são 
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Introdução A crescente necessidade de prevenção das doen-
ças cardiovasculares deve-se a identificação de pandemia no 
Brasil. Dentro da Rede de Atenção à Saúde (RAS), as Doenças 
Crônicas não Transmissíveis (DCNT) são alvo de importantes 
ações de promoção e proteção da saúde, possuindo legisla-
ção que lhes conferem segurança jurídica através da Portaria 
n° 483, de 1º de abril de 2014. Objetivos Relatar a experiência 
vivenciada por acadêmicos de Medicina do UNIPÊ na gradua-
ção, tendo como foco o presenciado em visitas realizadas no 
Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) em João Pessoa-PB 
de agosto a dezembro de 2016. Metodologia Trata-se de um 
relato de experiência descritivo no Serviço Especializado em 
Cardiologia (Sescardio) do HMSI evidenciado as problemáti-
cas da RAS dentro do referido sistema. As visitas foram reali-
zadas com o apoio do preceptor Dr. Risomar Vieira de agosto 
a dezembro de 2016, durante estágio acadêmico em Atenção 
Primária a Saúde. Resultados e Discussão A RAS, como forma 
de direcionar os princípios e diretrizes do SUS aos portadores 
de DCNT, agem no cuidado desse paciente pela análise dos 
fatores de riscos e dos determinantes sociais. No referido 
hospital, a utilização da RAS no Sescardio e da atenção social 
demonstrou funcionar de maneira satisfatória. Apesar das di-
ficuldades que os usuários encontram em seguir o fluxo cor-
reto da RAS, por falhas nas referências e contrarreferências 
nos diversos níveis de Atenção à Saúde, no HMSI notou-se a 
integralidade do atendimento dos usuários, principalmente 
através da manutenção de uma aceitável regulação e atuação 
da contrarreferência, tanto na internação quanto nos servi-
ços ambulatoriais. Conclusões/Considerações Finais Com a 
vivência da visita e a visualização das positivas influências da 
manutenção da RAS, pode-se concluir que a implementação 
de uma regulação e contrarreferência regular promoveu o 
fortalecimento da RAS e a melhoria da qualidade de vida dos 
usuários atendidos, colocando ,assim, em prática os princípios 
e diretrizes do SUS nas ações desenvolvidas.

Thaynara Sarmento Oliveira de Almeida; Thassiany Sarmento 
Oliveira de Almeida; Salomão Nathan Leite Ramanho; Bianka 
Martins da Silva Nascimento; Ruy Formiga Barros Neto; Anne 
Karolinne Mendes da Silva; Irla Andrade Dantas;

15317 CUIDANDO DO PROFISSIONAL QUE CUIDA: 
PROJETO DE INTERVENÇÃO NO SERVIÇO DE ATENÇÃO 
DOMICILIAR DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRO-NORTE DO 
DISTRITO FEDERAL

Introdução A região de saúde centro-norte do Distrito Federal 
é coberta pelo Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e, como 
todo serviço de saúde, necessita que a qualidade esteja sem-
pre presente, mas para isto é necessário termos profissionais 
motivados, capacitados e que gozem de saúde física e psico-
lógica. Objetivos Construir estratégias de prevenção e promo-
ção da saúde física e psicológica dos profissionais que traba-
lham no Serviço de Atenção Domiciliar da Região de Saúde 
Centro-Norte do Distrito Federal. Metodologia Este projeto é 
realizado no Hospital Regional da Asa Norte, Brasília-DF, ten-
do como público alvo os profissionais lotados no SAD desta 
região de saúde. São realizadas atividades como: Cine Saúde, 
Grupo de TRE, grupo psicoterapêutico, atendimento psicoló-
gico individual, ambulatórios de odontologia, nutrição e clíni-
ca médica, colegiados e reuniões de discussão de casos. É um 

projeto piloto com duração de um ano, em que instrumentos 
como Escala Índice de Capacidade para o Trabalho, SF-36, In-
ventário de Esgotamento Profissional de Maslach e Escala de 
Estresse no Trabalho são aplicadas em três momentos com 
intervalos de seis meses. Resultados e Discussão A criação de 
práticas voltadas à saúde do trabalhador dentro do próprio 
sistema de trabalho leva ao profissional se sentir acolhido, au-
xiliando na melhora, cura e prevenção de doenças, além de 
atuar na promoção da saúde. Espera-se que com a avaliação 
dos dados após um ano de projeto piloto haja uma redução de 
pelo menos 50% do número de atrasos e absenteísmos, além 
de uma obtenção de melhora de pelo menos 50% no final de 
um ano dos resultados gerais relacionados à saúde física e psi-
cológica do trabalhador desse serviço. Esses profissionais de-
vem se sentir a cada dia mais seguros no trabalho, por terem 
mais capacitações e um espaço para discussão e fala. Conclu-
sões/Considerações Finais A construção de estratégias volta-
das à melhoria da saúde dos trabalhadores dos SADs minimiza 
o adoecimento físico e psicológico dos mesmos e como con-
sequência melhora a qualidade do serviço prestado por estes 
profissionais. Cuidar do profissional que cuida é também cui-
dar de todo o serviço prestado em saúde.

Vanessa Vasconcelos Carvalho;

15331 RISCO CARDIOVASCULAR EM NÚMEROS: 
REALIDADE EM POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DE UMA 
CIDADE SATÉLITE DO DISTRITO FEDERAL

Introdução A atenção primária funciona como palco estraté-
gico para prevenção e tratamento inicial de várias doenças. 
Dentro do eixo Estratégia Saúde da Família, Hipertensão 
(HAS) e diabetes (DM) se configuram como algumas das 
principais doenças-alvo, por aumentarem o risco de eventos 
cardiovasculares e de mortalidade da população, especial-
mente acima de 40 anos. No Distrito Federal, foi iniciado um 
projeto de fortalecimento de redes de saúde e padronização 
dos atendimentos para HAS e DM, em conjunto com o Con-
selho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) 
por meio do Brasília Saudável - Fortalecimento da Atenção 
Primária. Na realidade da UBS Itapoã DF Equipe 7, observou-
se uma dificuldade prévia em manter o seguimento adequa-
do de toda a população sabidamente portadora de HAS ou 
DM, além do rastreio de novos casos. Dentre os desafios, se 
destacam a rotatividade da equipe médica e áreas descober-
tas de Agente Comunitário de Saúde. De forma a planejar as 
próximas abordagens na área, julgou-se necessário conhecer 
quantas pessoas portadoras de HAS e DM se espera encontrar 
naquela população, quantas estão atualmente diagnosticadas 
e em tratamento e qual seria a demanda de consultas em um 
ano. Objetivos O objetivo primário foi conhecer melhor as de-
mandas de saúde para HAS e DM, comorbidades crônicas que 
aumentam o risco cardiovascular. Como objetivos secundá-
rios foi possível conhecer o número de pacientes atualmente 
em acompanhamento para HAS e DM, discriminar o número 
de hipertensos e diabéticos que deveriam ser encontrados na 
área, estimar o número de pacientes atualmente sem diag-
nóstico e tratamento e o número de consultas necessárias 
para realizar uma cobertura completa. Metodologia Dados 
oficiais do Distrito Federal para a região, como a porcentagem 
de habitantes >18 anos (62%), foram utilizados para estimar a 

cia de nascidos vivos com anomalias congênitas no município 
de São Paulo. Rev. Soc. Bras.Enferm. Ped., v.15, n.1, p.7-12. Jun. 
2015. REIS, A. T; SANTOS, R. S; MENDES, T. A. R. Prevalência 
de malformações congênitas no município do Rio de Janeiro, 
Brasil, entre 2000 e 2006. Rev. enfermagem UERJ. v.19, n.3, p. 
364–368. Jul-Set. 2011.

Ana Paula de Morais Maia Barros; Márcia Helena de Souza 
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15297 TEIAS DA SAÚDE: UMA ANÁLISE DA REDE DE 
ATENÇÃO À SAÚDE NA REGIÃO DO TRAIRI, RIO GRANDE 
DO NORTE.

Introdução A proposta das Redes de Atenção à Saúde (RAS) 
surgiu para dar direcionamento às diretrizes operacionais pro-
postas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Rede de Saúde é 
conjunto de ações e serviços de saúde articulado em níveis 
de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde (Brasil, 2011). O acesso 
do usuário se inicia pela porta de entrada existente nas uni-
dades de saúde no âmbito do SUS e se completa na rede re-
gionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade 
do serviço, de forma que seja garantido o acesso universal, 
igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde. No Rio 
Grande do Norte (RN) com o advento do Pacto pela Saúde 
foram configuradas 8 regiões de saúde. O Plano Diretor de 
Regionalização (PDR) do RN estabeleceu o processo de orde-
namento da regionalização da assistência em cada município 
do Estado, como estratégia de hierarquização dos serviços 
de saúde e de busca de maior equidade, segundo diretrizes 
das Normas Operacionais da Assistência à Saúde (NOAS) de 
forma a garantir um atendimento com qualidade, resolutivo 
e integral aos usuários. Objetivos Abordar a Rede de Atenção 
à Saúde da região do Trairi, tendo como sede de módulo a ci-
dade de Santa Cruz, estado do Rio Grande do Norte, conside-
rando os serviços da Atenção Primária à Saúde, além dos de 
média e alta complexidade que compõem a RAS do município, 
respeitando os níveis de atenção; realizar o desenho da RAS 
completa da cidade, avaliando-se a cobertura, potencialida-
des e fragilidades; e, por fim, analisar indicadores de saúde e 
do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ). 
Metodologia Foi realizado um estudo seccional descritivo a 
partir de consulta a bancos de dados do IBGE e do DATASUS 
referentes à sede de módulo do município de Santa Cruz, Rio 
Grande do Norte, no ano de 2015. Esses dados possibilitaram 
a construção do desenho da RAS no município e a observação 
de suas potencialidades e fragilidades. No IBGE foram adqui-
ridas informações territoriais e geográficas, como localização 
e população. Já no DATASUS foram obtidas informações da 
Rede de Atenção à Saúde, como organização e cobertura 
dos serviços de saúde e alguns indicadores de saúde. Foram 
também adquiridos dados dos ciclos de avaliação da PMAQ 
de 2011 e 2012, através da Secretaria de Saúde do município 
de Santa Cruz/RN. Com uma população estimada de 38.924 
habitantes (IBGE, 2015), Santa Cruz é o município sede do mó-
dulo assistencial da 5ª região de saúde do estado, onde 20 mu-
nicípios estão adscritos, caracterizando no desenho do PDR 
a região do Trairi. Resultados e Discussão A rede de atenção 
básica é formada por 12 equipes de Estratégia de Saúde da Fa-
mília e 12 equipes de saúde bucal (100% de cobertura), 01 Nú-

cleo de Apoio à Saúde da Família e 02 Centros de Atenção Psi-
cossocial. A média complexidade conta com 01 Hospital Geral 
e 01 Especializado, 01 Centro Especializado em Reabilitação, 
01 Clínica Escola, dentre outros estabelecimentos de saúde. 
Necessidades de alta complexidade são encaminhadas para 
os serviços de referência no município de Natal/RN, exceto 
alguns procedimentos de oftalmologia que são referenciados 
para o Hospital de Olhos da cidade (DATASUS, 2015). Sobre 
os indicadores, houve melhoria da cobertura dos serviços de 
saúde e da assistência às gestantes, além de uma redução das 
internações por doenças infecciosas e parasitárias. Contudo, 
percebeu-se um aumento das taxas de morbi-mortlidade das 
doenças crônicas não transmissíveis, como as relacionadas 
ao coração e ao sistema respiratório. O novo perfil de adoe-
cimento da população segue uma tendência observada nas 
áreas em desenvolvimento, exigindo mudanças na configura-
ção da rede de atenção à saúde da região, além de gestores e 
profissionais qualificados e ancorados nos princípios do SUS. 
Conclusões/Considerações Finais Assim, verificou-se a impor-
tância da região do Trairi, tendo Santa Cruz como sede de 
módulo na abordagem assistencial e no modelo de RAS, pois, 
dispõe de serviços que atendem não somente a sua popula-
ção, mas as circunvizinhas. Apesar de algumas fragilidades e 
limitações a serem superadas como maior indicador de mor-
talidade para doenças do coração e de morbidade hospitalar 
para gravidez e suas complicações e doenças respiratórias, o 
município apresenta potencialidades como a diversidade de 
serviços ofertados, visando oferecer maior integralidade à 
população, melhora de alguns dos indicadores de saúde e de 
alguns dados epidemiológicos, além de uma evolução positi-
va nos dois ciclos avaliativos do PMAQ. A análise de todos os 
dados apresentados permite uma reflexão sobre a contribui-
ção da RAS, em particular da APS, quanto à resolubilidade das 
necessidades de saúde da população, inferindo uma maior 
discussão na busca de melhorias na assistência à saúde do 
município. Referências BRASIL, Ministério da Saúde. Decreto 
nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização 
do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 
providências. DATASUS. Departamento de Informática do 
SUS. Disponível em <http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/ca-
dernos/rn.htm> Acessado em 21 de novembro de 2015. IBGE- 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 
<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=241120> 
Acessado em 21 de novembro de 2015. Rio Grande do Norte. 
Secretaria de Estado de Saúde Pública. Coordenadoria de Pla-
nejamento em Saúde e Controle do Sistema de Saúde – CPCS 
. Plano Diretor de Regionalização das Ações de Saúde do Rio 
Grande do Norte. Natal, 2004.

Eva Emanuela Lopes Cavalcante Feitosa; Tatiana de Medeiros 
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15299 A VIVÊNCIA NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE: 
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE PORTADORES DE 
DOENÇAS CARDIOVASCULARES NO HOSPITAL MUNICIPAL 
SANTA ISABEL
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em que todas as partes são igualmente importantes para o 
portador de doença crônica. Assim, o desafio é conectar to-
das as “estações” para que cada usuário possa obter a inte-
gralidade que precise (MALTA; MERHY, 2010), estabelecendo 
a indissociabilidade entre prevenção, promoção, tratamento 
e recuperação da saúde. Conclusões/Considerações Finais 
Constatou-se neste estudo que não há ligação entre os pon-
tos que compõe a rede de atenção à saúde, não se trabalha 
de maneira conjunta nesse processo. Essa falta de articulação 
dificulta a prestação de cuidado eficiente, e distancia a rede 
existente do que se tem como ideal. Tem-se que planejar para 
garantir a integralidade do cuidado e o acesso regulado a cada 
ponto de atenção e/ou aos serviços de apoio, pois, o que se 
percebe é que o portador de doença crônica está se tornando 
“refém” de um sistema que possui serviços que se organizam 
de forma independente, em que cada parte envolvida não 
tem comunicação com a outra, permitindo desse modo que 
surjam lacunas na prestação do cuidado, levando o usuário a 
fazer uso equivocadamente de serviços, que apesar de supri-
rem suas necessidades, não estão fazendo seu real papel den-
tro do fluxo e sim, desempenhado funções inerentes a outros 
níveis de complexidade. Referências MALTA, D. C.; MERHY, E. 
E. O percurso da linha do cuidado sob a perspectiva das doen-
ças crônicas não transmissíveis. Interface - Comunic., Saude, 
Educ.2010. MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde. 2 ed. 
Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde. 2011. SILVA, S. 
F.; MAGALHÃES JUNIOR, H.M.M. Parte II.1 Redes de atenção a 
saúde: importância e conceitos. In: Redes de atenção à saúde 
no SUS: o pacto pela saúde e redes regionalizadas de ações e 
serviços de saúde- 2 ed.- Campinas, SP. Saberes Editora, 2011. 
SOUSA, FGM; ERDMANN, AL; MOCHEL, EG. Condições limita-
doras para a integralidade do cuidado à criança na atenção 
básica de saúde. Texto Contexto Enferm, 2011. FARIA, H.T.G. 
Fatores Relacionados à adesão do Paciente Diabético à Tera-
pêutica Medicamentosa. Dissertação de Mestrado em Enfer-
magem Fundamental, Escola de Enfermagem de Ribeirão Pre-
to da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008.
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15378 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
FARMACÊUTICOS COMO ESTRATÉGIA PARA 
IMPLANTAÇÃO DO CUIDADO FARMACÊUTICO NO SUS 
CAMPINAS

Introdução Frente ao desafio da integralidade da assistência 
no SUS, garantir o acesso à melhor terapêutica, aliada ao uso 
racional de medicamentos, faz-se imprescindível que o farma-
cêutico atue como membro ativo da equipe multiprofissional 
de saúde, desenvolvendo a clínica e cuidado aos usuários. Isso 
tem impulsionado os farmacêuticos para a atividade clínica, 
colocando o foco na pessoa em cuidado. Objetivos Capacitar 
os farmacêuticos que atuam nos serviços de saúde do muni-
cípio, para a implantação do Cuidado Farmacêutico no SUS 
Campinas; Mudar o paradigma de atuação do farmacêutico, 
passando a ter como foco de atuação o usuário e não ape-
nas o medicamento; Metodologia Ao invés de contratação de 

uma capacitação externa, optamos por, sob a coordenação 
do Centro de Educação dos Trabalhadores da Saúde (CETS), 
investir na formação dos farmacêuticos que compõem a Câ-
mara Técnica de Assistência Farmacêutica (CT-AF). Após pac-
tuação do trabalho entre CETS e Coordenação de Assistência 
Farmacêutica, iniciamos o processo de formação pedagógica 
dos profissionais, privilegiando as metodologias ativas de 
aprendizagem. Em seguida passamos para a etapa de cons-
trução do currículo da capacitação e finalmente a aplicação do 
mesmo aos farmacêuticos das unidades com supervisão pe-
dagógica do CETS. Resultados e Discussão Capacitação em 21 
encontros semanais de 4 horas, com atividades práticas entre 
os encontros. Foram abordados temas necessários ao cuida-
do farmacêutico: SUS e Política de Medicamentos; O Papel do 
Farmacêutico no SUS; Automedicação e Medicalização; Co-
municação; Trabalho em Equipe; Educação em Saúde; Grupos 
Terapêuticos e Cuidado Farmacêutico. Houve a participação 
de 51 farmacêuticos, dentre Atenção Básica, Saúde Mental e 
Hospitais. Observamos uma crescente implicação dos farma-
cêuticos facilitadores, pois ao mesmo tempo em que apreen-
deram conteúdos técnicos, desenvolveram a capacidade de 
construir atividades pedagógicas que favorecesse a aprendi-
zagem a partir da reflexão sobre a realidade. Conclusões/Con-
siderações Finais Entendemos que a capacitação foi potente, 
pois foram relatadas experiências postas em prática a partir 
de então, como Atendimentos Individuais, Grupos Educativos 
e Visitas Domiciliares. Está em negociação o número de horas 
do farmacêutico nesta atividade e a estratificação de risco para 
escolha dos pacientes, visando qualificar o cuidado ofertado.

Aloide Ladeia Guimarães; Salete Castelli Girardi;

15381 PRÁTICAS DE GESTÃO DO CUIDADO PARA 
A HUMANIZAÇÃO DO PARTO EM MATERNIDADES DE 
ENSINO DE DUAS REGIÕES DO BRASIL

Introdução A assistência ao parto humanizado relaciona-se 
aos fatores organizacionais das instituições, aos aspectos cul-
turais e à conduta dos profissionais. Evidências apontam que 
enfermeiros obstetras podem atuar de forma significativa em 
maternidades especializadas, contudo, enfrentam dificulda-
des a nível individual, institucional e do sistema de saúde para 
desenvolver sua prática. Objetivos Compreender as práticas 
de gestão do cuidado realizadas por enfermeiros para a huma-
nização da assistência ao trabalho de parto e parto em mater-
nidades públicas de alto risco do Brasil. Metodologia Estudo 
qualitativo realizado com 15 enfermeiros que trabalhavam 
no centro obstétrico de duas maternidades públicas localiza-
das na região Nordeste e Sudeste do Brasil. Os participantes 
foram selecionados por meio da amostragem proposital. Os 
dados foram coletados através de entrevista semiestrutura-
da, com roteiro temático no ano de 2015. Todas as entrevistas 
foram gravadas, transcritas na íntegra e analisadas seguindo 
a técnica da análise de conteúdo temática com suporte nas 
principais recomendações sobre a humanização do parto 
vigentes no País. Resultados e Discussão As práticas de hu-
manização do parto na maternidade do Sudeste foram dire-
cionadas pelas recomendações do Hospital Amigo da Criança 
– IHAC e no Nordeste pela Rede Cegonha. As facilidades das 
duas maternidades foram à estrutura física adequada, a dis-
ponibilidade de salas de pré-parto, parto e pós-parto (PPP), 

população maior de idade assistida pela equipe tendo como 
base o número de prontuários (2800). As estimativas de quan-
tos portadores de HAS e DM há na área foi feita por meio da 
porcentagem dada pelo CONASS para DM (7%) e HAS (20,4%) 
em relação à estimativa da população >18 anos cadastrada. A 
estimativa da estratificação de risco também seguiu percen-
tual do CONASS: DM – baixo: 20%, médio: 50%, alto e muito 
alto: 30%; HAS – baixo: 40%, moderado: 35%, alto e muito alto: 
25%. Os números estimados foram comparados aos números 
de pacientes já em acompanhamento, os quais estão regis-
trados em uma tabela unificada contendo uma combinação 
da lista de atendidos em consultório e da lista discriminada 
de HAS-DM por microárea coberta por Agente Comunitário 
de Saúde. Resultados e Discussão Pacientes acima de 18 anos 
foram estimados em 1737, com potenciais 121 diabéticos e 354 
hipertensos. Em acompanhamento atual estão 76 diabéticos 
(62,8% do estimado) e 231 hipertensos (65,2% do estimado). 
Estratificação de risco para HAS e DM: HAS 142 baixo, 124 mo-
derado e 88 alto e muito alto riscos; DM 24 baixo, 61 médio 
e 36 alto e muito alto riscos. Necessidade de consultas médi-
cas anuais: HAS – baixo 142, médio 248 e alto 176, totalizando 
566 consultas; para DM – baixo 24, médio 122 e alto 72, to-
talizando 218 consultas. Assim, para a abordagem de ambas 
as comorbidades, seriam necessárias aproximadamente 784 
consultas anuais, sendo 507 para pacientes já identificados. A 
taxa de cobertura atual vem sendo ampliada com as medidas 
de fortalecimento da atenção primária, sendo o objetivo 100% 
de cobertura nos próximos anos. Ao se considerar a popula-
ção estimada, o número necessário é de 784 consultas/ano 
para HAS e DM. A demanda é grande e se apresenta como 
um desafio importante, pelas fragilidades estruturais da UBS 
(onde equipe médica e de enfermagem dividem o mesmo 
consultório) e pela necessidade de atender outras demandas 
da atenção primária. Conclusões/Considerações Finais Con-
siderando o grande impacto em morbi-mortalidade e custos 
das afecções cardiovasculares, medidas de saúde pública que 
tenham efeito positivo em indicadores de saúde se mostram 
extremamente relevantes.  Visando esse alvo, conhecer o es-
tado atual de acompanhamento dos pacientes é fundamen-
tal para: o planejamento de ações de rastreio de HAS e DM, a 
estimativa do número de consultas necessárias para abordar 
novos casos e a organização da agenda para realizar segui-
mento adequado dos casos de diagnóstico prévio. Sendo um 
processo com apoio de gestores com abrangência nacional, 
as estratégias de fortalecimento da atenção primária se con-
figuram como ferramenta e janela de oportunidade para me-
lhor acompanhamento dos pacientes de risco cardiovascular 
aumentado.  Referências - GUSSO, Gustavo D. F., LOPES, Jose 
M. C. Tratado de Medicina de Família e. Comunidade - Seção 
XV - Problemas Cardiovasculares - Hipertensão Arterial Sistê-
mica - GUSSO, Gustavo D. F., LOPES, Jose M. C. Tratado de 
Medicina de Família e. Comunidade - Seção XVII - Problemas 
Metabólicos - Diabetes tipo 1 e 2 - GDF 2016 - BRASÍLIA SAUDÁ-
VEL, Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no Distrito 
Federal - CODEPLAN-DF 2015-2016 PESQUISA DISTRITAL POR 
AMOSTRA DE DOMICÍLIOS - ITAPOÃ - PDAD 2015/2016 - Vigi-
lância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas 
por inquérito telefônico - VIGITEL 2015, Ministério da Saúde, 
Secretaria de Vigilância em Saúde
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15375 REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS CRIANÇAS 
COM DOENÇA CRÔNICA

Introdução Atualmente, há uma mudança no perfil epide-
miológico do Brasil decorrente do aumento da prevalência 
das doenças crônicas, principalmente, na atenção à saúde da 
criança. Tal realidade dificulta o alcance da eficiência da assis-
tência integral, pelo fato do atendimento continuar sendo vol-
tado para os casos agudos e o tratamento ser conduzido de 
forma fragmentada (MENDES, 2011). Assim, se faz necessário 
estabelecer um fluxo longitudinal para que se possa garantir a 
integralidade da assistência, em que os usuários não só sejam 
submetidos a cuidados curativos, mas também preventivos e 
que promovam a sua qualidade de vida (SILVA; MAGALHÃES 
JUNIOR, 2011). Sousa, Erdmann e Mochel (2011) afirmam que 
ainda é ausente no enfrentamento da doença crônica na in-
fância um sistema efetivo de referência e contrarreferência 
entre os diferentes níveis de atenção. Faria (2008) conside-
ra que os serviços de saúde para esse acompanhamento são 
desarticulados, possuindo um certo distanciamento entre o 
atendimento inicial e o seguimento. Nesse contexto, se faz 
necessário o aprofundamento de questões referentes a res-
ponsabilização e o acompanhamento na perspectiva do cuida-
do integral e longitudinal. Objetivos Apreender a percepção 
do familiar de crianças com doença crônica acerca da rede de 
atenção à saúde estabelecida na busca de garantir o acompa-
nhamento integral e longitudinal. Metodologia Trata-se de um 
estudo de abordagem qualitativa do tipo descritivo explorató-
rio. A pesquisa foi realizada no Centro de Reabilitação Infantil 
(CRI) em Santa Cruz-RN, Brasil, no período de julho a agosto 
de 2014. A amostra foi constituída por cinco pais e cuidado-
res de crianças com doenças crônicas, que fazem tratamen-
to no CRI. Os dados foram coletados por meio da técnica da 
entrevista semiestruturada, as quais foram gravadas por um 
aparelho MP3. A análise dos dados empíricos teve como base 
teórica a análise de conteúdo, (BARDIN, 2011). Na qual foi utili-
zada como técnica de análise de conteúdo a análise temática. 
Atendendo a todos os princípios éticos exigidos pela resolu-
ção 466/2012 do Ministério da Saúde, o estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FACISA/UFRN, CAAE 
nº 33433814.8.0000.5568, parecer: N°764.224. Resultados e 
Discussão Os resultados apontam que, devido ao fácil aces-
so, a referência assistencial à criança com doença crônica é o 
atendimento especializado. Além disso, os pais e cuidadores 
não julgam necessário o acompanhamento da sua criança em 
outros níveis assistenciais, como por exemplo, a atenção bá-
sica. Eles afirmam que esta não realiza a busca ativa das crian-
ças para o cuidado. Os participantes do estudo consideram a 
reabilitação como o principal atendimento necessário ao seu 
filho, caracterizando um processo assistencial centrado em 
procedimentos, em que outros elementos essenciais para o 
cuidar não são inerentes na realidade dos familiares. Todas es-
sas situações proporcionam a centralização do atendimento 
em um único ponto assistencial, dificultando a consolidação 
de uma rede assistencial integral e longitudinal. Cada nível 
deve ser visto como uma “estação” de um circuito completo, 
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15396 ATENÇÃO À SAÚDE NO PRÉ-NATAL E 
PUERPÉRIO NO RIO GRANDE DO NORTE: UMA ANÁLISE 
DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA 
QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ)

Introdução Atualmente, no Brasil encontra-se altos índices de 
mortes maternas, entre estes, percentual elevado de causas 
evitáveis. A atenção básica é considerada a principal porta de 
entrada para os usuários, ofertando acesso à assistência pré-
natal e puerperal, que, se realizada de forma correta, evitará 
o aumento das taxas de morbimortalidade e proporcionando 
um atendimento de qualidade à gestante. Objetivos Este estu-
do objetivou identificar mudanças na estrutura das unidades 
básicas de saúde do estado do RN no que se refere à aten-
ção à saúde da mulher no pré-natal e puerpério. Metodologia 
Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitati-
va. Utilizaram-se dados do Módulo I da Avaliação Externa do 
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção 
Básica (PMAQ-AB), realizada em unidades de saúde do estado 
do RN, nos ciclos I e II do programa. As variáveis analisadas se 
referem à infraestrutura, equipamentos e insumos. Os dados 
obtiveram análises descritivas com frequências absolutas e re-
lativas, seguidas de um linkage entre os bancos de dados dos 
ciclos I e II, com a variável CNES, para contemplar as mesmas 
unidades nos dois ciclos. Resultados e Discussão Observou-
se um aumento nos percentuais dessas variáveis no ciclo II, 
exceto no que se refere à “sala de atividades coletivas”, que 
reduziu cerca de 50,0% do ciclo I para o ciclo II. Conclusões/
Considerações Finais Os resultados apontam avanços impor-
tantes na estrutura das unidades básicas após a implantação 
do PMAQ-AB, porém foram identificadas oportunidades de 
melhoria relacionadas à estrutura dessas unidades que po-
dem comprometer a qualidade da atenção à saúde da mulher 
no pré-natal e puerpério.

Laiz Alice Soares Barbosa; Lavínia Uchôa Azevedo de Araújo;

15406 A INSERÇÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E 
NUTRIÇÃO NO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA: 
UM OLHAR DO NUTRICIONISTA

Introdução A Atenção Básica em Saúde (ABS) tem o potencial 
de proporcionar melhores condições de saúde e qualidade de 
vida às populações, contribuindo para o desenvolvimento so-
cial e econômico mais igualitário¹. No Brasil, a Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) é responsável por operacionalizar a 
ABS, sendo a porta de entrada do usuário no sistema de saúde 
e tendo como elemento chave as equipes de Saúde da Família 
(SF)². Com intuito de potencializar a ação da ESF, foram cria-
dos, em 2008, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), 
visando aumentar sua abrangência e resolutividade, ampliar 
as ações no campo da ABS e apoiar o trabalho das ESF³. Dados 
de 2016 indicam a existência de 4.530 equipes do NASF4. Em 
2012, o nutricionista estava presente em cerca de 70% dessas 
equipes. Considerando o cenário de transição alimentar, nutri-
cional, epidemiológica e demográfica do país e a alimentação 
como fator fundamental na promoção da saúde, justifica-se 
a elevada demanda pelo nutricionista no NASF. Além disso, 
esse profissional atua como referência nas ações de alimen-
tação e nutrição (AN) dentro da equipe multiprofissional³. 
Objetivos Investigar a compreensão de nutricionistas sobre a 

inserção das ações de alimentação e nutrição no NASF. Meto-
dologia Este trabalho é parte de um projeto matriz, composto 
por duas fases, realizado entre 2010 e 2012. A primeira con-
sistiu em uma caracterização descritiva da atuação dos nutri-
cionistas dos NASF; a segunda fase tratou-se de um estudo 
de caso qualitativo para aprofundamento do conhecimento 
sobre tal atuação, e envolveu nutricionistas de quatro NASF 
das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. No pre-
sente trabalho, analisou-se informações provenientes das en-
trevistas individuais semiestruturadas realizadas na segunda 
fase, com enfoque em como os nutricionistas compreendiam 
a inserção das ações de alimentação e nutrição no NASF. Para 
análise das informações realizou-se a transcrição dos áudios 
na íntegra e utilizou-se a técnica do Discurso do Sujeito Co-
letivo, que consiste na apresentação dos resultados obtidos 
por meio de um ou mais discursos síntese5. A pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade de Ciências da 
Saúde da Universidade de Brasília sob o parecer 101/2010. Re-
sultados e Discussão A partir dos depoimentos, foram criadas 
quatro categorias. A primeira tratou da elevada demanda e 
relevância das ações de AN, que os profissionais associam 
ao perfil epidemiológico e nutricional existente no país, com 
tendências crescentes de excesso de peso e doenças crônicas 
não transmissíveis, além de consumo alimentar inadequado, 
tanto entre adultos, quanto entre crianças e jovens6,7. A se-
gunda categoria refere-se ao trabalho interdisciplinar e com-
partilhamento das atividades entre os profissionais, aspec-
tos essenciais para oferecer atenção integral à população e 
superar a fragmentação do trabalho na saúde8. Outro ponto 
levantado pelo entrevistados foi que a mudança no processo 
de trabalho da equipe trouxe maior visibilidade e expansão 
da nutrição, e o nutricionista deixou de atuar individualmente 
na equipe, contribuindo para maior resolubilidade e efetivi-
dade da atenção. Por fim, os nutricionistas destacam que o 
trabalho do NASF ampliou a cobertura às equipes de SF e à 
população, por prezar mais pela qualidade da atenção que 
pelo número de atendimentos individuais. Conclusões/Con-
siderações Finais Os nutricionistas participantes da pesquisa 
consideram de grande importância a inserção das ações de 
AN no NASF. Percebe-se que a organização do processo de 
trabalho, proposto pelas diretrizes do NASF, contribui para a 
melhoria da qualidade da atenção e para uma ampliação da 
cobertura. Além disso, essas mudanças são importantes para 
que os próprios profissionais repensem sua atuação dentro da 
equipe e do sistema de saúde como um todo, compreenden-
do a essencialidade do trabalho multiprofissional e cooperati-
vo. Nesse sentido, é necessário um constante aprimoramento 
da gestão dos serviços, do planejamento das políticas na área 
da ABS e da formação dos profissionais, exigindo esforço con-
junto de todos os atores envolvidos. O NASF mostra-se como 
estratégia de grande potencial para o trabalho com a alimen-
tação e nutrição na ABS, e contribui fortemente para que esta 
cumpra seu papel de promotora da saúde. Fontes de finan-
ciamento: Ministério da Saúde/CNPq Referências 1 Macinko 
J et al. The contribution of primary care systems to health 
outcomes within Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) countries, 1970-1998. Health Serv Res. 
2003 38(3):831-65 2 Ministério da Saúde. Política Nacional de 
Atenção Básica. Brasília, 2006 3 Ministério da Saúde. Caderno 

dos protocolos clínicos e dos cursos para profissionais. Todos 
mencionaram que as dificuldades foram a quantidade insufi-
ciente de enfermeiros, exame de toque vaginal em excesso e 
a presença de muitos profissionais na sala de parto. No Sudes-
te relataram à falta de articulação da equipe multidisciplinar, 
uso inadequado das salas PPP e assistência intervencionista 
por parte da equipe médica. Conclusões/Considerações Finais 
As práticas de gestão nas duas maternidades relacionaram-se 
a estrutura física apropriada para o parto humanizado, a ne-
cessidade de aperfeiçoar a comunicação dos profissionais, a 
valorização do enfermeiro, a necessidade de articulação das 
ações multidisciplinares e das ações de educação permanente 
para a formação dos profissionais.

Herla Maria Furtado Jorge; Ana Carine Arruda Rolim; Juliana da 
Fonseca Bezerra; Lia Maristela da Silva Jacob; Jarlideire Soares 
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15392 PROJETO DE INTERVENÇÃO EM SAÚDE COM O 
POVO INDÍGENA MAXAKALI

Introdução Em um levantamento preliminar das demandas de 
saúde da população dos indígenas da etnia Maxakali, verifi-
cou-se que os agravos com maior prevalência, referenciadas 
pelas equipes de saúde do DSEI, são as doenças respiratórias, 
verminoses, dermatites, deficiências nutricionais e demandas 
relacionadas ao processo de alcoolização. Os determinantes 
sociais desses agravos são as condições socioculturais e sa-
nitárias, destacando-se a qualidade insalubre da água, bem 
como as condições habitacionais. Por preservar sua língua e 
tradições “originais”, os Maxakali tendem a ser percebidos 
como símbolo de resistência indígena em Minas Gerais. Neste 
contexto, o Estado de Minas Gerais, através das Coordena-
ções Estaduais de Saúde Indígena, de Saúde Mental e da Dire-
toria de Promoção da Saúde, desenvolverá um trabalho com 
o objetivo de estabelecer ações de intervenção e construir 
instrumentos para atenção à saúde com as equipes de saúde 
dos diversos níveis de atenção envolvidas no cuidado, visan-
do abordar e discutir os processos de alcoolização, práticas 
promotoras de segurança alimentar e nutricional, pre natal e 
puericultura, tendo os Maxakali enquanto sujeitos em todas 
as etapas do processo. Objetivos Estabelecer ações de inter-
venção para atenção à saúde com as equipes de saúde dos di-
versos níveis de atenção envolvidas no cuidado e rede interse-
torial, visando abordar e discutir os processos de alcoolização, 
as práticas promotoras de segurança alimentar e nutricional, 
pré natal e puericultura, tendo os Maxakali enquanto sujeitos 
em todas as etapas do processo. Metodologia Considera-se 
aqui o esforço em considerar o modus operandi dos Maxakali 
e seu sistema cultural, relacionado às especificidades sociais 
e ambientais com o tema que representa o foco de nossa 
análise, processo de alcoolização no povo indígena Maxakali, 
dificuldades na alimentação e baixa adesão ao pré natal e pue-
ricultura nos Maxakali. Entende-se que além do olhar cosmo-
gônico, que considera o contexto Maxakali enquanto parte 
da totalidade universal, há que se privilegiar também o olhar 
politransdimensional na realização deste trabalho. Na prática 
significa a construção do processo e encaminhamentos a par-
tir do saber dos Maxakali, significa a inserção do Estado num 
processo interativo no qual os códigos culturais, as modalida-

des sociais, os conceitos e paradigmas operantes se intera-
gem possibilitando novos contornos às múltiplas facetas da 
vida social e cultural. Representa um esforço para “traduzir” o 
dinamismo destes processos sociais no que poderíamos cha-
mar de um “documento vivo”. Resultados e Discussão Para 
este trabalho, é primordial garantir a integralidade do cuida-
do, a articulação dos serviços da rede de saúde, a promoção 
de ações específicas em situações especiais e a capacitação 
dos profissionais para que atuem no contexto que estão inse-
ridos respeitando e compreendendo a cultura local. O cenário 
identificado através do levantamento preliminar das deman-
das de saúde propiciou identificar que é necessária a definição 
compartilhada de estratégias de enfrentamento de situações 
com aspectos relativos à saúde indígena, saúde mental e pro-
moção da saúde. O processo de alcoolização está relacionado 
a processos sociais e socioculturais, os povos indígenas reco-
nhecem os aspectos positivos e negativos relacionados ao uso 
de bebidas alcoólicas para o coletivo. Paralelamente à questão 
relacionada à Saúde Mental, os Maxakali vivenciam um qua-
dro de insegurança alimentar e nutricional, os quais refletem 
numa epidemiologia dos modos de vida destes agrupamentos. 
Portanto, é fundamental discutir e intervir de forma a otimizar 
a contribuição de cada ator social neste processo de supera-
ção, enfatizando sobremaneira a cultura indígena, assim como 
seu modo próprio de interpretação dos agravos. Conclusões/
Considerações Finais As análises apontam as fragilidades da 
rede de atenção à saúde e as principais necessidades dessa 
população acerca das questões de saúde, é fundamental o de-
senvolvimento de ações e intervenções efetivas voltadas para 
essa população priorizando a integralidade do cuidado e que 
compreenda a diversidade cultural. O planejamento de ações 
consistiu no desenvolvimento de 18 objetivos específicos, 
através de metas que envolvem capacitar profissionais, for-
talecer os dispositivos da RAPS na região do Vale do Mucuri, 
implantar e implementar programa de Educação Permanente, 
apoiar e viabilizar o matriciamento contínuo das equipes de 
atenção primária à saúde indígena, entre outros. Tais metas 
serão implementadas durante todo o ano de 2017, culminando 
na realização de um seminário regional de Saúde Indígena. Re-
ferências Brasil. Ministério da Saúde. Política nacional de aten-
ção integral à saúde da mulher: princípios e diretrizes.Brasília: 
Ministério da Saúde, 2004. Política Estadual de Saúde Mental, 
álcool e outras drogas de Minas Gerais. SIASI-SESAI/MS: Dados 
Gerais, 2013. Disponível em http://portalsaude.saude.gov.br/
images/pdf/2014/fevereiro/25/Dsei-Minas.pdf. Acesso em 04 
de janeiro de 2017. Plano Estadual de Saúde Indígena - 2016-
2019 OLIVEIRA, Roberto Carlos de (org.). et al. Estamos escre-
vendo sobre os problemas da cachaça para as crianças sabe-
rem que não é bom beber. Universidade de Brasília, Núcleo de 
Estudos de Saúde Pública, Brasília, DF, 2016. SUCUPIRA, Myrtô 
Áurea de Lima. et al. Relatório do diagnóstico politransdimen-
sional em SANS com os povos indígenas de Minas Gerais. Belo 
Horizonte, MG, 2009. UNA SUSdisponnível em: http://www.
unasus.unifesp.br . Acesso em 31 de janeiro de 2017.
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nuances, por exemplo, quanto à articulação entre serviço de 
saúde e comunidade. Dentre as situações vivenciadas desta-
ca-se a que deu origem a este trabalho, pois proporcionou 
profundas reflexões e questionamentos ao grupo acerca da 
integralidade e do concreto funcionamento das redes de aten-
ção. Objetivos O relato busca discorrer a respeito dos desafios 
da integralidade a partir da experiência de um caso específi-
co vivenciado pelas discentes do curso de Fonoaudiologia da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA). Metodologia Este tra-
balho caracterizou-se por ser um relato de experiência no es-
tágio curricular de Saúde Coletiva I desenvolvidas na Unidade 
de Saúde da Família, em bairro de grandes comunidades adja-
centes a Universidade Federal da Bahia na cidade de Salvador 
(BA). O estágio ocorreu entre os meses de julho e outubro de 
2016, no qual, participaram uma docente, uma fonoaudiólo-
ga, seis estudantes do curso de fonoaudiologia e a Equipe de 
Saúde da Família (ESF) da Unidade. Dentre as vivências expe-
rienciadas no estágio, foi escolhido o caso do senhor Arthur 
(nome fictício) a partir de uma visita domiciliar, visando discu-
tir os desafios que permeiam a perspectiva da integralidade. 
Resultados e Discussão Em uma das visitas domiciliares reali-
zada com a agente comunitária de saúde, uma fonoaudióloga 
e duas estagiárias de Fonoaudiologia, foi possível vivenciar 
a história de Arthur, sexo masculino, 34 anos, diagnosticado 
com tumor cerebral, em uso de cadeira de rodas, e segundo 
ele, com estimativa de aproximadamente 06 meses de vida. 
Residia com a esposa e não tinha filhos. Durante a visita do-
miciliar, foi evidenciando demanda para a fonoaudiologia. O 
encontro dos aspectos teóricos com a vivência na prática, 
elucidou diversos entraves para o cumprimento do princípio 
da integralidade. O usuário esclareceu ainda que se encontra 
na fila de espera de 4 serviços públicos da cidade para aten-
dimentos com fisioterapia e fonoaudiologia. Contudo, não 
obteve retorno de nenhum desses locais. Tendo em vista tal 
situação e mobilizadas pelo caso, em supervisão com a profes-
sora do estágio, as estagiárias buscaram referenciá-lo para o 
Ambulatório Magalhães Neto – AMN, anexo do Hospital Uni-
versitário Professor Edgard Santos (HUPES) da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), com o intuito de vivenciar na prática 
à articulação dos pontos da rede. Conclusões/Considerações 
Finais A partir do caso elucidado neste relato fica evidente o 
desafio da integralidade nas redes de atenção, que está pre-
sente na rotina de diversas Unidades de Saúde da Família es-
palhadas pelo país. Observa-se ainda a dificuldade existente 
na atenção primária para referenciar um paciente dentro da 
rede, o que aponta para falta de comunicação e integração 
entre os diferentes níveis de atenção, comprometendo as-
sim o princípio da integralidade. O relato de experiência das 
discentes corroborou para um melhor aprofundamento do 
verdadeiro significado de tal prática que ainda se configura 
como um desafio na produção do cuidado, encontrando-se 
em processo de construção. Referências CAMPOS, C.E.A.O 
desafio da integralidade segundo as perspectivas da vigilân-
cia da saúde e da saúde da família. Ciênc. saúde coletiva vol.8 
no.2 Rio de Janeiro, 2003. BRITO-SILVA, K.; BEZERRA, A.F.B.; 
TANAKA, O. Y. Direito à saúde e integralidade:uma discussão 
sobre os desafios e caminhos para sua efetivação.COMUNI-
CAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO v.16, n.40, p.249-59, jan./mar. 2012. 
PAIM, J.S. Modelos de atenção e vigilância da saúde. In: ROU-

QUAYROL, M.Z.; ALMEIDA FILHO, N. (Orgs.). Epidemiologia 
& saúde. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. p.567-86. 
VASCONCELOS, C.M.; PASCHE, D. O sistema Único de Saúde. 
In: CAMPOS, G.W. de S.; MINAYO, M.C. de S.; AKERMAN, M.; 
DRUMOND JUNIOR, M.; CARVALHO, Y.M. de (Org). Tratado 
de Saúde Coletiva. 1ª ed. São Paulo; Rio de Janeiro: Hucitec / 
Editora da Fiocruz, 2006, v. único, p. 531-562.
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15417 INSTRUMENTO PARA DIAGNÓSTICO EM SAÚDE: 
EXPERIÊNCIAS EM 5 REGIÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO

Introdução A regionalização no Estado de São Paulo, apesar 
de sua institucionalidade avançada e governança coordenada 
e cooperativa, conforme descrito por Viana et al. (2011), ain-
da apresenta avanços e/ou retrocessos em decorrência do 
cenário político vigente, apontando para uma fragilidade da 
institucionalidade do processo no Estado. A pesquisa “Gestão 
Regional e Redes - Estratégias para a Saúde em São Paulo” 
visa estruturar um diagnóstico abrangente da rede de servi-
ços de cinco regiões de saúde do Estado de São Paulo para 
dar sustentabilidade ao processo de regionalização condu-
zido pela Secretaria Estadual de Saúde. Serão investigadas a 
Região Metropolitana de Campinas, o Vale do Ribeira, o Lito-
ral Norte, Itapeva e o Vale do Jurumirim, aos quais no total 
englobam 71 municípios. As Oficinas foram elaboradas como 
atividades pré-campo a fim de facilitar a entrada no campo; 
identificar as principais dificuldades no Sistema de Saúde em 
sua organização regional na visão dos gestores e técnicos e; 
consolidar a escolha dos atores a serem entrevistados e vi-
sitados. As atividades ocorreram em 5 cidades do Estado de 
São Paulo entre julho a novembro de 2016. Objetivos Promo-
ver a integração entre os pesquisadores, gestores municipais 
e regionais; Identificar pontos positivos no funcionamento 
dos serviços de saúde de sua região; Identificar GARGALOS, 
RESTRIÇÕES e NÓS no funcionamento das Redes de Atenção 
Saúde nas 5 regiões de saúde do Estado de São Paulo. Meto-
dologia Foram convidados à participar das atividades todos 
os gestores de saúde dos municípios das respectivas regiões 
de saúde. Foi utilizado como instrumento a matriz GUT (Gravi-
dade, Urgência e Tendência), trabalhando a priorização de es-
tratégias e auxílio em tomadas de decisão (Meireles, 2001). As 
categorias selecionadas para levantamento das questões em 
relação a possíveis problemas são: Atenção Primária à Saúde, 
Redes de Atenção à Saúde e Recursos Humanos. Foi realizado 
uma divisão em grupos por regiões afins (mínimo de 5 e máxi-
mo de 9 participantes por grupo), solicitado para cada partici-
pante elencar problemas em cada categoria. Em seguida, foi 
realizado atribuições de notas de um (1), menor pontuação, a 
cinco (5), maior pontuação, para cada problema e por escalo-
namento para priorização de estratégias (GUT). Ao final, as 
pontuações por problemas foram multiplicadas sendo iden-
tificadas as maiores dificuldades listadas pelos participantes. 
Resultados e Discussão Analisando de maneira consolidada a 
Matriz GUT aplicada nas Regiões constata-se 202 manifesta-
ções classificadas e agrupadas em 10 tipologias diferentes nas 
dimensões APS, Redes e RH. Esses gargalos, independentes 

de atenção básica, nº 27. Diretrizes do NASF. Brasília, 2009. 
4 Ministério da Saúde. DataSUS. CNESNet. 5 Lefevre F et al. 
O Discurso do Sujeito Coletivo. Uma nova abordagem meto-
dológica em pesquisa qualitativa. Caxias do Sul: Educs; 2000. 
6 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa de 
Orçamentos Familiares 2008-2009. 7 Ministério da Saúde. Vi-
gitel Brasil 2014: vigilância de fatores de risco e proteção para 
doenças crônicas por inquérito telefônico. 2011 8 Assis AMO 
et al. O Programa Saúde da Família: contribuições para uma 
reflexão sobre a inserção do nutricionista na equipe multidis-
ciplinar. Rev. Nutr. 2002 v.15 n.3.
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15409 O NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA SOB 
O OLHAR DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SERVIÇO.

Introdução No contexto da atenção básica, a proposta dos 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) representa o 
apoio matricial, que se organiza a partir de uma equipe multi-
profissional, com o propósito de atuar integrando e apoiando 
os profissionais locais em sua assistência para a população 
específica para, desse modo, ampliar as ações de saúde, e 
possibilitar uma diminuição às demandas em outros níveis 
de atenção (BRASIL, 2012a). Estudos nacionais evidenciam 
que o NASF amplia a resolução dos problemas das comuni-
dades devido à diversidade de recursos humanos, e que as 
características de seu trabalho acontecem de acordo com a 
realidade existente. Entretanto, apontam que ainda há falta 
de foco nos usuários, por parte dos profissionais, os quais 
têm a sua formação pautada em um modelo fragmentado, 
que inibe o trabalho coletivo e dificulta o processo de cuida-
do com a abrangência e qualidade necessárias (LÂNCMAN, 
2013; NASCIMENTO E OLIVEIRA, 2010). Diante disso se mostra 
imprescindível a reflexão sobre os profissionais e as práticas 
desenvolvidas nesse serviço, principalmente, no sentido de 
evidenciar a importância de recursos humanos especializados 
logo na porta de entrada para o usuário. Objetivos O objetivo 
foi analisar a organização do Núcleo de Apoio à Saúde da Fa-
mília a partir da perspectiva dos profissionais que compõem o 
serviço, no município de Cuiabá - MT. Metodologia Trata-se de 
um estudo descritivo de abordagem qualitativa, realizado no 
único NASF existente no município de Cuiabá. Desta forma, a 
população de estudo foi composta por seis profissionais de 
nível superior. Os dados foram coletados durante os meses 
de outubro e novembro de 2014. Optou-se pela execução de 
entrevistas semiestruturadas com questões norteadoras que 
duraram cerca de 45 minutos cada, e foram gravadas e poste-
riormente transcritas. Os dados foram analisados utilizando-
se a técnica de análise de conteúdo temática (MINAYO, 2010). 
Este estudo trata-se de um recorte da pesquisa intitulada “A 
organização do trabalho na Estratégia de Saúde da Família 
na perspectiva da Clínica Ampliada”, que foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Júlio 
Muller, sob o parecer de número 869.608/2014, cumprindo 
dessa forma as normas da Resolução Nº 466. Resultados e 
Discussão Os resultados obtidos foram organizados em três 
categorias: A organização do NASF em Cuiabá; O NASF a partir 
da visão dos profissionais; Limites e possibilidades do NASF. 
Percebeu-se que não houve uma seleção específica para os 

profissionais para inserção e nem capacitação destes após 
seu ingresso. Uma das maiores dificuldades apontada é o fato 
deste não estar regulamentado, implicando em não recebi-
mento dos repasses financeiros e dessa forma dificultando 
a efetivação do serviço. Ao serem questionados quanto ao 
propósito de implantação do NASF e qual sua lógica de orga-
nização, foi possível perceber que nem todos os profissionais 
conseguem fazer associação com o apoio matricial, no senti-
do de ampliar e direcionar o olhar. A visão dos profissionais 
em relação se mostrou positiva e considerarem a estratégia 
importante para a resolução das necessidade da comunidade, 
além de demonstrarem superação no diálogo com as equipes 
de saúde vinculadas. É considerado um dispositivo importan-
te na ampliação das ações na atenção primária, acenando 
para o aumentando da qualidade no atendimento e resolutivi-
dade dos casos. Conclusões/Considerações Finais Foi possível 
compreender que a informalidade do NASF ainda se apresen-
ta como um obstáculo para a efetivação dos serviços. Outro 
fator relevante foi, a ausência dos agentes comunitários de 
saúde em algumas equipes, visto que este é um ator essencial 
para a execução do trabalho. Todavia, as entrevistas permiti-
ram identificar que os participantes veem no NASF uma capa-
cidade inovadora, por potencializar a integridade do cuidado, 
apoiar as equipes de saúde da família, solucionar problemas 
das comunidades e promover a discussão compartilhada en-
tre os profissionais. Para tanto, é fundamental que os atores 
exerçam continuamente o diálogo interdisciplinar, interagin-
do os saberes de forma social, evitando a fragmentação do 
cuidado. Diante disso, torna-se necessário o desenvolvimento 
de ações voltadas para a educação permanente que busque 
realçar as ferramentas de apoio e permita a reflexão sobre os 
problemas presentes. Referências BRASIL. Ministério da Saú-
de. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Política Nacional da Atenção Básica. Série E. Legislação 
em saúde. Brasília DF: 2012. LÂNCMAN, Selma. et al. Estudo do 
trabalho e do trabalhar no Núcleo de Apoio à Saúde da Famí-
lia. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 47, n. 5, p. 968-75, 
2013. NASCIMENTO, Débora Dupas Gonçalves do; OLIVEIRA, 
Maria Amélia de Campos. Reflexões sobre as competências 
profissionais para o processo de trabalho no Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família. O Mundo da Saúde, São Paulo, v. 34, n. 
1, p. 92-96, 2010. MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio 
do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12ª ed. São 
Paulo (SP): Hucitec; 2010.

Juliane Ferreira Andrade da Fonseca; Valeria de Carvalho Araujo 
Siqueira; João Pedro Neto Sousa; Kauana Meire Guerra;

15413 VIVENCIANDO O DESAFIO DA INTEGRALIDADE 
NO SUS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução Este trabalho configura-se como um relato de ex-
periência do Estágio de Saúde Coletiva I do curso de Fonoau-
diologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), na Unidade 
de Saúde da Família (USF) em bairro de grandes comunidades 
adjacentes a Universidade Federal da Bahia na cidade de Sal-
vador (BA). O estágio curricular possui como objetivo primor-
dial de promover aos discentes, experiências e situações de 
aprendizagem por meio do acompanhamento da Equipe de 
Saúde da Família vislumbrando o território e suas diferentes 
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II e CAPS ad II. Diário Oficial da União2. 2002. Ministério da 
Saúde (BR). Cadernos de Atenção Básica: Saúde Mental. 2013; 
Brasília. Ribeiro JM, Dias AI. Políticas e Inovação em atenção 
à saúde Mental: limites ao deslocamento do desempenho do 
SUS. Ciência e Saúde Coletiva. 2011; 16(12):4623-4633. Disponí-
vel em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v16n12/11.pdf Chiaverini 
DH. Guia prático de matriciamento em saúde mental. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2011. 236.

Natércia Janine Dantas da Silveira; Gustavo Ávila Dias;

15424 ANÁLISE DA PRODUÇÃO DO CUIDADO EM 
OPERADORAS SELECIONADAS NO SETOR DE SAÚDE 
SUPLEMENTAR

Introdução No setor de saúde suplementar diversas tecnolo-
gias de gestão vêm sendo implementadas a fim de modificar 
a forma da produção e gestão do cuidado. Entretanto, ainda 
há pouca evidência disponível avaliando se a implementação 
desses novos dispositivos de gestão de fato contribui para a 
produção de cuidado ou se constitui meramente um mecanis-
mo para contenção de custos e aumento da lucratividade. Ob-
jetivos Analisar como os programas de promoção da saúde e a 
prevenção de riscos e doenças são operacionalizadas no setor 
de saúde suplementar, de forma crítica, tendo a integralidade 
como eixo das análises. Metodologia A abordagem metodoló-
gica adotada é de uma pesquisa qualitativa na modalidade de 
estudo de casos múltiplos em operadoras de saúde suplemen-
tar que atuam com programas de promoção e prevenção em 
saúde cadastradas na Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar. A fim de se ter uma amostra de programas em realidades 
diferentes foram selecionadas uma operadora de autogestão 
e uma cooperativa na região sudeste. As fontes de informa-
ções foram documentos disponibilizados publicamente pelas 
operadoras, portais de notícias e as webpages das operado-
ras. Resultados e Discussão A Atenção Primária Resolutiva, 
“gatekeeping” e a gestão de casos foram as estratégias pri-
vilegiadas.Para ambas os custos diminuíram, havendo uma 
redução em 30% na sinistralidade para a autogestão e redução 
significativa nas internações, nas consultas de emergência e 
no tempo de duração das internações no outro caso. Na auto-
gestão estudada, a atenção primária surge sem mudanças nos 
processos de trabalho e na estrutura da rede, servindo como 
ferramenta para diminuição de custos típica do gerencialis-
mo. A cooperativa investiu mais em reconfiguração de sua 
rede assistencial numa perspectiva de produção de cuidado. 
Conclusões/Considerações Finais Em ambas as experiências 
as alternativas de modelo tecnoassistencial demonstraram 
sua efetividade .Entretanto, as diferenças na reestruturação 
do trabalho e das redes produzem perspectivas diferentes.Na 
cooperativa há uma transformação na estrutura da rede en-
quanto a autogestão cristaliza a contenção de custos.

Pedro Gomes Almeida de Souza; Mayara Secco Torres da Silva; 
Aluisio Gomes da Silva Junior;

15431 SAÚDE MAIS COMO ESTRATÉGIA DE 
QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA

Introdução O Saúde Mais é um programa de qualificação e 
modernização do Sistema Municipal de Saúde, balizado nos 

princípios e diretrizes do SUS como preconizado pela Lei 8.80, 
tem por objetivo garantir o acesso da população aos serviços 
de saúde de forma humanizada e integral. Esse programa 
está apoiado em três pilares, fortalecimento e modernização 
da gestão pública municipal, reorientação da atenção básica 
em saúde e vigilância em saúde, ampliação do apoio diagnós-
tico e qualificação da media e alta complexidade. Sua meta 
através da conquista da Gestão Plena é transformar São Fran-
cisco do Conde em referência Regional em Saúde Pública de 
Qualidade. Sob a ótica da integralidade do cuidado propõe 
um conjunto de ações, de vigilância, promoção, prevenção e 
controle de doenças e agravos à saúde da população, qualifi-
cando a assistência na atenção básica, na atenção ambulato-
rial e hospitalar, reduzindo as desigualdades e garantindo o 
acesso em todos os pontos da atenção. Objetivos Fortalecer 
e modernizar a gestão pública municipal de saúde; Reorientar 
a atenção básica em saúde e vigilância em saúde; Ampliar o 
apoio diagnóstico e qualificar aa media e alta complexidade; 
Metodologia Trata-se de um relato de experiência de um pro-
grama de governo pensado e construído a partir de 2015, o 
qual começou a ser implementado em 2016 , teve como me-
todologia a problematização e avaliação processual da imple-
mentação das ações. Resultados e Discussão O Saúde Mais 
já está promovendo mudanças importantes na saúde de São 
Francisco do Conde, no que concerne os pilares do programa 
temos como resultados - Inauguração do Centro de Apoio e 
Acompanhamento à Pessoa com Doença Falciforme; - Implan-
tação do Laboratório Municipal de Saúde Pública; - Ampliação 
da cobertura das ações de vigilância Epidemiológica, com a 
contratação de 20 novos agentes para o enfrentamento da 
tríplice epidemia; - Formação da equipe de apoio da Atenção 
Básica; - Criação da Câmara Técnica de Investigação de Óbi-
tos; - Implantação da Comissão para Acompanhamento das 
Ações do Hospital Docente Assistencial Célia Almeida Lima; - 
Gestão Plena da Saúde. Conclusões/Considerações Finais Esta 
experiência tem propiciado a construção de um novo cenário 
contribuindo para reestruturação do Sistema Público Muni-
cipal de Saúde com resultados positivos, refletindo na me-
lhoria da assistência através de ações que contemplam toda 
a rede de atenção a saúde municipal. Referências Brasil. Lei 
No. 8080/90, de 19 de setembro de 1990. Brasília: DF. 1990. 
Disponível em. - Lei No. 8142/90, de 28 de dezembro de 1990. 
Brasília: DF. 1990. Disponível em http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Leis/L8142.htm.

Santos, E.F.S; Antonia Maria Nogueira Cardoso de Souza; 
Jaciara Prado de Jesus; Betania de Almeida Macedo Pedreira;

15442 CRESCIMENTO DA DEMANDA NOS SERVIÇOS DE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: DILEMAS E DESAFIOS.

Introdução O movimento da Reforma Sanitária foi priorita-
riamente baseado em ideais de luta pela democratização do 
acesso à saúde e originalmente se opunha ao modelo assis-
tencial vigente, excludente, embasado no curativismo e frag-
mentação dos sujeitos. Esse contexto fomentou debates que 
culminaram com a proposta de criação de um Sistema Único 
de Saúde, na VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986. 
Em 1990 a Lei Orgânica da Saúde determinava estratégias de 
orientação para a implantação do SUS, através dos princípios 
doutrinários de Universalidade, Equidade e Integralidade, 

da sua dimensão, foram classificados e agrupados nas tipo-
logias mais abrangentes, a saber: 1. Gestão, 2. Regulação, 3. 
Capacitação, 4. Fixação Médica, 5.Estrutura, 6.Governança, 
7.Contratualização. 8.Cobertura, 9. Financiamento e 10. Re-
solutividade. De acordo com esse agrupamento tipológico fo-
ram identificados como os principais gargalos as tipologias de 
Gestão, Regulação, Capacitação e Fixação Médica, totalizan-
do quase 73% de todas as manifestações. As tipologias menos 
citadas nas oficinas estavam relacionadas a Resolutividade 
e Financiamento. Considerando todas as oficinas realizadas, 
foram apontados 15 pontos positivos, sendo que pouco me-
nos de 50% deles apontavam aspectos de Governança como 
pontos positivos. Igual número de pontos positivos foi apon-
tado nos aspectos de Cobertura dos Programas de APS e de 
Gestão da Saúde, respectivamente 4/15 e 3/15 e um último as-
pecto destacado como ponto positivo foi a Estrutura de uma 
das regiões. Conclusões/Considerações Finais Concluímos que 
o instrumento matriz GUT auxiliou na integração entre pes-
quisadores e gestores. Esta ferramenta foi identificada como 
facilitadora do diálogo entre os atores e propiciou um melhor 
diagnóstico das Redes de Atenção à Saúde e das Regiões de 
Saúde. Além disto, foi considerada essencial como uma etapa 
preparatória para o trabalho de pesquisa de campo a fim de 
ampliar o reconhecimento do local a ser estudado. Referên-
cias Meireles M. Ferramentas administrativas para Identificar, 
Observar e Analisar Problemas: Organizações com foco no 
cliente. Série: Excelência empresarial. Ed. Arte & Ciência. 1 ed. 
São Paulo, 2001. VIANA, A.L.D. & LIMA, L.D. (orgs.). Regionali-
zação e relações federativas na política de saúde do Brasil. Rio 
de Janeiro: Contracapa, 2011.

Miriam Ikeda Ribeiro; Roberto Xavier; Liza Yurie Teruya 
Uchimura; Fabíola Lana Iozzi; Nelson Ibañez;

15422 MATRICIAMENTO EM SAÚDE MENTAL: DEFASIOS 
E FERRAMENTAS PARA FORTALECIMENTO DA REDE DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO CAPS III LESTE EM NATAL

Introdução A construção de políticas públicas de saúde men-
tal no Brasil, objetivam um conjunto de ações estratégicas 
para a produção e construção de práticas de cuidado que 
transcendam os serviços especializados das redes de atenção 
psicossocial (RAPS). O cuidado em saúde mental, comparti-
lhado ou referenciado na RAPS, objetiva a desconstrução do 
estigma social da loucura, buscando legitimar a integralidade 
das ações de saúde dispensadas aos sujeitos portadores de 
transtornos mentais. É nessa perspectiva que se dão as de-
nominadas práticas de matriciamento, que se constituem em 
um conjunto de ações articuladas pela RAPS. Esse estudo, 
trata-se de um relato de experiência vivenciado pelo Centro 
de Atenção psicossocial (CAPS) Leste III, da rede de aten-
ção psicossocial do município de Natal. Torna-se relevante, 
na medida que visa a restruturação do serviço e a oferta de 
um cuidado integral ao usuário. Parte-se da compreensão de 
que o usuário não se restringe a um transtorno, mas é um 
cidadão com um corpo, que necessita de cuidados gerais de 
saúde, que se torna possível, através da circulação nos servi-
ços, favorecendo, sobretudo a sua inserção social. Objetivos 
O estudo, ora em apreciação, objetiva relatar a experiência 
de matriciamento vivenciada pelo CAPS III Leste no período 

de 2016 na cidade de Natal RN. Metodologia Trata-se de um 
estudo descritivo, qualitativo e observacional, que teve como 
recorte temporal o ano de 2016, contemplando 800 usuários, 
ambos os sexos, idade superior aos 18 anos, portadores de 
transtornos mentais severos e persistentes, cujo foco foi o 
processo e avaliação das ações de matriciamento dos usuá-
rios. Para tanto, foi realizado um planejamento conjunto CAPS 
e Atenção Básica dos distritos Leste e Sul acerca de ações de 
matriciamento, sendo posteriormente construído um plano 
de trabalho. Ocorreu a avaliação contínua do processo, ob-
jetivando analisar de forma crítica e institucional os desdo-
bramentos e arranjos cunhados no processo. A avaliação foi 
realizada pela equipe multiprofissional do CAPS, durante todo 
o período, no decorrer das próprias ações, ou através das reu-
niões de passagem e oficinas de processo de trabalho, sendo 
pautadas na análise do substrato, realizando um contraponto 
entre as metas pretendidas e os objetivos alcançados. Resul-
tados e Discussão O processo de matriciamento promoveu 
um melhor diálogo entre o CAPS e as UBS, possibilitando as-
sim, melhor articulação com a rede. Esse processo ocorreu, 
através de reuniões, fóruns de profissionais da atenção bá-
sica, visitas as unidades do distrito Sul e Leste, com a reali-
zação de procedimentos, como interconsulta, construção de 
Projeto Terapêutico Singular, oficinas de discussões de casos. 
Destaca-se também a reestruturação gradativa do serviço, di-
minuído a grande demanda ambulatorial. A equipe avalia que 
os usuários estão buscando um cuidado integral a sua saúde, 
tendo acesso ao atendimento de um clínico, realizando exa-
mes de rotina, tratamento dentário, e quando necessário, 
exames especializados. O apoio médico psiquiátrico foi cru-
cial, sobretudo, na orientação dos profissionais das UBS com 
o manejo medicamentoso em caso de usuário estáveis. Nes-
se percurso, encontramos algumas dificuldades quando por 
motivos diversos alguns pacientes já matriciados retornam 
ao CAPS por descontinuidade da assistência, dificuldade de 
acesso a consulta médica, falta de receituário clínico para os 
medicamentos especiais. Conclusões/Considerações Finais As 
ações de matriciamento realizadas no referido contexto cons-
tituíram-se, inicialmente, em um desafio conceitual, prático e 
organizacional para a equipe multidisciplinardo CAPS III Les-
te, exigindo o seu aprimoramento e qualificação profissional. 
Consolidar ações de cuidado em saúde mental neste âmbito 
tornou-se um desafio clínico às equipes técnicas do CAPS, as 
quais viram-se incumbidas de construir um discurso técnico e 
político que visou desconstruir o estigma acerca de usuários 
portadores de transtornos mentais como fator que resulta 
comumente na exclusão da clínica psicossocial do conjunto 
de ações desenvolvidas pelos serviços de atenção básica. As 
ações de matriciamento apresentaram impacto positivo de-
monstrado pela diminuição gradativa do número de usuários 
ativos que hipertrofiavam os serviços do CAPS Leste III com 
poucos casos de reincidência. Referências Brasil. Ministério 
da Saúde. Portaria GM/MS n° 3.088, de 23 de Dezembro de 
2011. Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com 
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decor-
rentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União2. 2011. 
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM n° 336, de 19 de fe-
vereiro de 2002. Estabelece CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS i 
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tórias nos serviços de saúde contribuem para não adesão ao 
tratamento e favorecem a prestação de assistência inadequa-
da, que podem gerar complicações.

Sheila Santa Barbara Cerqueira; Evanilda Souza de Santana 
Carvalho; Denise Pereira Vasco Marinho;

15488 EXPERIÊNCIA INTERDISCIPLINAR DE 
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS - ESCOLA DE REDUÇÃO 
DE DANOS

Introdução A Universidade Federal do Triângulo Mineiro 
(UFTM) criou em 2012 o “Centro Regional de Referência para 
Formação Permanente dos profissionais que atuam nas re-
des de atenção integral à saúde e de assistência social com 
usuários de drogas e seus familiares” (CRR/UFTM). Tem como 
objetivo contribuir para a construção de ações integradas ao 
enfrentamento das situações relacionadas ao uso nocivo de 
drogas. Nessa conjuntura, a proposta da Escola de Redução 
de Danos do SUS – ERD/SUS da Secretaria Municipal de Saúde 
de Uberaba – MG (SMS) em parceria com o CRR/UFTM é mais 
uma estratégia para atender as demandas de estruturação, 
ampliação e fortalecimento da rede regional de atenção inte-
gral aos usuários de drogas e seus familiares. Objetivos Capa-
citar profissionais em estratégias de Redução de Danos como 
multiplicadores, segundo os princípios da territorialidade, in-
tegralidade, intersetorialidade e direitos humanos. Implantar 
programas de formação permanente de redução de danos na 
rede de saúde mental, sob coordenação da Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Uberaba em parceria com o CRR da UFTM 
em cooperação com o Ministério da Saúde. Metodologia A 
equipe da ERD da SMS e CRR/UFTM era composta por oito 
tutores, sendo quatro docentes pesquisadores sobre o tema 
da UFTM e quatro técnicos de referência em saúde mental da 
SMS. A proposta de ensino foi fundamentada na perspectiva 
interdisciplinar. As atividades práticas foram realizadas com 
a articulação dos dispositivos da rede de saúde mental e com 
rede intersetorial de atenção integral. A carga horária total 
do curso foi de 134 horas divididas em sete módulos com aula 
teórica, atividades práticas supervisionadas pelos tutores de 
referência e articulação teórico-prática. Foram oferecidas 20 
vagas distribuídas nos seguintes seguimentos: profissionais 
da Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba; profissionais 
da Secretaria do Desenvolvimento Social de Uberaba; estu-
dantes universitários de cursos da área da saúde, educação 
e assistência social; profissionais e coordenadores de institui-
ções com práticas efetivas em campo; e trabalhadores sociais 
e líderes comunitários. Resultados e Discussão A ERD possibi-
litou a sistematização de conteúdos e propostas que subsidia-
ram e fortaleceram a formação de redutores de danos com 
alinhamento conceitual e a articulação da rede de atenção 
integral aos usuários de drogas e seus familiares. Conclusões/
Considerações Finais A capacitação proposta pela ERD focou 
em ações preventivas, de promoção da saúde e de cuidados 
clínicos primários da população com problemas decorrentes 
do uso de drogas, intra ou extramuros, que superem a abor-
dagem única de abstinência. No sentido de promover uma Po-
lítica de Redução de Danos em serviços de saúde, em âmbito 
nacional, e contribuir para maior visibilidade e fortalecimento 
da Redução de Danos enquanto diretriz de trabalho, além de 

construir mecanismos que assegurem a continuidade e o de-
senvolvimento dessas ações, de forma complexa, sistêmica e 
integral. Essa proposta visa resultados de longo alcance so-
cial, por preservar o respeito ao contexto sociocultural da po-
pulação usuária e aproximá-la de outros serviços de natureza 
diversa. Referências BRASIL. Ministério da Saúde. Política do 
Ministério da Saúde para Atenção Integral a usuários de álcool 
e outras drogas. 2004. Recuperado de http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/publicaco es/pns_alcool_drogas.pdf

Erika Renata; Andrea Ruzzi Pereira; Aílton de Souza Aragão; 
Sybelle de Souza Castro;

15496 PRÁTICAS ASSISTENCIAIS EM UNIDADES 
PRISIONAIS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução Lançada em 1984, a Lei nº 7210 garante as Pessoas 
Privadas de Liberdade (PPLs) assistência à saúde, como res-
ponsabilidade do Estado, devendo prover com atendimento 
médico, farmacêutico e odontológico1. Para garantir a refe-
rida assistência, em 2003 foi publicado o Plano Nacional de 
Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP), com o objetivo de 
promover atenção integral à saúde das pessoas privadas de li-
berdade com ações e serviços que se integram a rede de aten-
ção do SUS 2. Atualmente, a saúde nas prisões é regulamen-
tada pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das 
Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), 
criada em 2014. De acordo com a Portaria Interministerial, as 
ações de saúde de atenção básica serão ofertadas por servi-
ços e equipes interdisciplinares, no território ou por meio das 
Equipes de Saúde no Sistema Prisional (ESP)3. Destarte, o 
enfermeiro, como membro atuante da equipe de saúde pe-
nitenciária, deve dispor de ações integrais em saúde, a partir 
do reconhecimento das necessidades de saúde do grupo po-
pulacional, considerando a determinação social dos agravos 
neste cenário. Objetivos Partindo do pressuposto legal do 
direito a saúde das pessoas privadas a liberdade, o presente 
estudo teve por objetivo descrever as atividades de prática 
assistencial vivenciadas por acadêmicos de enfermagem em 
unidades penitenciárias na cidade de Campina Grande- Paraí-
ba. Metodologia Relato de experiência das práticas assisten-
ciais vivenciadas por 5 alunos, 2 professores e 2 técnicos, de 
uma instituição de ensino superior (IES), membros do projeto 
de extensão “Assistência à Saúde: vivência em penitenciárias 
de Campina Grande”, lotados no departamento de Enferma-
gem. As ações foram desenvolvidas em três penitenciárias, 
masculinas e feminina, com cerca de 1800 sujeitos privados de 
liberdade, no período de janeiro a dezembro de 2016, no tur-
no da manhã, nos dias de segundas e quintas, semanalmente. 
Todo planejamento e execução foram pactuados com as di-
reções das unidades e equipes de saúde e incluía: campanha 
de vacinação, distribuição de preservativos, realização de exa-
mes laboratoriais e testes rápidos, consulta de enfermagem e 
solicitação de exames complementares, exame ginecológico, 
retirada de pontos e curativos. Convém registrar que o trans-
porte da equipe e a observância quanto ao uso dos equipa-
mentos de segurança individuais, foram responsabilidade da 
IES. Resultados e Discussão A experiência de se inserir no con-
texto, executando assistência de enfermagem à população, 
embora com número restrito de participantes, revela o com-

além dos princípios organizacionais: descentralização, parti-
cipação popular, regionalização e hierarquização da rede de 
serviço, visando romper gradualmente com uma assistência 
em saúde, hospitalocêntrica, medicalizadora e fragmentada. 
Enfatizamos aqui a proposta de hierarquização, caracterizada 
pelo atendimento em rede, organizada em três níveis de com-
plexidades, os quais devem ser articulados para promover a 
resolução dos problemas de saúde da população. Objetivos 
O estudo teve como objetivo discutir os determinantes rela-
cionados ao aumento da demanda nos serviços de urgência 
e emergência considerando o cenário de ampliação da oferta 
de serviços na rede de atenção básica na cidade de Mossoró-
-RN. Metodologia Trata-se um estudo descritivo-analítico de 
abordagem qualitativa. Para atendimento do objetivo, foram 
realizadas entrevistas semi-estruturadas, através de roteiro 
previamente construído, com 10 (dez) usuários escolhidos 
de forma aleatória em uma Unidade de Pronto Atendimento 
do município. A estes, foi solicitada a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Importante salien-
tar que o trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da UERN (CEP-UERN), conforme as diretri-
zes da Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e 
suas complementares, propostas pelo Conselho Nacional de 
Saúde relativa à Ética em Pesquisa envolvendo Seres Huma-
nos. Além disso, foi realizada consulta e análise dos relatórios 
de atendimento da Unidade de saúde. Como técnica de análi-
se de dados foi utilizada a análise de conteúdo proposta por 
Minayo (2007). Resultados e Discussão O estudo evidenciou 
que as UPA’s são o primeiro serviço de saúde procurado pelos 
usuários entrevistados. Fato que vai de encontro ao preco-
nizado pelo Ministério da Saúde, segundo o qual, a atenção 
primária deve ser a principal porta de entrada no atendimen-
to ambulatorial. Ao confrontar a realidade ilustrada nas falas 
com a proposta do PSF de Merhy (2006), na qual o programa 
deve se estruturar a partir da territorialização, com base em 
cadastramento domiciliar, visando estabelecer vínculos e co-
nhecer os sujeitos e a comunidade, visando intervir de forma 
eficaz nas suas necessidades de saúde, percebe-se que os ser-
viços de atenção básica tem deixado algumas lacunas na exe-
cução das atividades que são de sua responsabilidade. Diante 
disso, transfere-se grande parte da demanda desse serviço 
para os outros níveis de complexidade. Constatou-se também 
que as queixas que geram demandas na UPA em sua maioria 
poderiam ser atendidas, investigadas e solucionadas pelos 
serviços de Atenção primária. No entanto, os usuários recor-
rem às UPA’s em função da ausência de médicos, da falta de 
materiais, da dificuldade na marcação de exames e consultas 
nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF). Conclusões/
Considerações Finais Apesar das várias tentativas de reformu-
lação do modelo de atenção à saúde, é fato que os serviços de 
urgência e emergência se encontram cada vez mais lotados, 
principalmente de demandas que poderiam ser resolvidas na 
atenção básica. Os principais fatores que influenciam a pouca 
resolutividade da Atenção Básica e o aumento da demanda 
nos serviços de urgência e emergência dizem respeito a as-
pectos estruturais e organizacionais do modelo de atenção 
à saúde vigente. Além disso, o entendimento de urgência e 
emergência de cada usuário determina a noção de necessida-
de e consequentemente da procura pelos serviços das UPA’s. 

Compreende-se que transformar as práticas em saúde implica 
diretamente em promover mudanças na organização/gestão 
da rede de atenção, na postura dos atores envolvidos e em 
seus processos de formação, tendo em vista que melhorias 
no trabalho em saúde só podem ser efetivadas se os profis-
sionais e usuários sentirem-se parte essencial desse processo. 
Referências BRASIL. Constituição Federal. Brasília,DF: Sena-
do, 1988. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 1863 de 29 
de setembro de 2003. Institui a Política Nacional de Atenção 
às Urgências, a ser implantada em todas as unidades federa-
das, respeitadas as competências das três esferas de gestão. 
Diário Oficial. 2003. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 
2.922 de 02 de dezembro de 2008. Estabelece diretrizes para 
o fortalecimento e implementação do componente de Orga-
nização de redes loco - regionais de atenção integral às urgên-
cias da Política Nacional de Atenção às Urgências. Diário Ofi-
cial. 2008. MERHY, E. E. Et al. O trabalho em saúde : olhando e 
experienciando o SUS no cotidiano. 3.ed. São Paulo: Hucitec, 
296p., 2006. MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do co-
nhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 10 ed, São Paulo: 
Hucitec, 2007.
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15478 ESTIGMA E DOENÇA FALCIFORME: 
EXPERIÊNCIAS DE PESSOAS ADOECIDAS NA REDE DE 
ATENÇÃO À SAÚDE DE UM MUNICÍPIO BAIANO

Introdução As pessoas com doença falciforme (DF) apresen-
tam diversas complicações no decorrer da vida, necessitando 
de acompanhamento multiprofissional na rede de atenção à 
saúde (RAS)1. Contudo, muitas vezes essas pessoas enfrentam 
a discriminação ao buscarem os serviços de saúde por viven-
ciar o estigma relacionado à sua condição de enfermo, o que 
interfere na qualidade do cuidado que lhes são oferecidos. Ob-
jetivos Compreender a experiência do estigma vivenciado por 
pessoas com ndoença falciforme nas Redes Atenção à Saúde 
de um município baiano. Metodologia Estudo qualitativo, des-
critivo e exploratório, realizado com 9 pessoas maiores de 18 
anos com doença falciforme nas Redes Atenção à Saúde de um 
município baiano. A coleta foi realizada através da entrevista 
semiestruturada e a análise através da técnica de análise de 
conteúdo. A pesquisa obedeceu às recomendações da Resolu-
ção 466/12. Resultados e Discussão As pessoas adoecidas per-
cebem a DF como uma doença cheia de estigmas sociais, pois 
foram vítimas de discriminação institucional e estigmatizadas 
pelos profissionais de saúde das RAS ao serem tratados como 
drogo-dependentes durante crises álgicas e libidinosos em 
crises de priaprismo nos serviços de urgência e emergência e 
receberam rótulos na atenção básica quando buscavam aten-
dimento. Além disso, sofreram violência psicológica e foram 
estigmatizadas por parceiros, familiares, vizinhos e amigos. 
Assim, buscando evitar serem vítimas de preconceito, descri-
minados e estigma, adotaram como estratégia deixar de ir aos 
serviços de saúde buscar atendimento e se auto-isolarem da 
vida social. Conclusões/Considerações Finais Além de enfren-
tar as repercussões negativas da DF, as pessoas adoecidas têm 
que lidar com o preconceito e a descriminação de pessoas que 
deveriam minimizá-las. Ressaltamos que as práticas discrimina-
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to, bem como mantenha a redução da mortalidade materna. 
A Secretaria Estadual de Saúde fará o monitoramento e a ava-
liação da vinculação dos partos nas regiões de saúde através 
do relatório SINASC Residência x SINASC Ocorrência dos 497 
municípios. Esta pactuação terá impacto na contratualiza-
ção dos serviços, com a extinção da possibilidade de faturar 
o procedimento parto normal ou cesáreo em 101 municípios 
dos hospitais com ocorrência inferior a 365 partos anuais, re-
presentando 50 % da rede hospitalar do Estado. Este quanti-
tativo menor de estabelecimentos com ocorrência de parto 
poderá ser incentivado com recursos financeiros federais para 
ambiência das maternidades, nos serviços de risco habitual, 
e também para qualificação de leitos de cuidados neonatais, 
nos serviços de alto risco. Referências Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, art.15, inciso V, item “d”, atribui à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a atribuição 
para elaboração de normas técnicas e estabelecimento de 
padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracteri-
zam a assistência à saúde. Resolução RDC nº 36/ANVISA, de 3 
de junho de 2008, dispõe sobre o Regulamento Técnico para 
Funcionamento dos Serviços de Atenção Obstétrica e Neona-
tal. Portaria nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, institui a 
Rede Cegonha no âmbito do SUS. Portaria n° 930/GM/MS de 
11 de maio de 2012, define as diretrizes e objetivos para a orga-
nização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido 
grave ou potencialmente grave e os critérios de classificação e 
habilitação de leitos de Unidade Neonatal no âmbito do Siste-
ma Único de Saúde. Portaria n° 11/GM/MS de 07 de Janeiro de 
2015, redefine as diretrizes para a implantação e habilitação 
do Centro de Parto Normal.
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15513 ABORDAGENS E ESTRATÉGIAS DE 
INTERVENÇÕES NA ATENÇÃO À PESSOA COM 
PROBLEMAS RELACIONADOS AO USO DE ÁLCOOL E 
OUTRAS DROGAS

Introdução O uso de substâncias é uma prática milenar e 
universal. A história do uso das drogas se mescla a própria 
história da humanidade. Por meio delas, as pessoas buscam 
aumentar o prazer, diminuir o sofrimento, além de socializa-
ção ou até isolamento social1. Porém, a Preocupação com o 
uso tem crescido a partir da década de 1960, devido à forma 
como as pessoas passaram a consumir tais substâncias e o 
aumento do consumo pela população2. O Plano Integrado de 
Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas3, Decreto no 7.179, 
de 20/05/2010, permitiu a implantação dos Centros Regionais 
de Referência (CRR) nas universidades brasileiras com o ob-
jetivo de potencializar o papel das instituições de Ensino Su-
perior na formação permanente de profissionais que atuam 
nas redes de atenção integral à saúde e assistência social, com 
usuários de crack e outras drogas e seus familiares. Este pro-
jeto é fruto de uma cooperação entre a UFTM e a Secretaria 
Nacional de Políticas sobre Drogas/Ministério da Justiça, apro-
vado por meio do Edital nº 08/2014/SENAD-MJ. Objetivos O 
objetivo da experiência foi implementar processos formativos 
para agentes e trabalhadores atuantes no campo das políticas 

sobre drogas, a ser executado pelo CRR da UFTM. Este tra-
balho apresenta um dos processos formativos, desenvolvido 
nas microrregiões de Uberaba, voltado para as abordagens e 
às estratégias de intervenções na atenção à pessoa com pro-
blemas relacionados ao uso drogas. Metodologia Estão sendo 
desenvolvidos três edições de cada processo formativo, com 
vistas a capacitar 90 profissionais. Em 2016 foram realizadas 
duas edições e a terceira ocorrerá em março/2017. A Metodo-
logia dos Processos Formativos foi dividida em três etapas: 
aporte teórico básico denominado de Conceitos Fundamen-
tais; atividade prática denominado de Grupo de Trabalho e 
a apresentação dos Projetos desenvolvidos pelos Grupos de 
Trabalho denominado Resultados. O público-alvo são profis-
sionais da assistência social, da saúde e da educação. Além 
disso, em cada edição tem sido realizado um trabalho in loco 
supervisionado. A supervisão teórico-prática se constitui de 
um momento de aquisição, de aprimoramento de conheci-
mentos e de habilidades essenciais ao desenvolvimento dos 
Grupos de Trabalho, de acordo com as demandas dos profis-
sionais. O trabalho in loco supervisionado tem sido realizado 
por meio da participação e problematização da prática rela-
cionada à realidade vivenciada pelos profissionais. Resulta-
dos e Discussão Trata-se de uma experiência com dimensões 
transformadoras e sociopolíticas que tem proporcionado aos 
profissionais situações reais de vida e do cotidiano do tra-
balho, consolidando as respostas necessárias às exigências 
percebidas na prática. Todo o conteúdo está voltado para as 
abordagens e estratégias de intervenções na atenção à pes-
soa com problemas relacionados ao uso de álcool e outras 
drogas, estratégias de intervenção individuais; clínica amplia-
da e Projeto Terapêutico Individual. Até o momento já reali-
zamos duas edições, das três propostas, formando-se cerca 
de 50 profissionais nessa temática. A meta é capacitar 90 e 
que os profissionais sejam capazes de aprimorar seus conhe-
cimentos e habilidades essenciais acerca das demandas advin-
das dos usuários de drogas e dos seus familiares. Conclusões/
Considerações Finais Atualmente, o uso abusivo de crack e 
outras drogas constitui um dos mais importantes problemas 
de saúde pública mundial, pois tal fenômeno atinge todas as 
idades, sexo e classes sociais, sendo, portanto, o trabalho de 
prevenção do uso nocivo e o trabalho de capacitar os traba-
lhadores da rede fundamental para o melhor manejo de si-
tuações de risco e maior promoção da saúde e cidadania às 
pessoas usuárias de drogas4. Referências 1. ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS). Epidemiología del uso 
de drogas en América Latina y el Caribe: un enfoque de salud 
pública”. Washington, D. C.: OPS, 2009. 2. BRASIL. Presidência 
da República. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. I 
levantamento nacional sobre o uso de álcool, tabaco e outras 
drogas entre universitários das 27 capitais brasileiras. Brasília, 
DF: SENAD, 2010. 3. BRASIL. Presidência da República. Secre-
taria Nacional de Políticas sobre Drogas. Legislação e Políticas 
Públicas sobre Drogas. Brasília, DF: Presidência da República, 
2010. p.106 4. TRUCCO, E. M.; COLDER, C. R.; WIECZOREK, W. 
F. Vulnerability to peer influence: a moderated mediation stu-
dy of early adolescent alcohol use initiation. Addictive Beha-
viors, v. 36, n. 7, p. 729-36, Jul.2011.
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promisso social dos envolvidos e objetivou, a partir de análise 
do perfil epidemiológico, atender necessidades de saúde dos 
sujeitos. A prática assistencial individual foi possível graças a 
parceria institucional entre IES e gestão da administração pe-
nitenciária, estrutura das unidades, disponibilidade de recur-
sos materiais e humanos e apoio dos agentes de segurança 
penitenciária. Considerando o que preconiza o PNSSP, foram 
realizadas ações para controle e prevenção de DST/HIV/hepa-
tites, imunização, citológico, coleta de material para exames2. 
Cerca de 1000 testes rápidos para Hepatite C, sífilis e HIV fo-
ram realizados, 500 exames laboratoriais cuja coleta era res-
ponsabilidade do técnico. No período de campanha de imuni-
zação contra a gripe H1N1, realizou-se a cobertura vacinal de 
100% da população carcerária. As ações de retirada de pontos 
e a execução de curativos foram realizadas de acordo com 
as necessidades exigidas e demanda específica. Conclusões/
Considerações Finais Através das ações assistenciais executa-
das, sob a supervisão docente, foi possível garantir treino de 
habilidades e competências envolvendo conteúdos teóricos 
dos componentes curriculares presentes na formação de en-
fermeiros. Além do que, verificamos a importância de garantir 
atendimento humanizado para sujeitos privados de liberdade, 
em processo de ressocialização, conforme prevê o aparato 
jurídico constitucional. A quantidade limitada de agentes de 
segurança penitenciária e a articulação entre as instâncias 
gestoras revelaram-se como desafio para as práticas assisten-
ciais efetivas. Por fim, há de se registrar que embora exista 
uma tendência cultural para práticas de enfermagem focadas 
na doença, nos procedimentos técnicos e em ações desarti-
culadas, foi possível viver a experiência de, em um cenário 
adverso, executar práticas de cuidado guiadas pelo paradig-
ma holístico, considerando o sujeito, independente do delito 
cometido, como centro de atenção em unidades de atenção 
primária. Referências 1. Brasil. Presidência da República. Lei de 
Execução Penal Nº7210, de 11 de Julho de 1984. Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil, Poder Legislativo, Brasília, 
DF. 1984 2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 
à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 
Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. 2 ed. Brasí-
lia, DF. 2005. 3. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria Interminis-
terial N°1, de 2 de Janeiro de 2014.Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF. 2014
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15512 REGIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO AO PARTO E 
NASCIMENTO NO RIO GRANDE DO SUL

Introdução A desativação do parto em 68 maternidades entre 
2003 e 2015 no Rio Grande do Sul contribuiu para atingir as 
metas pactuadas pelos Objetivos de Desenvolvimento do Mi-
lênio para 2015, 15,7 óbitos infantis por 1000 nascidos vivos e 
35 óbitos maternos a cada 100.000 nascidos vivos. Persistindo 
no objetivo da redução da mortalidade materna, fetal e neo-
natal, fica evidente a necessidade de concluir a organização 
da Rede Materno Infantil através dos Planos de Ação da Rede 
Cegonha. Em 2015, o Telessaúde apresentou evidências cientí-

ficas de que a morbidade e a mortalidade é maior nos municí-
pios com serviços com menor volume de procedimentos, cor-
roborando dados identificados pela SES, de coeficientes de 
mortalidade neonatal cerca de 10 vezes maior nos hospitais de 
pequeno porte. O referenciamento das gestantes para municí-
pios com maior ocorrência de partos, uma das diretrizes estra-
tégicas incentivadas pelo Estado desde o ano de 2003, reduziu 
o coeficiente de mortalidade infantil, de 15,6 /1000 nascidos 
vivos em 2003, para 10,1 /1000 nascidos vivos, preliminarmen-
te em 2016, assim como o coeficiente de mortalidade mater-
na, de 57 /100.000 nascidos vivos para 33/100.000 nascidos 
vivos. Objetivos Concluir a regionalização da atenção ao parto 
e nascimento no Estado do Rio Grande do Sul para municípios 
com estabelecimentos hospitalares que realizem ao menos 
365 partos anualmente, dentro do Sistema Único de Saúde. 
Classificar os Serviços de Atenção à Gestante nas categorias 
de Risco Habitual e de Alto Risco, conforme o quantitativo de 
nascimentos anuais, classificação de risco dos partos realiza-
dos e presença de Unidades de Tratamento Intensivo adulto 
e neonatal cadastradas no SUS. Metodologia Foi construído o 
desenho estadual da rede materno-infantil para as 7 macrorre-
giões, 30 regiões de saúde e 497 municípios. Foram identifica-
dos os estabelecimentos com uma ocorrência mínima de 365 
partos anuais, com profissionais em suficiência cadastrados 
no CNES, dando preferência aos serviços com percentual de 
nascimentos SUS acima da média estadual e taxa de cesárea 
SUS inferior à média estadual, contemplando as exigências 
do Ministério da Saúde apontadas nos pareceres devolutivos 
dos Planos de Ação da Rede Cegonha. A partir da análise do 
quantitativo de nascidos vivos por município de residência e 
por município de ocorrência do nascimento, identificamos os 
municípios que receberam o maior quantitativo de gestantes 
referenciadas, servindo como base para a pactuação das re-
ferências de risco habitual para cada município e região, na 
lógica das Redes de Atenção à Saúde. Resultados e Discussão 
Em 2016, o total de nascimentos no RS foi de 139.004. A mé-
dia estadual de nascidos vivos SUS está em 63,45% do total de 
nascimentos e a taxa estadual de cesárea SUS está em 49% 
(dados preliminares 2016). Em 2016, o Estado identificou 201 
municípios com ocorrência hospitalar de parto. Deste total, 
51 apresentaram ocorrência entre 365 e 999 partos anuais e 
49 realizaram entre 1000 e 4227 partos anuais, totalizando 100 
hospitais, localizados em 86 municípios. A proposta de regio-
nalização por macrorregião abrange 9 municípios na Centro-
-Oeste, 24 na Metropolitana, 10 na Missioneira, 16 na Norte, 
9 na Sul 8 na Serra e 10 na Vales. O resultado esperado desta 
proposta estadual é o de pactuar a regionalização na Comis-
são Intergestores Bipartirte-CIR, mantendo parto somente 
nas 100 maternidades com ocorrência mínima de 365 partos 
anuais. Desta forma, toda a maternidade com ocorrência de 
nascimentos inferior a 365 partos anuais deverá pactuar o flu-
xo das gestantes para outro município definido como referên-
cia de parto na região de saúde ou apresentar uma proposta 
pactuada em CIR de regionalização para a ampliação do nú-
mero de nascimentos para um mínimo de 365 partos anuais. 
Conclusões/Considerações Finais Considerando o ocorrido no 
período de 2003 a 2015, espera-se que esta estratégia contri-
bua para a redução dos coeficientes de mortalidade infantil, 
em especial a neonatal, atingindo a meta estadual de um dígi-
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realidade de uma população à medida em que estimula os es-
tudantes a compreenderem o papel de amparar e cuidar. Con-
clusões/Considerações Finais Com os estudantes no território, 
percebeu-se a relevância na formação dos mesmos e o quão 
enriquecedor é compartilhar, pensar e participar da rede SUS 
com a população para projetos de intervenção para futuras 
melhorias. Esses fatores contribuem para o fortalecimento da 
tríade ensino-serviço-comunidade e o desenvolvimento de ha-
bilidades empáticas.

Maria Laura de Almeida Alves; Larissa Ferreira Passos; Raquel 
Siqueira da Silva;

15543 DESAFIOS NA ORGANIZAÇÃO DA REDE DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NA V GERES DO ESTADO DE 
PERNAMBUCO, BRASIL

Introdução No contexto da Reforma psiquiátrica brasileira, 
torna-se imperativo que os municípios desenvolvam políticas 
de saúde mental mediante a implementação de uma rede de 
serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico que sejam terri-
torializados e integrados a rede de saúde (AMORIM; DIMENS-
TEIN, 2009). No ano de 2015, a V GERES, em Pernambuco, 
decide ampliar e organizar a RAPS para atender às demandas 
em saúde mental dos 21 municípios sob sua responsabilidade. 
Rede essa organizada apenas com 8 dispositivos e que pela 
insuficiência em atender a demanda, programava aumentar 
esse número para mais de 100 serviços. Segundo Bezerra Ju-
nior (2011), a construção de um sistema assistencial inspirado 
na reforma psiquiátrica exige uma maneira de delinear com 
clareza os desafios específicos que este horizonte de transfor-
mação enfrenta nas condições do país. Os desafios apresenta-
dos para a estruturação da RAPS nessa região de saúde, cen-
trou-se, entre outros aspectos, na falta de responsabilização 
dos gestores municipais no tocante às políticas de saúde men-
tal e na ausência de uma política de recursos humanos capaz 
de diminuir a situação de trabalho instável e precário. Objeti-
vos Investigar os desafios apontados para a implementação 
e a estruturação dos novos dispositivos de atenção à saúde 
mental nos municípios da V GERES, em Pernambuco e especi-
ficamente levantar as necessidades loco-regionais no proces-
so de implementação e estruturação da RAPS. Metodologia O 
presente estudo é de natureza qualitativa, descritiva e explo-
ratória, baseado em entrevistas e amparado em revisão biblio-
gráfica. A pesquisa foi realizada com coordenadores de saúde 
mental nos três municípios que são sede das microrregionais 
que compõem a RAPS da V GERES, em Pernambuco. Para tan-
to, levou-se em consideração as microrregionais definidas, 
através de pactuações, no mês de dezembro de 2014. É preci-
so considerar que é nas microrregionais que está concentrada 
a maior parte dos serviços de saúde mental, podendo assim 
ter uma compreensão da situação dos municípios que com-
põem a V GERES/PE no tocante a organização e a estruturação 
da RAPS. A análise dos dados seguiu a perspectiva da análise 
de conteúdo temática, obedecendo às seguintes etapas: pré-
-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. 
A integração argumentativa foi utilizada como mais um recur-
so que apoiou a análise dos dados e permitiu a intersecção do 
material empírico, do especulativo e do teórico. Resultados 
e Discussão Os desafios apontados na organização da RAPS 

da V GERES, esteve cetrado na falta de informação dos pro-
fissionais em conhecer e atuar na lógica da Rede de Atenção 
à Saúde, enfrentando dificuldades nas ações de referências e 
contra-referências. O que se estabelece após isso é uma fal-
ta de comunicação entre os dispositivos da atenção à saúde. 
Nesse sentido, os usuários, os profissionais e os gestores fi-
cam deslocados e/ou perdidos nos meandros dessa organiza-
ção e a assistência à saúde permanece fragilizada e/ou pouco 
efetiva/resolutiva (Coelho e Jorge, 2009). A inexistência de 
uma Política de Recursos Humanos corrobora para a fragili-
zação e para a trasitoriedade dos vículos, bem como para a 
rotatividade dos profissionais. Esses fatores têm possibilitado 
a precarização da força de trabalho, aqui entendida como a 
erosão sofrida pelo trabalho “regulamentado e estável” ad-
vinda do processo de flexibilização da legislação social do 
trabalho (Antunes, 2007; Thébaud-Mony e Druck, 2012). Esses 
aspectos, somados a outros, têm contribuído para a fragiliza-
ção e para os passos lentos dados na constituição da RAPS na 
V GERES. Conclusões/Considerações Finais A RAPS na V GERES 
está organizada a partir da disponibilidade, dos interesses, 
das afinidades político-administrativas dos gestores e da ca-
pacidade dos municípios em ser sede de uma microrregional. 
Ausência de um instrumento regulador da relação entre ges-
tores e os serviços de saúde leva a fragilização dessa rede que 
ainda se sustenta através de acordos firmados a partir de inte-
resses e/ou alianças políticas e vontade da gestão municipal, 
não existindo nada, no cenário jurídico-legal, que legitime a 
participação dos gestores de saúde mental. Por essa froxidão, 
vê-se a necessidade de definir os papéis, as características e 
os atributos do cargo de coordenador de saúde mental para 
subsidiar a responsabilização dos profissionais e evitar o ciclo 
vicioso de não responsabilidades. Isso tem possibilitado que 
os encargos, especificos da gestão dos serviços, sejam atribuí-
dos a diversos profissionais que, no bojo de indefinições, não 
se sentem responsáveis pelos serviços. Referências AMORIM, 
M. A; DIMENSTEIN, M. Desistitucionalização em saúde mental 
e práticas de cuidado no contexto do serviço residencial te-
rapêutico. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.14, n.1, 
p.195-204. 2009. ANTUNES, Ricardo. Dimensões da precariza-
ção estrutural do trabalho. In: DRUCK, Graça; FRANCO, Tânia 
(orgs.). A perda da razão social do trabalho. São Paulo/ SP: 
Boitempo, 2007. COELHO, M. O; JORGE, M. S. B. Tecnologia 
das relações como dispositivo do atendimento humanizado 
na atenção básica à saúde na perspectiva do acesso, do aco-
lhimento e do vínculo. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janei-
ro, v.14, n.1, p. 01-14. 2009 THÉBAUD-MONY, Annie; DRUCK, 
Graça. Terceirização: a erosão dos direitos dos trabalhadores 
na França e no Brasil. In: DRUCK, Graça; FRANCO, Tânia (Org.). 
A perda da razão social do trabalho: terceirização e precariza-
ção. São Paulo: Boitempo, 2012. p. 23-58.

Fabio Alves dos Santos; Lindair Ferreira de Araujo;

15544 TECENDO O CUIDADO AO CÂNCER NA ATENÇÃO 
BÁSICA

Introdução De acordo com a Portaria nº 4.279/GM/MS/2010, a 
estratégia das Redes de Atenção à Saúde no âmbito do SUS 
foi preciso devido à dificuldade em superar a intensa fragmen-
tação das ações e serviços de saúde e qualificar a gestão do 

15515 ATENDIMENTO DOS CONSULTÓRIOS 
ITINERANTES DE OFTALMOLOGIA DO HC/UFTM/EBSERH: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução A Portaria Interministerial nº 15, de 10/10/2013, ins-
titui o Projeto Consultórios Itinerantes de Oftalmologia, no 
âmbito do Programa Saúde na Escola (PSE) e Programa Bra-
sil Alfabetizado (PBA). Em Uberaba o programa iniciou-se em 
agosto de 2014, com uma equipe de cinco médicos oftalmolo-
gistas, um técnico em óptica, um auxiliar de enfermagem, um 
enfermeiro e um assistente administrativo. Objetivos Atender 
escolares triados pelo PSE com algum comprometimento 
oftalmológico; encaminhar casos com alterações graves às 
subespecialidades (glaucoma, retina, estrabismo, etc) e for-
necer óculos àqueles que apresentarem ametropias. Meto-
dologia Os escolares são triados pelos agentes das Equipes 
Saúde da Família, aplicam o Teste de Snellen e encaminham 
aqueles com alterações visuais aos dois consultórios itineran-
tes, onde são avaliados por oftalmologistas que identificam 
necessidade de uso de prótese ocular ou encaminham os ca-
sos mais complexos às subespecialidades oftalmológicas no 
HC-UFTM. Esses consultórios contam, ainda, com um labora-
tório óptico para confecção dos óculos prescritos. Em cada 
consultório são atendidos cerca de 16 escolares por dia. Re-
sultados e Discussão Em 30 meses de funcionamento foram 
atendidas 5884 escolares de Uberaba e de outros 26 municí-
pios do Triângulo Sul, das quais 475 foram encaminhadas para 
as subespecialidades oftalmológicas no HC/UFTM. Foram dis-
tribuídos 2077 óculos. Conclusões/Considerações Finais Pelo 
número expressivo de atendimentos o projeto Consultório 
Itinerante de Oftalmologia cumpre o seu papel e poderia fun-
cionar melhor com provimento regular de insumos.

Andreza Aparecida Felix Signorelli; Firmani Mello Bento de 
Senne; Daniela Aparecida Delfino Dalálio; Michele Alvarenga 
Dumont; Murilo Antônio Rocha; Sonia Beatriz Felix Ribeiro; 
Daniel Ferreira da Cunha;

15519 REDE DE ATENÇÃO À SAUDE DE USUÁRIOS EM 
SITUAÇÃO DE RUA NO HGT: DIÁLOGOS E FLUXOS NOS 
ESPAÇOS COLETIVOS

Introdução A Cogestão, a Educação Permanente e o Apoio 
Institucional/PNH vêm fomentando à problematização e aná-
lise do cotidiano das práticas de atenção e gestão em saúde 
no Hospital Giselda Trigueiro, referência em doenças infecto-
contagiosas da SESAP/RN, cujo perfil dos usuários apresenta 
diferentes condições socioeconômicas e vulnerabilidades so-
ciais e um crescente aumento de usuários em situação de rua. 
Objetivos Descrever a construção do Fluxo de Atendimento 
e da Rede de Atenção à Saúde de Usuários em Situação de 
Rua no HGT; propor ações em saúde e Educação Permanente 
e apontar o papel do Apoio Institucional nos espaços coleti-
vos da intersetorialidade. Metodologia Análise documental 
das atas das rodas de conversa, que ocorreram no período de 
2015 a 2016, entre as equipes interdisciplinares das enferma-
rias do HGT, do apoio institucional da PNH e dos profissionais 
e gestores da Secretaria Municipal de Natal (Departamento 
de Atenção Básica, Distritos Sanitários de Saúde, Núcleo de 
Epidemiologia, Coordenação de Saúde Mental, Programa 
Consultório na Rua), da Assistência Social (SEMTAS, Centro 

POP, Albergue Municipal Noturno), sistematizada a partir de 
três eixos: 1. Construção do fluxo para atendimentos de usuá-
rios em Situação de Rua no HGT; 2. Educação Permanente; 3) 
Ações em Saúde. Resultados e Discussão Verificou-se um nu-
mero crescente de participantes e de instituições na criação e 
aprovação do Fluxo de Atendimento para Usuários em Situa-
ção de Rua no HGT: Admissão, Permanência Hospitalar e Alta 
Assistida; na Educação Permanente: Doenças Infecto-conta-
giosas e seus agravos, Adesão ao Tratamento, Projeto Tera-
pêutico Singular, etc; nas Ações em Saúde: Criação da Rede 
de Atenção ao Usuário em Situação de Rua; Integralização das 
ações nas pactuações, acolhimento, tratamento hospitalar e 
pós-hospitalar. Os fluxos e diálogos entre os profissionais do 
HGT e a intersetorialidade são frutos de discussões horizonta-
lizadas e democráticas garantidas pelos modelos da Cogestão 
e da Educação Permanente. Conclusões/Considerações Finais 
A Cogestão e a Educação Permanente tiveram no Apoio Insti-
tucional uma potencia articuladora no fomento e no fortaleci-
mento de fluxos e coletivos no HGT. Estas formas de organiza-
ção em Saúde Pública demonstraram que as práticas podem 
ser educativas e se converterem em espaços de diálogos ge-
radores para ações integradas ao usuário em situação de rua.

Ana Karoliny da Cruz Vasconcelos; Francisca Lenira Xavier; 
Roberta Ribeiro Nunes; Valéria de Queiroz Diógenes Negreiros;

15539 A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO EMPÁTICA E 
HUMANIZADA DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Introdução Este artigo aborda a importância da formação 
profissional humanizada e empática dos profissionais e a re-
levância do desenvolvimento de projetos que estimulem o 
contato com a população e com a Saúde Pública para que não 
se perca ao longo do curso a essência de cuidar e amparar 
pessoas. Objetivos Compreender a importância do PET-Saúde 
GraduaSUS na orientação da formação profissional da saúde, 
visando resgatar a humanização e empatia na formação. Re-
conhecer o valor da formação interdisciplinar para  fortaleci-
mento da atenção básica e SUS. Metodologia Trata-se de uma 
pesquisa de campo com metodologia qualitativa. O projeto 
PET-Saúde consiste na inserção de estudantes no território e 
Unidades de Saúde da Família, estimulando-os a consciência 
da importância do papel exercido por eles na comunidade na 
qual estão imersos. Utiliza-se como guia norteador um rotei-
ro para coleta de dados epidemiológicos, sociais e culturais 
para realização de diagnósticos territoriais que servirão como 
suporte para o desenvolvimento de projetos de intervenção 
que visem a melhoria das condições de vida e de saúde da 
população, de acordo com as particularidades e o contexto 
social em que a comunidade se insere. Resultados e Discus-
são Ao longo do contato com a comunidade e rede SUS, os 
estudantes puderam vivenciar a realidade do que aprendem 
nos cursos de bacharelado interdisciplinar em Saúde e o im-
prescindível papel dos profissionais no fortalecimento da In-
tegralidade, Equidade e Universalidade.  Bem como desenvol-
ver habilidades empáticas que por vezes sucumbe ao longo 
da formação. O contato direto com a população e as mazelas 
sociais em que estão sujeitas serviram para compreender que 
o projeto PET-Saúde atua como importante propulsor de reo-
rientação da formação profissional,  e a influência exercida na 
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estudo foram investigar o cuidado e a rede de atenção ao cân-
cer de boca, a partir da percepção de dentistas da ESF; conhe-
cer a percepção de dentistas de família, sobre o cuidado no 
enfrentamento ao câncer de boca no cotidiano do trabalho; 
investigar e descrever a rede municipal de atenção ao câncer 
de boca e contribuir para a constituição de espaços de trocas 
e discussão sobre o enfrentamento do câncer de boca e para a 
organização da rede de atenção à doença no município. Meto-
dologia Pesquisa do tipo descritiva e exploratória de aborda-
gem qualitativa. Preliminarmente à coleta de dados, a pesqui-
sa foi apresentada às equipes de saúde bucal do PMF durante 
reunião ordinária dos trabalhadores com a Coordenação de 
Saúde Bucal do município. Na ocasião a pesquisadora pôde 
perceber o interesse, em especial dos dentistas, na discussão 
sobre suas práticas e sobre a rede de atenção ao câncer de 
boca no município. Numa primeira etapa foram realizadas en-
trevistas com todos os 16 dentistas de família das equipes de 
saúde bucal da ESF entre janeiro e junho de 2016 com o objeti-
vo de compreender saberes e práticas dos dentistas de família 
com relação ao câncer de boca no cotidiano de atuação na 
ESF e .na rede de atenção à saúde municipal. Na segunda eta-
pa do estudo entre os meses de maio e agosto de 2016, foram 
convidados a participar trabalhadores em situação de gestão/
administração nas esferas municipal, estadual e federal no 
âmbito de serviços de saúde e educação. Resultados e Discus-
são Após a análise temática dos dados emergiram duas cate-
gorias: ‘O Câncer de boca no cotidiano das equipes de saúde 
bucal: A agonia do Diagnóstico Tardio’ e “A Atenção ao Câncer 
de Boca: Uma Rede desconhecida.” Os dados mostraram que 
os dentistas da ESF de Niterói se deparam com casos de cân-
cer de boca diagnosticados e tratados em fase tardia, que não 
existem ações regulares por parte das equipes de saúde bucal 
e nem protocolos para o enfrentamento da doença.. O qua-
dro é agravado pela insegurança dos dentistas com relação 
ao diagnóstico de lesões malignas e potencialmente malignas 
no cotidiano do trabalho na ESF; pela baixa sensibilização dos 
demais trabalhadores da ESF para a atuação em equipe; pelo 
desconhecimento do fluxo de encaminhamento para biópsia 
e exame histopatológico, e agendamento para o tratamento 
na rede municipal; e pela ausência do problema do Cancer de 
boca na pauta de discussões municipais. Observou-se uma 
rede desorganizada e um desconhecimento generalizado 
sobre o fluxo institucional para encaminhamento de lesões 
suspeitas de malignidade e tratamento, o que deixa os profis-
sionais apreensivos e inseguros diante de lesões encontradas. 
Conclusões/Considerações Finais A pesquisa desvelou os pon-
tos na rede de encaminhamento para diagnóstico e tratamen-
to, promovendo a socialização das informações em seguidos 
encontros envolvendo a academia e os trabalhadores da ges-
tão e da assistência e gerou, dentre outros, um protocolo de 
intervenções e um novo fluxograma municipal. Referências 
ALAMI AY, SABBAGH EI, HAMDAN A Knowledge of Oral Can-
cer Among Recently Graduated Medical and Dental Professio-
nals in Amman, Jordan Journal of Dental Education .vol. 77, 
n 10, 2012. BUGARETI IV, DINIZ OCF, FARIA ET, CORTELAZZI 
KH, PEREIRA AC. Prevenção e detecção do câncer bucal: pla-
nejamento participativo como estratégia para ampliação da 
cobertura populacional em idosos. Ciência&Saúde Coletiva v 
18 n 12 – Rio de Janeiro: dez 2013. DE CAMARGO CANCELA M; 

VOTI L; GUERRA-YI M; CHAPUIS F; MAZUIR M; CURADO MP 
Oral cavity cancer in developed and in developing countries: 
population-based incidence. Head Neck. 2010 Mar;32(3):357-
67. MAGALHÃES, M Vi; MELO, SCA. Morte e luto: o sofrimento 
do profissional da saúde. Psicologia e Saúde em Debate Volu-
me 1, Número 1 – Abril, 2015. MENDES, EV. As redes de aten-
ção à saúde. Belo Horizonte: Escola de Saúde Pública de Minas 
Gerais; 2009

Mônica Villela Gouvêa; Elisete Casotti;

15574 PROJETO PASTA DA SAÚDE – CONFERINDO AO 
PACIENTE MAIOR ENTENDIMENTO E AUTONOMIA NO 
CUIDADO DA SAÚDE

Introdução Na atenção primária há queixas e demandas com 
variados graus de complexidade. Longitudinalidade e coorde-
nação de cuidado são importantes para abordagem de doen-
ças crônicas como hipertensão e diabetes, que apresentam 
importante morbi-mortalidade. Elaborou-se uma pasta para 
cada paciente com relatórios e receitas atualizadas e dispo-
níveis para resgate: a Pasta da Saúde. Objetivos O objetivo 
principal é conferir autonomia ao paciente. Outros objetivos 
são: elaborar relatórios atualizados, compilar medicações em 
uso e diagnósticos, facilitar abordagem em outros cenários 
(ex.: ambulatórios de especialidades, pronto-atendimento). 
Metodologia Em abril de 2016 iniciou-se a elaboração siste-
matizada de relatórios de acompanhamento e receituários 
simplificados para pacientes com maiores demandas. As pri-
meiras pastas foram para pacientes que apresentavam ne-
cessidade referida ou percebida de maior sistematização dos 
dados para uso em outros serviços públicos, principalmente 
de saúde ou judiciais. Com as anotações digitais do prontuá-
rio, os primeiros relatórios eram feitos durante o atendimen-
to. A atualização contínua é baseada na primeira página do 
arquivo digital de cada paciente, onde estão organizadas em 
tópicos as comorbidades e as medicações em uso. Resulta-
dos e Discussão De Abr/16 a Fev/17 houve 718 atendimentos 
para elaboração de Pastas da Saúde, divididos assim: Abr/16 4; 
Mai/16 67; Jun/16 65; Jul/16 52; Ago/16 108; Set/16 135; Out/16 
84; Nov/16 58; Dez/16 36; Jan/17 96; Fev/17 (até 9/2) 13; média 
60,9/mês. Além desses atendimentos, outras pastas foram 
confeccionadas durante consultas para outras demandas. Es-
tas estão diluídas nos 4058 atendimentos de Fev/16 a Fev/17, 
com resgate de números precisos dificultado por ausência 
de marcador específico. Houve crescimento na produção 
das pastas após início de projetos de planificação na regional, 
com enfoque nos pacientes de risco cardiovascular aumenta-
do (diabéticos, hipertensos, dislipidêmicos e tabagistas). Con-
clusões/Considerações Finais As pastas foram feitas de acordo 
com necessidades pontuais até a planificação, dificultando a 
análise de aceitação e impacto pela falta de marcador especí-
fico. Após seu início, houve maior regularidade, com reforços 
constantes na educação dos pacientes e impactos esperados 
no aumento da autonomia no serviço de origem e em outros 
pontos de cuidado.

Estêvão Cubas Rolim; Bruna Bianco Hummel; Letícia Mendes 
Côrtes; Rafaela Debastiani Garcia; Vanessa Caroline Pinheiro 
Martins Resende;

cuidado no contexto atual. Os Estados e Municípios têm diri-
gido esforços para implantação dessas redes, porém, em sua 
maioria, ainda desvinculadas do cotidiano dos serviços. Isto é, 
distante dos atores que constroem o cuidado em saúde dia-
riamente. Para dar visibilidade e reconhecimento aos proces-
sos micropolíticos do trabalho em saúde e colocar em pauta 
as questões que perpassam o cuidado na rede de atenção ao 
câncer, foram desenvolvidos processos educacionais a fim de 
se pensar a produção do cuidado às pessoas com câncer na 
atenção básica, de forma participativa, envolvendo trabalha-
dores das unidades de saúde da família. Baseado na aprendi-
zagem significativa e na possibilidade de transformar as prá-
ticas profissionais, pressuposto da Educação Permanente em 
Saúde (BRASIL, 2009). O relato aborda os aspectos sobre com 
os trabalhadores compreendem e desenvolvem esse cuidado 
e o recolhimento do aprendizado produzido nos encontros 
com esses atores. Objetivos Descrever a experiência de pro-
blematização do processo de trabalho voltado à produção 
de cuidado ao Câncer na atenção básica, à luz da Educação 
Permanente em Saúde: Apoiar reflexões dos trabalhadores 
da UBS, sobre o seu processo de trabalho para o câncer na 
perspectiva da narrativa de usuários. Descrever aprendizados 
produzidos nas reflexões dos trabalhadores, da UBS, sobre 
o processo de trabalho dos mesmos para atenção ao câncer. 
Metodologia Elaboração de oficinas-encontros, entre agosto 
e dezembro de 2016, utilizando-se do referencial do “usuário-
guia”, que é uma narrativa de encontro, entre trabalhador e 
usuário (EPS em Movimento, 2016). A problematização deu-
se, a partir das afetações que essas narrativas produziam 
nos participantes, identificando os atravessamentos no cui-
dado ao câncer; como uma reflexão do fazer cotidiano. Em 
cada encontro foram coletados temas que possibilitaram a 
aprendizagens sobre o cuidado produzido. Estas questões 
foram consolidadas em um painel e levadas para o conjunto 
dos trabalhadores da UBS, multiplicando-se assim as possi-
bilidades de reflexão, a partir das questões refletidas pelos 
próprios trabalhadores. A maioria dos trabalhadores partici-
pou da análise, formando um contínuo de processos viven-
ciais e analíticos, em vários níveis e com diversas pessoas e 
grupos, multiplicando-se suas possibilidades de produção de 
conhecimento pelas interferências produzidas. Resultados e 
Discussão Verifica-se que os fluxos de cuidado em relação ao 
câncer se baseiam principalmente nas redes vivas (MERHY et 
al, 2014), em detrimento da rede formal, que opera em um 
tempo diferente das necessidades e urgências da vida. As 
estratégias de cuidado ofertadas são pontuais e reativas, a 
perspectiva da vigilância em saúde não é operacionalizada. 
Ações promocionais estão restritas ao “Outubro Rosa” e ao 
“Novembro Azul”. Outras ações de cuidados ao portador de 
câncer e a família não constitui rotina de trabalho da equipe. 
Compreende-se o câncer como uma questão para ser cuidado 
pela rede especialidade. Diversas questões foram apontadas 
para a dificuldade de acreditação da atenção básica, principal-
mente, a falta de integração dentro da rede que impossibilita 
aos profissionais da AB conseguir a investigação dos casos 
suspeitos. Resulta que diagnóstico do câncer passa a ser um 
gargalo importante na rede. A vivência ressalta que qualquer 
mudança no modelo de atenção passa pelo reconhecimento e 
garantia de espaços de aprendizagem, orientados pelo conhe-

cimento produzido dialogicamente e interdisciplinarmente no 
cotidiano dos serviços pelos trabalhadores e usuários (ASSIS 
et al, 2010). Conclusões/Considerações Finais A criação de es-
paços coletivos para encontro de trabalhadores mostrou-se 
eficaz nas formas de produção de rede mais eficientes, no 
sentido de adequar os serviços às necessidades dos usuários 
e dos trabalhadores, possibilitando compartilhar cuidados, 
explicitar disputas de projetos, apoiar novos dispositivos de 
cuidado, formas e fluxos operacionais, tornando “viva” a rede 
de serviços, e assim apoiar conexões na criatividade de novas 
formas de cuidar. Houve mudança na percepção dos trabalha-
dores em relação à ocorrência de câncer em seus territórios, 
de fortalecimento do vínculo com o usuário com a equipe, res-
significação de outras necessidades de cuidado ao portador 
do câncer na atenção básica. Embora não seja rotina do servi-
ço, algumas inventividades representam a atitude de muitos 
trabalhadores: desenvolver autogoverno de seu processo de 
trabalho e cuidado a partir de sua implicação com as neces-
sidades dos usuários. Referências ASSIS, M.M.A. Dimensões 
teóricas e metodológicas da produção do cuidado em saúde. 
In: Produção do cuidado no PSF: olhares analisadores em dife-
rentes cenários / Assis, M.M.A.; Nascimento, M. Â. A.; Franco, 
T.B.; Jorge, M. S. B. [Org.]. Salvador: EDUFBA, 2010. BRASIL. 
Portaria nº 4.279/GM/MS . http://bvsms.saude.gov.br/bvs/sau-
delegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html. BRASIL. MINISTÉ-
RIO DA SAÚDE. Política Nacional de Educação Permanente 
em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_educacao_
permanente_saude.pdf . EPS EM MOVIMENTO. Usuário guia. 
2014. http://eps.otics.org/material/entrada-experimentacoes/
arquivos-em-pdf/usuario-guia MERHY, E. E. ; [et all]. Redes 
Vivas: multiplicidades girando as existências, sinais da rua. Im-
plicações para a produção do cuidado e a produção do conhe-
cimento em saúde. Saúde para Debate, v. 52, p. 153-164, 2014.
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15549 CUIDADO E REDE DE ATENÇÃO AO CANCER DE 
BOCA A PARTIR DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Introdução A maioria dos casos de câncer de boca são diag-
nosticados em fase tardia, comprometendo o prognóstico e 
podendo ocasionar cirurgias complexas, severas mutilações 
e óbito. O processo de trabalho proposto pela Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) favorece o planejamento e a realização 
de ações de proteção e promoção à saúde. Considerando a 
magnitude do problema e as políticas vigentes no país, o estu-
do procurou compreender o cuidado e a organização da rede 
SUS, para o seu enfrentamento, partindo da percepção de 
dentistas de um município do estado do Rio de Janeiro, que 
possui uma abordagem familiar chamada Programa Médico 
de Família, com base no modelo cubano de medicina de famí-
lia. O objeto desse estudo foi portanto, o câncer de boca sob a 
perspectiva dos dentistas que atuam na ESF e da organização 
da rede de atenção deste município. O estudo foi norteado 
pelas questões: Como os dentistas das equipes de saúde bucal 
da ESF do município enfrentam a questão do câncer de boca? 
Como o município organiza a rede de proteção e assistência? 
Como fortalecer e apoiar a mobilização das equipes ESF e pro-
mover aumento da capacidade de resposta municipal no que 
diz respeito ao câncer de boca ? Objetivos Os objetivos desse 



AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde606 607Seção II - PÔSTeReS eM RoDAS De CoNVeRSA

uma simplificação da receita entregue aos pacientes, na ten-
tativa de melhorar a adesão ao tratamento e seus desfechos. 
Esse projeto, iniciado em fevereiro de 2016, foi denominado 
“Receita Simples”. Objetivos O objetivo foi aumentar a segu-
rança dos pacientes no uso de medicações. Como objetivos 
secundários estão: cuidado focalizado em HAS e DM, dimi-
nuição do risco de erro medicamentoso em analfabetos e pa-
cientes com baixa acuidade visual além de facilitação da ad-
ministração supervisionada de medicamentos para pacientes 
com e sem cuidadores. Como objetivo vinculado a outros pro-
jetos da unidade, está o desenvolvimento contínuo de mate-
rial para a coordenação de cuidado e longitudinalidade. Me-
todologia A partir de abril de 2016 iniciou-se a sistematização 
de elaboração de receituários simplificados para pacientes 
em risco de erro medicamentoso e com maiores demandas 
por diferentes morbidades.  Os primeiros receituários foram 
elaborados para pacientes de demanda programada ou es-
pontânea que apresentassem necessidade referida ou per-
cebida de simplificação visual da posologia das medicações 
prescritas. A elaboração desses receituários ocorreu durante 
atendimentos presenciais ou durante revisões de prescrição 
e relatórios. Ao longo de meses, foram organizadas tabelas 
com modelo a ser adaptado para a prescrição de cada pacien-
te. As cartelas das medicações de uso mais frequente foram 
escaneadas e incluídas em banco de imagens do serviço. 
Resultados e Discussão O processo de concretização se deu 
ao longo de meses, com ajustes progressivos do número de 
linhas e colunas da tabela, além do tamanho da fonte. Inicial-
mente, as medicações eram agrupadas por períodos do dia 
(manhã, tarde e noite), ocupando metade de uma folha A4, e 
a outra metade era ocupada pela receita convencional, expli-
cando a posologia a ser tomada por extenso e com intervalo 
de horas. Houve um período de disponibilização de espaço 
para descrição de efeitos colaterais pelo paciente, que não se 
mostrou proveitosa. Em Maio/2016, com o ajuste do tamanho 
do modelo para folha A4, iniciou-se processo sistemático de 
inclusão de imagens escaneadas no receituário. Além disso, 
o horário de administração dos medicamentos passou a ser 
organizado de acordo com as refeições (café da manhã, al-
moço e jantar). Houve tentativa de indicação de posologias 
com adesivos e fitas coloridas, que não demonstrou boa re-
lação custo-benefício pelo número de horas exigidas. Como 
próximos passos, pretende-se obter avaliação quali-quantita-
tiva do impacto da receita simples para a segurança do pa-
ciente, com diminuição do erro de posologia e baixa adesão. 
Conclusões/Considerações Finais A importância da simplifi-
cação das informações de prescrição é extremamente rele-
vante, considerando a realidade de analfabetismo em idosos, 
os quais tem maior prevalência de comorbidades crônicas e 
maior risco de polifarmácia. A receita simples segue a linha de 
instrumentalização do paciente em seu auto-cuidado, sendo 
parte importante da rotina de serviço da unidade, com poten-
cial para validação do instrumento e tentativa de aplicação 
em outros cenários. Referências - BRASIL 2013, CADERNO DE 
ATENÇÃO BÁSICA 37 - Estratégias para o cuidado da pessoa 
com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica,  - BRASIL 
2013, CADERNO DE ATENÇÃO BÁSICA 36 - Estratégias para o 
cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus - 
Gautério-Abreu, (2016). Prevalência de adesão à terapêutica 

medicamentosa em idosos e fatores relacionados. Revista 
Brasileira de Enfermagem, 69(2), 335-342 - CODEPLAN-DF. 
PESQUISA DISTRITAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS - ITA-
POÃ - PDAD 2015/2016
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15585 PERFIL DAS PRESCRIÇÕES MEDICAMENTOSAS 
NOS ATENDIMENTOS DE DEMANDA ESPONTÂNEA 
EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO RIO DE 
JANEIRO

Introdução A Estratégia de Saúde da Família foi criada como 
uma proposta de superação do modelo biomédico e valendo-
se da concepção ampliada de saúde propõe-se a atender de 
modo organizado as demandas do território. No entanto, a 
oferta de cuidados à demandas espontânea é ainda um de-
safio, e quando distancia-se da perspectiva de acolhimento, 
pode potencializar o complexo processo de medicalização da 
vida. Objetivos Analisar o perfil das prescrições medicamen-
tosas geradas nos atendimentos de demanda espontânea 
em uma Unidade de Saúde da Família no município do Rio de 
Janeiro e refletir a cerca das suas repercussões no cuidado. 
Metodologia Trata-se de uma análise descritiva dos dados de 
um estudo ecológico realizado como parte das atividades da 
Residência Multiprofissional em Saúde da Família da ENSP/
Fiocruz. As unidades de análise foram os atendimentos de 
demanda espontânea realizados no período de Outubro de 
2015 à Setembro de 2016 (N= 25.039) do qual selecionou uma 
amostra de 10%. Foram analisadas as variáveis: idade; sexo; 
motivo do atendimento; se o atendimento gerou prescrição; 
número de medicamentos por prescrição; quantidade de ca-
tegorias medicamentosas por prescrição renovada; categoria 
mais prescrita, e calculadas as medidas de frequência no soft-
ware Epi-Info 7. Resultados e Discussão Os atendimentos fo-
ram realizados por médicos (52,9%), à mulheres (65,5%) com 
idade entre 50 a 69 anos (30%). Desses atendimentos 45,7% 
geraram prescrição, e a renovação de prescrição esteve den-
tre os principais motivos de atendimento (10,6%). Mais da 
metade das renovações eram de apenas uma categoria me-
dicamentosa (58,2%). Os anti hipertensivos e os psicotrópicos 
apresentaram frequência de 33% e 16,6% respectivamente das 
renovações. Esse cenário evidencia que as condições de exis-
tência das pessoas e os determinantes sociais influenciam o 
processo saúde-doença e requerem do serviço uma diversi-
dade de ofertas de cuidado que não se limitem aos medica-
mentos. Conclusões/Considerações Finais Os atendimentos 
de demanda espontânea preveem a oferta de medicamentos 
mas também a disponibilidade de outras tecnologias de cui-
dado, para tanto coloca-se em questão os desafios da gestão 
do trabalho num território em que a violência e a dificuldade 
de fixação de profissionais com perfil para a ESF são uma rea-
lidade.

Elizabete Pacheco Gandra; Maria Alice Pessanha de Carvalho; 
José Wellington Gomes Araújo; Mônica Motta de Mattos 
Costa; Ana Clara Tupam Newlands; Gabriel Nogueira Garcia; 
Ingrid Lilly Martins Pereira; Laís Rodrigues Morgado; Rainer 
Lopes; Rebeca Silva dos Santos;

15577 A QUALIDADE DO PRÉ-NATAL EM PARTOS 
REALIZADOS NO SUS NO BRASIL: UM ESTUDO 
AVALIATIVO DO PROGRAMA REDE CEGONHA

Introdução A gravidez é um fenômeno complexo, com aspec-
tos biológicos e sociais em um contexto coletivo, mobilizando 
a família e toda uma rede de apoio social (Santos et al., 2010). 
A saúde perinatal é resultante de uma interação entre diferen-
tes níveis, tanto individual quanto assistencial. O cuidado pré-
natal pode contribuir para desfechos favoráveis, permitindo a 
detecção e o tratamento oportuno de afecções. Entrementes, 
possibilita o controle de fatores de risco que trazem compli-
cações para a saúde da mulher e do bebê (Domingues et al., 
2012) O programa Rede Cegonha (Cavalcanti et al., 2013) insti-
tui-se como uma iniciativa do Governo Federal para a melhoria 
da assistência obstétrica, elencando indicadores prioritários, 
tais como: vinculação da gestante, com vistas a mitigar a pe-
regrinação da parturiente; captação precoce para o pré-natal, 
para que seja possível o planejamento da assistência de acor-
do com o perfil de saúde da gestante; acesso à informação 
segura e de qualidade, para que cada mulher possa participar 
do processo de tomada de decisão de forma esclarecida e au-
tônoma; assegurar a livre escolha do acompanhante; estímulo 
do contato pele-a-pele no primeiro minuto do parto; entre ou-
tros. Objetivos Neste estudo, visamos analisar os fatores as-
sociados à Qualidade do Pré-Natal (QPN) na atenção ao parto 
nos anos de 2013 e 2014, a fim de verificar se houve melhora 
na oferta das recomendações consideradas prioritárias no 
atendimento obstétrico. Metodologia Trata-se de um estudo 
avaliativo de base populacional, com dados provenientes da 
pesquisa Rede Cegonha, realizado pelo Ministério da Saúde 
(MS). Foram entrevistadas 42.657 mulheres em 2013-2014, 
atendidas em maternidades públicas e privadas conveniadas 
ao SUS. As entrevistas ocorreram por contato telefônico con-
tidos nas Autorizações de Internação Hospitalar (AIH). A fim 
de procedermos à avaliação da QPN (variável dependente), 
optamos por construir um índice envolvendo 13 perguntas. As 
variáveis independentes pertenciam a três blocos: 1) demo-
gráfico; 2) socioeconômico e; 3) autopercepção. As questões 
que compuseram o índice são do tipo dicotômica. Foram apli-
cados peso 0 (zero) para todas as respostas “não” e peso 3 
(três) para as respostas “sim”. Ao final, dividimos as mulheres 
em dois grupos: abaixo da mediana (pior cenário) e acima da 
mediana (melhor cenário) do escore QPN. Foram realizados 
testes de Qui-Quadrado Análise de Resíduos Padronizados, 
com nível de significância de 5%. Resultados e Discussão As va-
riáveis associadas com a melhor QPN (acima da mediana) com 
diferenças estatisticamente significantes foram: mulheres 
que realizaram seus partos na Região Sul apresentaram uma 
média do escore QPN de 63 pontos, em comparação coma Re-
gião Norte (57 pontos); idade acima da mediana (maior que 
27 anos); mulheres solteiras ou em união estável e com baixa 
escolaridade. Com relação a autopercepção, observou-se me-
lhor QPN entre as mulheres que consideraram muito rápido 
o tempo para marcar/colher o exame e receber o resultado; 
muito satisfeitas em relação: às orientações e esclarecimen-
tos recebidos no pré-natal; às consultas, exames e medica-
mentos recebidos durante o pré-natal; ao grau de satisfação 
com a experiência do pré-natal no SUS. Os resultados vão ao 

encontro de outros estudos, em que a maioria das gestantes 
mostrou satisfação com o atendimento prestado nas Unida-
des estudadas, havendo uma associação desse contentamen-
to com a boa relação com os membros da equipe (Oliveira e 
Ramos, 2007; Santos et al., 2010). Conclusões/Considerações 
Finais A partir dos achados, fica claro uma maior associação 
da melhor QPN em mulheres provenientes de municípios mais 
desenvolvidos economicamente, como aqueles encontrados 
na Região Sul, onde provavelmente o contexto social e econô-
mico favorece uma melhor organização da rede assistencial. 
A baixa escolaridade e o estado civil declarado como solteira 
ou união estável, podem estar revelando uma focalização a 
atenção pré-natal justamente nas mulheres que mais preci-
sam desta atenção, no sentido de uma maior equidade, haja 
vista tratar apenas de partos realizados pelo SUS. Entretanto, 
uma baixa escolaridade associadas à maior QPN pode escon-
der baixo cirtério de exigência, ao considerar um sentimento 
de gratidão no mínimo que lhe é oferecido como atenção pré-
natal. Todavia, a autopercepção sobre a satisfação e eficiencia 
dos serviços prestados nesta etapa da gestação revelam sua 
influência na QPN e a necessidade de investimentos financei-
ros e humanos na manutenção desses serviços. Referências 1) 
Santos AL, Radovanovic CAT, Marcon SS. Assistência Pré-Na-
tal: satisfação e expectativas. Rev Rene, 2010; 11 (esp):61-71. 2) 
Domingues RMSM et al. Avaliação da adequação da assistên-
cia pré-natal na rede SUS do município do Rio de Janeiro, Bra-
sil. Cad. saúde pública, 2012; 28(3):425-437. 3) Cavalcanti PCS 
et al. Um modelo lógico da Rede Cegonha. Physis Revista de 
Saúde Coletiva, 2013; 23(4): 1297-1316. 4) Oliveira CB, Ramos 
MC. O grau de satisfação da usuária gestante na assistência 
pré-natal nas unidades de saúde da família no município de 
Vitória. Cad Saúde Colet, 2007; 15(2): 241 - 256.
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15578 PROPOSTA DE MODELO VISUAL COM TEXTO 
PARA COMPREENSÃO DE RECEITUÁRIO - PROJETO 
RECEITA SIMPLES

Introdução A população residente no Itapoã, incluindo a da 
área de abrangência da ESF 7, se caracteriza por um elevado 
grau de carência, apresentando diversas necessidades, decor-
rentes de fatores como dificuldade financeira e baixo grau 
de escolaridade. Tais fatores contribuem para a presença de 
diversos pacientes acometidos por uma ou mais doenças crô-
nicas, em polifarmácia, com má adesão ao tratamento e, con-
sequentemente, com baixo grau de controle de suas doenças. 
Dentre as comorbidades crônicas mais frequentes, estão in-
cluídas hipertensão (HAS), diabetes (DM) e saúde mental. Tais 
doenças são especialmente prevalentes em idosos, o que se 
alia a preocupação do risco de dificuldade de leitura nessa lo-
calidade – dados da CODEPLAN para o Itapoã apontam 47,58% 
de maiores de 25 anos apresentam ensino fundamental in-
completo. Considerando a dificuldade de leitura e compreen-
são de terapia de parte importante da população adscrita à 
equipe 7 do ESF Itapoã, especialmente em idosos, propôs-se 
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unidades básicas para ampliar o diálogo dos saberes e linha 
do cuidado com outros pontos de atenção da rede na busca 
pela resolutividade do cuidado em saúde. Metodologia O re-
lato de experiência foi desenvolvido através de reuniões nos 
meses de janeiro e fevereiro de 2017 com as equipes da ESF 
elaborada pela assistente social do Nasf trazendo informa-
ções sobre o papel do Nasf no processo de Matriciamento 
na ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção 
básica. Os instrumentos utilizados foram slides e discursão 
sobre o temas Matriciamento e atribuições gerais. Todas as 
reuniões tiveram uma ótima avaliação pelos profissionais, 
que não conheciam de fato o papel do NASF e nem do Matri-
ciamento, e que a partir desses encontros buscariam discutir 
com a equipe matriciadora os casos clínicos e sanitários. Re-
sultados e Discussão A Saúde da Família é uma das principais 
estratégias, de reorganização do modelo assistencial do SUS, 
na lógica da promoção da saúde, prevenção de doenças e 
reabilitação, constituindo-se em uma proposta com dimen-
sões técnica, política e administrativa inovadoras. O núcleo 
de saber de um profissional enriquecerá o dos demais e essa 
integração se dar a partir de necessidades, dificuldades ou 
limites das equipes de referência com as demandas de saú-
de. A equipe de referência é um rearranjo organizacional 
que busca deslocar o modelo tradicional para reforçar a ges-
tão da equipe interdisciplinar com proposta de construção 
da clínica pautada na visão do sujeito sobre seus aspectos 
biopsicossocial. Conclusões/Considerações Finais Essa ação 
proporcionou ampliar a visão do conhecimento referente ao 
trabalho do Nasf dentro das equipes de atenção básica, for-
talecendo, assim, os vínculos entre os profissionais para me-
lhor desenvolver as linhas de cuidado, na busca de resolução 
dos problemas clínicos e sanitários da população do território 
adstrito.

Vládia Alencar Menezes; Tinciane Lorena de Medeiros do 
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15603 DESINSTITUCIONALIZAÇÃO: A GESTÃO DO 
CUIDADO NO PROCESSO DE FECHAMENTO DE UM 
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE GRANDE PORTE, NO ERJ.

Introdução O Hospital Colônia de Rio Bonito (HCRB), locali-
zado no Estado do Rio de janeiro, foi um hospital psiquiátri-
co conveniado ao SUS, que iniciou suas atividades em 1967. 
Notícias sobre a precariedade do cuidado prestado na unida-
de chegaram em 2004 à Gerência Estadual de Saúde Mental 
(GSM), provenientes da equipe técnica da instituição e de-
núncias da sociedade civil. O HCRB tinha, nessa ocasião, 630 
leitos conveniados ao SUS. A GSM iniciou um trabalho junto 
aos municípios internantes para a implementação do moni-
toramento dos pacientes internados. Entretanto, esta ação 
não foi suficiente para impactar o número de altas e diminuir 
o número de internações, culminando com a judicialização. 
Até a proposição da Ação civil pública pelo Ministério Público, 
a GSM realizou ações, incentivadas por editais de avaliação 
e Portarias do MS, culminando com a suspensão das inter-
nações em 2009 e com o fechamento definitivo em 2016. O 
tempo transcorrido até o efetivo fechamento do Hospital, 
traduz as dificuldades que foram superadas na desconstru-
ção da lógica asilar, para a garantia do cuidado aos morado-

res dentro da instituição e, após a alta, na Rede de Atenção 
Psicossocial. Objetivos Descrever as etapas de um processo 
de fechamento de um hospital psiquiátrico de grande por-
te, com gestão tripartite, acompanhamento pelo Ministério 
público e coordenação técnica da Gerência de Saúde Mental 
SES/RJ; Promover a discussão sobre as peculiaridades do pro-
cesso de de alta hospitalar e inserção comunitária de pessoas 
longamente institucionalizadas; Refletir sobre a viabilidade 
de novos processos de desinstitucionalização e extinção dos 
manicômios na atual cenário político brasileiro. Metodologia 
Relato de Experiência sobre a gestão do fechamento de um 
macro Hospital Psiquiátrico, no Estado do Rio de janeiro; Con-
textualização - Características da Instituição, localização, re-
lação com o município sede e demais municípios internantes; 
Histórico da gestão do Processo; Dinâmica e principais mar-
cações na condução técnica da Ação; Resultados e Discussão 
-Em 2009, haviam 423 internados no HCRB, oriundos de 30 
(trinta) municípios do Estado do Rio de Janeiro e, em menor 
número,de outros estados.Em 29/02 /2016, todos os internos 
( houve poucos óbitos), retornaram para os municípios de 
origem. Em 29/02/2016, saíram os últimos 53 pacientes, encer-
rando as atividades assistenciais da instituição. -Ampliação 
da Rede de Atenção Psicossocial dos municípios das duas re-
giões que tinham o HCRB como referência para internações; 
-Reorientação dos recursos financeiros para os municípios 
que acolheram os usuários; Tomando esta experiência, cabe 
considerar a continuidade de ações que visem a construção 
efetiva de uma sociedade sem manicômios, tendo em vista 
o atual cenário politico brasileiro. Conclusões/Considerações 
Finais A ação proposta considerou a relevância da assistência 
clínica, de forma integrada e a necessidade de ofertar condi-
ções dignas para os usuários, durante todo o processo. Con-
siderou ainda a contratação de profissionais voltados para 
trabalhar a desinstitucionalização dos internos, associando 
à gestão do cuidado e o trabalho em equipe. A condição de 
coordenar tecnicamente a ação e o envolvimento direto com 
todas as estratégias clínico- politicas utilizadas na gestão do 
processo, nos possibilitou vivenciar a impossibilidade de um 
trabalho clínico que produza autonomia e cogestão do cui-
dado envolvendo o sujeito, numa instituição total. Referên-
cias AMARANTE, P. Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Rio 
de Janeiro: Editora Fiocruz, 2007. BASAGLIA, F. A instituição 
negada. Rio de Janeiro: Graal. 1985 BRASIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. SECRETARIA EXECUTIVA. SECRETARIA DE ATENÇÃO 
À SAÚDE. Legislação em Saúde Mental: 1990-2004. Brasília, 
Ministério da Saúde, 2004. FOUCAULT, Michel. História da 
Loucura na Idade Clássica. São Paulo: Perspectiva, 1978. GOF-
FMAN, Erving. Manicômios, Prisões e Conventos. Tradução 
de Dante M. Leite. São Paulo: Perspectiva, 2005. GUATTARI, 
Félix; ROLNIK, Sueli. Micropolítica: cartografias do desejo. 2 
a Ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1986. LOURAU, R. O Instituinte 
contra o Instituído. In: ALTOÉ, S. (org.). René Loureau: Analis-
ta Institucional em Tempo Integral. Ed. HUCITEC. São Paulo, 
2004. ROTELLI, Franco et al. Desinstitucionalização: uma ou-
tra via. São Paulo: HUCITEC, 1990.
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15593 O COMPARTILHAMENTO DOS CUIDADOS 
EM CLÍNICA PEDIÁTRICA E SUA INTERFACE COM A 
SEGURANÇA DO PACIENTE

Introdução A assistência de enfermagem à criança hospitali-
zada vem sofrendo grandes modificações, entre as quais se 
destaca a inserção e a participação dos familiares durante a 
hospitalização, conforme a Lei Estatuto da Criança e Adoles-
cente n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 –em seu artigo 12 (SOA-
RES; LEVENTHAL, 2008; BRASIL, 2002). Essa realidade trouxe 
alterações nas relações de trabalho estabelecidas no ambien-
te hospitalar, em que, os cuidados que antes eram realizados 
por profissionais da enfermagem são agora desenvolvidos 
pelos familiares, sem alguma forma de negociação (COLLET; 
ROCHA, 2004; PASSOS; BAY JUNIOR; COLLET, 2007). Assim, 
a família/responsável, se envolve no cuidar da criança, ora 
impulsionado pelo sentimento de mãe, ora pela imposição 
dos profissionais de enfermagem, passando a ser percebida 
como mais um agente do cuidar, executando ações específi-
cas da enfermagem (QUIRINO; COLLET; NEVES, 2010). Desta 
maneira, considerando que possam ocorrer situações que 
coloquem em risco a saúde da criança ou comprometa o seu 
tratamento, torna-se necessário verificar em que momento e 
de que forma os familiares podem influenciar nas questões 
relacionadas à segurança do paciente em pediatria. Objetivos 
Esse estudo objetivou analisar as ações desenvolvidas pelos 
familiares/responsáveis das crianças hospitalizadas, as quais 
foram delegadas pela equipe de enfermagem durante o pe-
ríodo da hospitalização. Metodologia Trata-se de um estudo 
de abordagem qualitativa do tipo descritivo e exploratório. A 
pesquisa foi realizada na unidade de internação pediátrica de 
um hospital de referência nesta linha de cuidado, localizado 
no município de Santa Cruz/ RN. A amostra constituiu-se de 
onze técnicos de enfermagem plantonistas da unidade de in-
ternação pediátrica. A coleta dos dados ocorreu pela entrevis-
ta semi-estruturada. Os registros das amostras do estudo se 
deram a partir das transcrições dos depoimentos dos técnicos 
de enfermagem. O método de análise dos dados empíricos 
aconteceu após a compreensão de que consiste a apreciação 
de conteúdo, considerando a técnica de análise de conteúdo 
na modalidade temática proposto por Bardin. O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FACISA/UFRN, 
número CAAE 30488414.4.0000.5568, parecer N°658833. To-
dos os sujeitos participantes da pesquisa assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido, confirmando desta 
forma sua participação na pesquisa. Resultados e Discussão 
Ao serem questionados sobre os cuidados delegados aos fa-
miliares, destacaram-se a verificação dos sinais vitais, admi-
nistração de medicação oral, administração de nebulização, 
mudança de decúbito e massagem de conforto. As falas apon-
tam que muitos dos cuidados são delegados, pois, a família é 
vista como mediadora da relação profissional-criança durante 
a hospitalização, considerado elemento principal para o pro-
cesso de interação no momento da assistência, definindo as-
sim quem fará determinado cuidado. Os resultados mostram 
que não há um acompanhamento destas situações por parte 
da instituição, permitindo a continuidade de tal prática. É im-
portante destacar que, apesar da continuidade da delegação 
de cuidados, os entrevistados consideram que há falhas na 

execução das ações por parte dos familiares/responsáveis. 
Assim, o cuidado prestado pela família à criança não deve ser 
confundido com os cuidados prestados pelos profissionais. 
O cuidado familiar se restringe a um cuidado mais afetivo, 
de estar junto, de proteção, o que auxilia na recuperação da 
criança. Tal cuidado é tão essencial quanto os cuidados dos 
profissionais de enfermagem, porém distintos (GOMES; ERD-
MANN, 2005). Conclusões/Considerações Finais Percebe-se 
que na organização do trabalho dos técnicos de enfermagem, 
a família ainda não está sendo incluída no cuidado, sendo por 
muitas vezes percebida como agente de trabalhoda enfer-
magem. Os resultados encontrados evidenciaram uma falta 
de organização institucional, na perspectiva de protocolos 
assistenciais de enfermagem, que podem condicionar o sur-
gimento do erro nessa etapa do cuidar, trazendo consequên-
cias graves para todos os envolvidos. Contudo, tendo em vista 
a importância da família no cuidado à criança hospitalizada, 
torna-se necessário que o profissional de enfermagem repen-
se o seu modo de cuidar, e inclua os familiares em seu plano 
de cuidados. Para que isso aconteça de forma efetiva,deve-se 
compreender que o cuidado que a família realiza é totalmente 
distinto do executado pela enfermagem, não devendo consi-
derar a família como agente de trabalho e sim como objeto de 
cuidado que precisa ser instrumentalizada, auxiliada e ouvida 
por estes profissionais. Referências SOARES MF, LEVENTHAL 
LC. A relação entre a equipe de enfermagem e o acompanhan-
te da criança hospitalizada: facilidades e dificuldades. Rev 
Ciência Cuidado e Saúde. 2008. BRASIL. Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Secreta-
ria de Estado dos Direitos Humanos - Departamento da Crian-
ça e do Adolescente. Brasília, 2002. COLLET N, ROCHA SMM. 
Criança hospitalizada: mãe e enfermagem compartilhando o 
cuidado. Rev Latino-am Enfermagem. 2004. PASSOS RS, BAY 
JÚNIOR OG, COLLET N. Organização do trabalho de enferma-
gem em clínica pediátrica: revisão crítica da literatura. 2007 
QUIRINO DD, COLLET N, NEVES AFGB. Hospitalização infantil: 
concepções da enfermagem acerca da mãe acompanhante. 
Rev Gaúcha Enferm. 2010. GOMES GC, ERDMANN AL. O cuida-
do compartilhado entre a família e a enfermagem à criança no 
hospital: uma perspectiva para a sua humanização. Rev Gaú-
cha Enferm. 2005
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15594 OTIMIZAÇAO DO CONHECIMENTO EM 
MATRICIAMENTO COMO ESTRATÉGIA À INTEGRALIDADE 
DOS SABERES NA ATENÇÃO BÁSICA DE JUAZEIRO DO 
NORTE/CE

Introdução A Política Nacional da Atenção Básica, Portaria nº 
2.488/2011/MS, cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
com o objetivo de ampliar o escopo e a abrangência da aten-
ção básica e sua resolubilidade. O trabalho do Nasf pautado 
no apoio matricial, com uma perspectiva interdisciplinar em 
práticas conjuntas e ações clínicas e coletiva, amplia a capa-
cidade de cuidado das equipes de referência. Objetivos Apre-
sentar as equipes de referências o papel do Nasf dentro das 
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enfatizada, sendo limitada a mobilização desses profissionais 
na participação dos momentos de estudos. Nas produções 
foram evidenciadas a importância da elaboração de estraté-
gias que visem o aprendizado mutuo sobre a ferramenta e a 
segurança da equipe para sua aplicação. Conclusões/Conside-
rações Finais A maioria dos estudos mostra que o ACR é uma 
ferramenta importante para a melhora da qualidade da assis-
tência ao paciente e para melhor gerenciamento da unidade. 
Havendo também autores que mostram a insatisfação dos 
usuários diante esse processo, por não compreenderem esse 
dispositivo como produtor de mudanças na atenção à saúde, 
necessitando assim, de articulação entre os diferentes atores 
sociais, tais como gestores, profissionais da saúde e usuários 
para a efetivação do acolhimento com a classificação de risco 
na Atenção Primária à Saúde, a partir da construção coletiva 
para o enfrentamento desses desafios. Referências Penna, C. 
M. M; Faria, R. S. R. Rezende, G. P de. Acolhimento: Triagem 
ou estratégia para universalidade do acesso na atenção à saú-
de?. Revista Mineira de Enfermagem. V: 18; N: 4; 815-822. Belo 
Horizonte-MG, Outubro/Dezembro, 2014. Silva, P. M; Barros, 
K. P; Torres, H. C. Acolhimento com classificação de risco na 
atenção primária: Percepção dos profissionais de Enferma-
gem. Revista Mineira de Enfermagem. V:16; N: 2; 225-231. 
Belo Horizonte-MG, Abril/Junho, 2012. BRASIL, Ministério da 
Saúde. Caderno de atenção Básica: Atendimento à demanda 
espontânea. N.28; V.01. Brasília-DF, 2013.
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15648 CRONOBIOLOGIA E SAÚDE DO TRABALHO: UM 
CAMINHO A PERCORRER

Introdução A Saúde do Trabalhador passou a ter novos de-
lineamentos a partir da Constituição Federal de 1988 e da 
instituição do Sistema Único de Saúde (SUS), processo le-
gitimado pela participação dos movimentos sociais e sindi-
cais. Gomez e Lacaz1 observaram que a imensa maioria dos 
problemas de saúde abordados em produções da Saúde do 
Trabalhador se referiram a trabalhadores industriais e pato-
logias clássicas como, pneumoconioses, surdez e doenças 
do sistema musculoesquelético. Em 2000, existiam cerca de 
64 milhões trabalhadores no Brasil, sendo 28 milhões com 
mais que as 44 horas semanais, para que essa jornada sema-
nal seja cumprida o trabalho para muitos é exercido além do 
horário diurno2, gerando o aumento de trabalho em turnos 
rotativos ou no turno noturno. Considerando que a espécie 
humana foi concebida para ser ativa durante o dia e repousar 
no período noturno, um processo adaptativo para a inversão 
desse padrão se faz necessário. Nesse sentido o estudo dos 
ritmos sociais traz a reflexão sobre a organização temporal 
da sociedade, revelando os efeitos nocivos da incompatibili-
dade entre demandas sociais e ritmos biológicos e seus efei-
tos na qualidade de vida. Objetivos Diante deste contexto, 
a pesquisa possui como objetivo buscar evidências sobre a 
aplicabilidade dos conceitos cronobiológicos sobre os cuida-
dos da Saúde do Trabalhador, concentrando-se nos estudos 
de revisão existentes sobre os temas relacionados a crono-
biologia e saúde do trabalhador, intersecções com a saúde 

coletiva e/ou saúde pública e sua aplicabilidade na vigilância 
e gestão do cuidado em saúde. Metodologia Foram pesqui-
sadas as seguintes bases de dados eletrônicas: MEDLINE/Pu-
bMed, Cochrane Library, Lilacs e Scielo. Os termos da busca 
utilizados foram “chronobiology phenomena”, “circadian 
rhythm”, “occupational health”, “occupational medicine”, 
“public health” (em inglês, português e espanhol) no perío-
do de janeiro de 1975 até dezembro de 2016. Os estudos in-
cluídos na presente overview foram aqueles que abordaram 
os temas cronobiologia e saúde do trabalhador na forma de 
revisão da literatura. Os títulos e os resumos dos artigos iden-
tificados foram avaliados pelos investigadores seguindo os 
critérios de inclusão/exclusão. Na etapa do texto completo, 
dois revisores independentes avaliaram os artigos em sua 
íntegra e realizaram suas seleções de acordo com os crité-
rios de elegibilidade, assim como a coleta de dados no que 
diz respeito às características metodológicas, intervenções e 
desfechos dos estudos utilizando formulários padronizados. 
Resultados e Discussão Foram encontrados 68 revisões po-
tencialmente relevantes, dentre os quais 29 foram recupe-
rados para análise completa, destes 18 estudos atenderam 
aos critérios estabelecidos e foram incluídos. Os achados das 
revisões foram prioritariamente relacionados a: alterações 
no sono (7 estudos), alterações no estado alerta (6 estudos), 
presença de alterações nos mecanismos metabólicos (5 estu-
dos), saúde mental (4 estudos), alterações cardiológicas (3 
estudos), acidentes de trabalho (3 estudos), neoplasias (3 es-
tudos), disfunções sexuais (2 estudos), e ainda legislação em-
presarial, cronobiologia molecular, envelhecimento precoce, 
e alterações gastrointestinais3-5. Observou-se que diversos 
profissionais estiveram inseridos nas intervenções estuda-
das. Das 10 publicações brasileiras 70% das publicações sobre 
cronobiologia e saúde do trabalhador no Brasil especificaram 
estudos na classe profissional de enfermeiros. Nenhum dos 
estudos mencionou aspectos relacionados à notificação de 
acidentes de trabalho e legislação, nos casos das publicações 
brasileiras, a política de saúde do trabalhador ou ainda aten-
dimento específico na saúde do trabalhador. Conclusões/
Considerações Finais As revisões mostraram resultados si-
milares, reafirmando o desgaste do trabalho noturno ou de 
turno rotativo e suas alterações na vida social e na saúde do 
trabalhador. Dentre as patologias relacionadas ao turno de 
trabalho, as mais frequentes foram neoplasias, alterações 
cardiometabólicas, obesidade, distúrbios do sono e altera-
ções do humor. A inclusão da cronobiologia na saúde pública 
e nas discussões das legislações trabalhistas são um desafio. 
Considerando que as alterações cronobiológicas afetam indi-
víduos, família, comunidade e a economia, torna-se necessá-
rio compreender suas circunstâncias de ocorrência, visando a 
adaptação do trabalhador, e através do cuidado continuado 
o monitoramento e prevenção de desencadeamentos preju-
diciais a saúde que podem ser evitados ou minimizados. Estu-
dos deste cunho são fundamentais para viabilizar mudanças 
na legislação e nos protocolos de registro e acompanhamen-
to de acidentes e doenças relacionados ao trabalho. Referên-
cias 1- Gomez, C.M.; Lacaz, F.A. DE C. Saúde do trabalhador: 
novas-velhas questões. Ciência & Saúde Coletiva, v. 10, n. 4, 
p. 797–807, dez. 2005. 2- Moreno, C.R.C.; Fischer, F.M. & Ro-
tenberg, L. A saúde do trabalhador na sociedade 24 horas. 

15605 “HOSPITAL NÃO, PELO AMOR!”: 
ETNOGRAFANDO PROCESSOS DE DESOSPITALIZAÇÃO

Introdução A melhoria da qualidade de vida e das respostas 
da biomedicina vêm nos possibilitando viver mais tempo que 
as gerações de nossos avós. Entretanto, o envelhecimento do 
nosso corpo propicia a instalação de doenças crônicas de lon-
ga permanência que geram perdas econômicas mundiais na 
ordem dos bilhões de dólares assim como o aumento do gasto 
em saúde tanto para os Estados e os governos como para a 
população em geral. Os hospitais e as práticas desenvolvidas 
nas suas entranhas são de longe a tecnologia mais cara do se-
tor saúde. Umas das respostas sanitárias a esta nova realidade 
está sendo encontrada nos processos de desospitalização nos 
hospitais gerais. Objetivos Responder à pergunta: Como fazer 
desospitalização em hospital geral? Metodologia Trata-se de 
estudo exploratório realizado em documentos públicos (aca-
dêmicos, oficiais e operacionais) e em documentos privados 
(memórias e lembranças do pesquisador) que utilizou, respec-
tivamente, como ferramentas metodológicas, a análise docu-
mental clássica no primeiro grupo de documentos e alguns 
procedimentos etnográficos no segundo grupo. Resultados e 
Discussão Através das análises dos documentos acadêmicos 
descobriu-se que a utilização da desospitalização como forma 
de racionalização dos recursos do hospital data desde o final 
da II Guerra Mundial. Dos documentos oficiais compreendeu-
se que para o SUS esse processo visa garantir a alta hospita-
lar responsável dos pacientes. Dos documentos operacionais, 
foi possível depreender que o processo de desospitalização é 
composto de macroprocessos que objetivam a inclusão da fa-
mília, o treinamento do cuidador familiar e a organização de 
rede de atenção à saúde. Com as memórias e lembranças foi 
possível identificar a construção do campo pela perspectiva 
historiográfica da Equipe de Apoio à Desospitalização e Educa-
ção em Saúde (EADES) do Hospital Federal de Bonsucesso e a 
construção do objeto de pesquisa pela perspectiva participan-
te do pesquisador nos campos e com os artefatos. Conclusões/
Considerações Finais É possível afirmar que a desospitalização 
em hospital geral se dá de múltiplas maneiras e que todas elas 
nos direcionam a ampliar nosso olhar sobre os sujeitos envol-
vidos nos processos etnografados, sejam eles pacientes e seus 
familiares e comunicantes, os profissionais de saúde e os cui-
dadores familiares, os gestores, os empresários e os políticos. 
Mesmo que se tenha conseguido reunir um número significati-
vo de informações sugestivas sobre o seu modus operandi ca-
bem ainda muitos outros estudos sobre o tema pois, antes de 
tudo, desospitalização ainda continua sendo um tema pouco 
explorado em pesquisas acadêmicas e carente de uma política 
de saúde pública específica. Referências BRASIL. Ministério da 
Sáude. Portaria nº 2.809 de 7 de dezembro de 2012 retificada. 
Estabelece a organização dos Cuidados Prolongados para reta-
guarda à Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) 
e às demais Redes Temáticas de Atenção à Saúde no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Brasília, DF, n. 237, 10 dez. 2012. Seção 1, 
p. 36. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 3.390 de 30 de 
dezembro de 2013. Institui a Política Nacional de Atenção Hos-
pitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
estabelecendo-se as diretrizes para a organização do compo-

nente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Diário Ofi-
cial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, n. 253, 31 
dez. 2013. Seção 1, p. 5456.
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15646 ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: POTENCIALIDADES E DESAFIOS 
DA ENFERMAGEM

Introdução A partir da Política Nacional de Humanização, o 
Acolhimento com classificação de risco (ACR) foi reconhecido 
como uma das estratégias para reduzir as filas e o tempo de 
espera, com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e 
resolutivo, baseado em critérios de risco. Esta normatização 
determina a estratificação das demandas, com o objetivo de 
substituir o formato tradicio¬nal de organização do atendi-
mento segundo a ordem de che¬gada, por uma nova lógica, 
ancorada no princípio de equidade (BRASIL, 2013). Penna, 
Faria e Rezende (2014) creditam que essa tecnologia leve do 
trabalho depende da interação profissional-usuário e sua ca-
pacidade de articular e qualificar essa relação por parâmetros 
humanitários de solidariedade e cidadania. Ressalta-se que é 
uma tecnologia em processo de construção e reorganização 
diária do trabalho cotidiano das equipes da atenção primária, 
que tem contribuído para a ampliação do acesso aos serviços 
de saúde e para a melhoria da oferta dos atendimentos de 
acordo com a demanda dos usuários. Objetivos Analisar as 
potencialidades e desafios encontrados na implantação no 
acolhimento com classificação de risco na Atenção Primária à 
Saúde a partir das publicações científicas. Metodologia Trata-
se de uma revisão integrativa de literatura, realizada de janei-
ro à fevereiro de 2017, a partir da busca na Biblioteca Virtual 
da Saúde. Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos 
disponíveis na íntegra, em português, publicados entre 2012 
à 2016 pela atualidade das publicações e que retratem as po-
tencialidades e os desafios encontrados no ACR na atenção 
primária; e os de exclusão foram: artigos que se repetiram 
e que não se relacionavam ao objetivo desse estudo. Foi uti-
lizada a combinação de termos por meio da busca avança-
da, com os descritores Acolhimento and Atenção Primária à 
Saúde, incluindo a palavra chave Classificação de risco, que 
após os critérios de inclusão e exclusão foram lidos na ín-
tegra resultando na amostra final 14 artigos para o estudo. 
Resultados e Discussão Foram encontrados 982 artigos com 
o cruzamento dos descritores, após os critérios de exclusão 
permaneceram 55 artigos, destes, 32 foram excluídos pela lei-
tura do título e 09 por serem artigos duplicados e repetidos, 
constituindo 14 artigos relacionados para a revisão. Diante as 
produções, as potencialidades do ACR incluem a organização 
e reorientação do processo de trabalho, fortalecendo as rela-
ções, sendo um espaço de acolhida, diálogo e escuta do usuá-
rio. Já como desafio, Silva, Barros e Torres (2012) citam a não 
aceitação dos profissionais na utilização dessa ferramenta 
como melhoria do processo de trabalho, pelo receio de per-
da da autonomia nos atendimentos de demanda espontânea. 
Assim como, o não envolvimento da população com o pro-
cesso, sendo importante entender que essa metodologia não 
é uma forma de exclusão, mas de dar prioridade a quem tem 
maior necessidade no momento. A falta de tempo também é 
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tário da área em questão. Temos um colegiado de Humani-
zação que cresce em número de categorias e profissionais. 
Conclusões/Considerações Finais O modelo de redes pede 
novos tipos de comunicação em tempo real, identificando 
melhor junto a usuários e trabalhadores formas de qualificar 
a percepção das necessidades de saúde. O espaço de um ser-
viço de urgência, entre AB E Hospital tem um papel estratégi-
co no debate de gestão e regulação em uma rede municipal, 
podendo ser um interessante observatório de demandas e 
caminhos dos usuários. Avançamos na pactuação dentro do 
serviço, mas, para que tenha sustentabilidade em tempos de 
dificuldade política séria, indicamos a formação de Fóruns de 
Rede, qualificação do debate sobre média e alta complexi-
dade com proposta de reorganização das redes a partir da 
redistribuição de recurso – gestão estratégica pode melhorar 
as soluções necessárias para a realidade do município. Forta-
lecimento dos conselhos locais de saúde, espaços de troca de 
informação com a comunidade, espaços de diálogo com os 
usuários na UPA e na comunidade e seguimento do colegia-
do de trabalhadores. Referências JUNIOR, H M M. Redes de 
Atenção à Saúde: rumo à integralidade. BRASIL, Ministério da 
Saúde. Gestão participativa e cogestão. Secretaria de Aten-
ção à Saúde, Política Nacional de Humanização da Atenção e 
Gestão do SUS. – 1. ed. 1. reimpr. – Brasília : Ministério da Saú-
de, 2010. FERIGATO, SH; CARVALHO, R. O poder da gestão e a 
gestão do poder. Em: CARVALHO, S. BARROS, M. E, FERIGA-
TO, S. Conexões: saúde coletiva e políticas da subjetividade. 
São Paulo: Aderaldo & Rothschild, 2009.

Cathana Freitas e Oliveira; Fernanda Zanoto Kraemer; Sérgio 
Resende Carvalho; Lisiane Zanini;

15704 GESTÃO DO CUIDADO EM HANSENÍASE NO 
MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CEARÁ

Introdução A hanseníase é uma doença infectocontagiosa 
causada pelo mycobacterium leprae. A doença causa impor-
tantes incapacidades físicas que podem evoluir para defor-
midades definitivas. A atenção integral aos portadores de 
hanseníase depende de um processo de cuidado articulado 
em rede, que valorize o papel da Atenção Básica (AB) como 
coordenadora do cuidado dentro da Rede de Atenção à Saú-
de. Objetivos O presente estudo teve por objetivo analisar a 
atenção em hanseníase na Estratégia Saúde da Família (ESF) 
em do município de Morada Nova - Ceará. Metodologia Tra-
tou-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa realizada 
a partir de entrevistas semiestruturadas junto aos profissio-
nais de nível superior que atuam nas equipes de referência em 
Saúde da Família e Núcleo de apoio à Saúde da Família (NASF) 
e seus respectivos coordenadores, totalizando 15 sujeitos. A 
coleta de informações aconteceu no período de julho a agos-
to de 2016, após aprovação pelo comitê de ética em pesquisa 
sob parecer nº1.538.726. O corpus de dados foi submetido à 
análise de conteúdo, na modalidade temática. Resultados e 
Discussão Evidenciou-se que a atenção em hanseníase é reali-
zada de modo centralizado, sob responsabilidade de um úni-
co profissional especialista e sem participação efetiva da ESF. 
Essa centralização dificulta a efetivação das ações prevenção 
e controle da hanseníase, favorecendo um diagnóstico tar-
dio; tornando o tratamento mais oneroso para os pacientes 

uma vez que não recebem acompanhamento mais próximo 
de sua residência; retardando a avaliação dos comunicantes; 
contribuindo para o abandono do tratamento; e, consequen-
temente, favorecendo a ativação da cadeia epidemiológica 
de transmissão. Também a avaliação e o monitoramento das 
ações pelo gestor são complexificados e, muitas vezes, inexis-
tentes. Conclusões/Considerações Finais Assim, identificou-se 
que o modo de organização da atenção em hanseníase impac-
ta sobre vários aspectos do processo de trabalho e cuidado, 
influenciando de maneira negativa a prevenção, a vigilância 
e acompanhamento em hanseníase no município, bem como 
favorecendo o modelo biomédico hegemônico e mantendo a 
crítica situação epidemiológica da região.

Odete Andrade Girão Neta; Gisele Maria Melo Soares Arruda; 
Ana Luisa Almeida Melo; Ricardo José Soares Pontes;

15730 IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A 
SAÚDE DA FAMÍLIA EM ARNEIROZ - CE: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA.

Introdução A implantação da Estratégia Saúde da Família 
(ESF) apresentou-se como proposta de reorganização dos 
serviços de saúde brasileiros. Em 2008, ampliando a abran-
gência e o escopo de atuação da ESF, foram criados os Nú-
cleos de Apoio a Saúde da Família (NASF) com a função de 
realizar apoio matricial junto às equipes de referência em 
Saúde da Família (EqRSF). Objetivos Diante do contexto de 
inovação do processo de trabalho na ESF que representou a 
implantação dos NASF, este trabalho objetivou relatar a expe-
riência de implantação do NASF em um município de peque-
no porte do estado do Ceará. Metodologia Trata-se de uma 
pesquisa de abordagem qualitativa na modalidade de relato 
de experiência. Os fatos que servem de base para esse relato 
aconteceram, entre julho de 2013 e maio de 2016, em Arneiroz, 
município do sertão cearense localizado a 383 km da capital 
Fortaleza e cuja população está em torno de 7.776 habitantes. 
As informações sistematizadas foram analisadas com base no 
referencial teórico sobre o assunto. Resultados e Discussão 
O município conta com 100% de cobertura da ESF, operacio-
nalizada por 4 equipes de referência. Por essa quantidade 
de equipes, apesar da demanda dos profissionais por outras 
categorias profissionais na ESF, a gestão municipal só pode 
implantar os NASF quando da reformulação da legislação que 
rege esses núcleos, em 2012. Concomitante à implantação do 
NASF, iniciaram as atividades da primeira turma de Residên-
cia Multiprofissional em Saúde da Família no município, que 
atuou como matriciadora desse processo. Com a implantação 
do NASF e a atuação dos residentes, houve aumento signifi-
cativo das ações de educação em saúde, saltando de 115 ini-
ciativas em 2013 para 889 em 2015. Conclusões/Considerações 
Finais Fazendo uma avaliação do processo, pode-se classifica-
-lo como bem sucedido. Atribui-se esse sucesso à abertura e 
demanda prévia dos profissionais da ESF pela ampliação da 
equipe multiprofissional, bem como pelo papel de Educação 
Permanente e matriciamento que a Residência Multiprofissio-
nal desempenhou no cenário municipal.

Antonio Wilker Bezerra Lima; Gisele Maria Melo Soares Arruda; 
Amanda Cavalcante Frota; Rafael Rolim Farias;

São Paulo Perspec., São Paulo , v. 17, n. 1, p. 34-46, Mar. 2003 
. 3- Monk, T. H., Folkard, S., & Wedderburn, A. I. (1996). Main-
taining safety and high performance on shiftwork. In Applied 
Ergonomics (Vol. 27, pp. 17–23). 4- Gemelli, K., Hilleshein, E., 
& Lautert, L. (2008). Efeitos do trabalho em turnos na saúde 
do trabalhador: revisão sistemática. Porto Alegre. Vol. 29, N. 
4 (Dez, 29(4), 639–646. 5- Zarpelao, R. Z. do N., & Martino, 
M. M. F. de. (2014). Integrative Review Article Sleep Quality 
and Shift Workers: an Integrative Review. Journal of Nursing 
UFPE, 8(6), 1782–1790.

Bruna Campos De Cesaro; Rosa Maria Levandovski;

15656 TERRITÓRIO, VULNERABILIDADES E 
ENFRENTAMENTOS EM UMA COMUNIDADE DE BAIXA 
RENDA DE JOÃO PESSOA: A PLATAFORMA DE CAMPO DO 
PROGRAMA REDES DO BEM / UFPB.

Introdução Reconhecer que as especificidades locais exis-
tem, e precisam ser levadas em consideração, é fator facilita-
dor essencial na resolução dos problemas de cada território. 
O Redes do Bem é um programa de extensão da UFPB que 
em 2016 realizou visitas domiciliares no Beco da Baiúca, área 
mais vulnerável da comunidade São Rafael, a fim de nortear as 
ações do planejamento participativo. Objetivos Compreender 
as condições de vida e vulnerabilidades da comunidade São 
Rafael para, a partir da territorialização, planejar e gerar inter-
venções práticas em saúde, cidadania e melhoria da qualidade 
de vida. Metodologia Inicialmente foi realizado um diagnósti-
co geral, em parceria com a USF, da São Rafael, comunidade 
ribeirinha do Castelo Branco em João Pessoa na Paraíba. Em 
contato com o ACS construiu-se um mapa falante que viabi-
lizou a constatação do Beco da Baiúca como área mais vul-
nerável. Foram realizadas visitas domiciliares semanalmente 
durante o período letivo da UFPB por extensionistas do pro-
grama Redes do Bem juntamente com o professor responsá-
vel, e em ocasião das mesmas foram preenchidas fichas de 
acompanhamento do programa em 12 das 15 moradias do 
Beco da Baiúca junto com fichas padrão do e-SUS do Ministé-
rio da Saúde. Resultados e Discussão A melhor maneira de oti-
mizar as ações é dando voz aos atores locais, identificando as 
demandas mais relevantes e intervenções com base em méto-
dos de planejamento participativo. Nas 12 moradias visitadas, 
edificadas com material reaproveitado e sujeitas a inundação 
durante a cheia do rio, foi realizado um levantamento quanto 
ao horário que as crianças estudavam visando a realização de 
oficinas educativas no contraturno. Constatou-se que 9 das 
15 estudam de manhã. Quanto a atividade ocupacional dos 22 
adultos, 12 relataram não estarem satisfeitos. Outra frente do 
projeto visa acolher esses adultos em oficinas de economia 
solidária, envolvendo artesanato, cozinha e costura. Conclu-
sões/Considerações Finais A realização de visitas domiciliares 
foi fundamental para embasar o planejamento de atuação do 
programa Redes do Bem, que almeja a realização de rodas de 
conversa na comunidade visando refinar e efetivar o plane-
jamento. Espera-se ampliar a apropriação do território e de-
senvolver oficinas e tutoria domiciliar baseado nos moldes da 
educação popular.

Thiago Pelúcio Moreira; Talitha Ribeiro Rodrigues Fernandes 
Pessoa; Fernanda Secco de Sousa; Mariana Mélani Alexandrino 
Costa; Tainá Nascimento Falcão;

15689 A EXPERIÊNCIA DA FORMAÇÃO DE REDES 
DE ATENÇÃO Á SAÚDE A PARTIR DA PERSPECTIVA 
DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA E QUALIFICAÇÃO DO 
ACOLHIMENTO

Introdução Esta experiência diz respeito a vivência junto a 
equipe da UPA Moacyr Scliar em Porto Alegre e o desenvolvi-
mento de colegiados de humanização colocando em debate 
o acolhimento neste ponto da rede. O trabalho inicial de lidar 
com a entrada do “acolhimento eletrônico” na sala de espe-
ra, abriu espaço para o apoio institucional na implementação 
e desenvolvimento de ações de acolhimento e ambiência 
partindo das diretrizes da Política Nacional de Humanização 
(PNH) e sua potência disparadora de redes de cuidado e iti-
nerários de saúde da comunidade. Objetivos Com objetivo de 
qualificar o processo de acolhimento e construção da RAS da 
região Norte-Baltazar de Porto Alegre e criar formas de re-
conhecimento e inclusão da UPA no processo de debate da 
organização da rede, o presente trabalho foi desenvolvido 
em uma parceria do apoio SAS/MS, gestão do GHC, colegiado 
da UPA e da rede eixo norte de Porto Alegre. Metodologia 
A metodologia principal de trabalho é pautada na qualifica-
ção dos espaços coletivos de análise do serviço, indicadores, 
ofertas e organização do trabalho em equipe. Para isto utili-
zamos o apoio institucional como aglutinador dos debates e 
formação do colegiado de humanização. O AI desenvolvido 
neste serviço, abriu espaço para construção conjunta de di-
reções de trabalho, iniciando pelos eixos de:educação per-
manente, formação de rede com demais serviços da região, 
violência social e institucional e reorganização do trabalho 
em equipe – sendo este último o eixo que se fez central no 
trabalho do colegiado. Os outros 3 eixos identificados aca-
baram tornando-se transversais e somando mais parceiros a 
seus enfrentamento. Foram desenvolvidas, até maio de 2016, 
aproximadamente 10 reuniões, onde passamos por diferen-
tes etapas de percepção e direcionamento compartilhado 
das ações de apoio que possam ter sustentabilidade no coti-
diano do serviço. Resultados e Discussão As UPA foram servi-
ços pensados para composição junto a RUE, mas nem sempre 
entram nos debates de plano de ação das regiões onde estão 
dificultando o reconhecimento do serviço e as pactuações. 
Profissionais para estes serviços são contratados, a partir de 
características gerais, e é necessário compreender a comple-
xidade e espaço ocupado na rede. Incluindo este novo equi-
pamento na qualificação do planejamento e gestão da RUE, 
podemos ampliar a capacidade de ação e a qualificação do 
trabalho conjunto.Por sua localização a UPA recebe usuários 
que fazem parte da rede de AB/ESF da zona norte e 3 cidades 
da região metropolitana e de apoio aos atendimentos das 
diferentes regiões da Cidade em momentos críticos de rede 
superlotada. Os debates como o papel deste serviço na rede, 
o acolhimento virtual e sua atualização nas relações da equi-
pe multidisciplinar, debate quanto à violência institucional e 
social nos serviços, intersetorialidade, comunicação com os 
usuários, produzindo novos laços e fortalecimento comuni-
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de recursos humanos em enfermagem obstétrica, bem como 
o incremento na atuação destes profissionais no país moti-
vado por iniciativas como a Rede Cegonha e os programas 
relacionados à humanização do parto. Objetivos O presente 
trabalho tem como objetivo investigar junto às publicações 
existentes a satisfação das puérperas frente à assistência 
do enfermeiro obstetra no parto e puerpério. Metodologia 
Este estudo trata-se uma revisão integrativa que teve como 
questão norteadora: O que as evidências científicas revelam 
sobre a satisfação das puérperas frente à assistência do en-
fermeiro obstetra, no parto e puerpério? Para a pesquisa foi 
utilizado os seguintes descritores: “Enfermagem Obstétrica”; 
“Assistência de Enfermagem” e “Satisfação do paciente”, 
elegidos no Descritores em Ciências da Saúde (Decs) e no 
Medical Subject Headings (MESH). Os artigos foram retirados 
nas seguintes bases de dados: SciELO, LILACS, MEDLINE, CI-
NAHL e PUBMED. Como critérios de seleção foram incluídos 
os artigos que possuíam os descritores de interesse, aqueles 
que abordavam de algum modo a avaliação, satisfação ou 
qualidade da assistência prestada por enfermeiros obstetras; 
estudos primários e; artigos publicados entre os anos 2011 e 
2016. Resultados e Discussão Obtivemos 11 artigos potencial-
mente relevantes para analise através da leitura integral, no 
qual 10 destes artigos foram selecionados para fazer parte da 
revisão. O enfermeiro obstetra foi visto como um profissional 
que esta sempre ao lado da paciente, mostrando-se presente; 
presta cuidado humanizado e assistência com grande compe-
tência técnico-cientifico, o que torna a gestante segura diante 
de suas intervenções, agindo com coerência nas situações de 
risco; além de orientar e informar a parturiente e seu acom-
panhante sobre transcorrer do trabalho de parto (02, 03). As-
sim o enfermeiro obstetra foi citado como o profissional que 
mais se manteve presente no processo parturitivo, trazendo 
conforto e apoio, visto que algumas mulheres sentiram-se 
inseguras diante da sua capacidade de parir (02-04). Foi evi-
denciada por meio do relato das puérperas a supervalorização 
das práticas baseadas em evidências pelos enfermeiros obs-
tetras, sem, evidenciar uma consciência crítica por parte das 
profissionais envolvidas, e nem utilizado o bom-senso para se 
verificar o momento adequado para a utilização dessas prá-
ticas (05). Conclusões/Considerações Finais O presente estu-
do pode evidenciar que o enfermeiro obstetra, é visto como 
um profissional atencioso, cuidadoso, disponível e resolutivo, 
além de ser é um profissional que desenvolve sua prática em 
meio a um grande corpo técnico - cientifico, e de se mostrar 
extremamente humanizado, no entanto ainda realiza condu-
tas adotadas que interferem e conduzem de forma incorreta 
o processo de parir. Vale salientar também que o processo 
que busca tornar a parturiente autônoma em seu trabalho de 
parto precisa ser revisto, para entender que a autonomia da 
parturiente é soberana a qualquer intervenção, mesmo que 
esta tenha o propósito de trazer benefícios. Assim espera-
se que os conhecimentos revelados por este estudo possam 
ampliar as possibilidades de melhorar a assistência prestada 
pela enfermagem obstétrica, a fim de tornar o processo de 
parir fisiológico, natural e tendo como únicos protagonistas o 
binômio mãe-filho. Referências 1- Velho MB, dos Santos EKA, 
Brüggemann OM, Camargo BV. Vivência do parto normal ou 
cesáreo: Revisão integrativa sobre a percepção de mulheres. 

Texto e Context Enferm. 2012;21(2):458–66. 2- Pereira ALDF, 
Bento AD. Autonomia no parto normal na perspectiva das 
mulheres atendidas na casa de parto. Rev RENE [Internet]. 
2011;12(3):471–7 3- Caus ECM, Santos EKA Dos, Nassif AA, Mon-
ticelli M. O processo de parir assistido pela enfermeira obsté-
trica no contexto hospitalar: significados para as parturientes. 
Esc Anna Nery. 2012;16(1):34–40. 4- Prata JA, Progianti JM. A 
influência da prática das enfermeiras obstétricas na constru-
ção de uma nova demanda social. Rev Enferm. 2013;21(1):23–
8. 5- Jamas MT, Hoga LAK, Reberte LM. Women’s narratives 
on care received in a birthing center Narrativas de mulheres 
sobre a assistencia recebida em um centro de parto normal. 
Cad Saude Publica. 2013;29(12):2436–46.

Osvaldo de Goes Bay Junior; Quênica Camille Soares Martins; 
Paula Thayse Costa Fernandes; Cristiane da Silva Ramos 
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15781 A OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CEGONHA 
NA REGIÃO DE SAÚDE LESTE DO DISTRITO FEDERAL: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução A Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da 
Saúde, operacionalizada pelo SUS, fundamentada nos princí-
pios da humanização e assistência para mulheres, recém-nas-
cidos e crianças. Foi instituída por meio da Portaria 1.459 de 24 
de junho de 2011. Tem como objetivos principais: a) fomentar 
a implementação de um novo modelo de atenção à saúde da 
mulher e saúde da criança com foco na atenção ao parto e 
nascimento e no desenvolvimento infantil de 0 a 24 meses; 
b) organizar uma Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil 
que garanta acesso, acolhimento e resolutividade; e c) reduzir 
a mortalidade materna e infantil. Foi organizada a partir de 
quatro componentes: 1) Pré-Natal 2) Parto e Nascimento 3) 
Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança 4) Sistema 
Logístico - Transporte Sanitário e Regulação. A operacionaliza-
ção nos Estados e Municípios se deu por meio de diagnóstico 
situacional, desenho regional, contratualização, e qualifica-
ção. O Distrito Federal aderiu à Rede Cegonha ainda no ano de 
2011, criando Grupos Condutores Central e Regionais. A Região 
de Saúde Leste do DF criou seu Grupo Condutor Regional e 
iniciou seus trabalhos no final do ano de 2012. Objetivos Geral 
- Relatar o processo de operacionalização da Rede Cegonha 
na Região de Saúde Leste do Distrito Federal; Específicos: a) 
relatar a experiência com base na percepção de três profissio-
nais de enfermagem; b) realizar o relato com base nos compo-
nentes da rede cegonha; c) Descrever os marcos do processo 
de operacionalização; e d) Apontar fragilidades e potenciali-
dades para a operacionalização da rede cegonha na Região. 
Metodologia A primeira etapa do trabalho foi a definição dos 
Marcos do Processo de Operacionalização, em consenso, pe-
las profissionais de enfermagem. Também foram relaciona-
dos os avanços alcançados quanto aos componentes da Rede 
Cegonha. A segunda etapa do trabalho foi o relato individual 
de cada uma das enfermeiras, separadamente, conforme os 
marcos. A terceira etapa foi a consolidação dos relatos de 
experiência. Os Marcos do Processo ficaram assim definidos: 
1) Adesão e produção do Plano de Ação da SESDF; 2) Ofici-
nas de Planificação da Atenção à Saúde Materna e Infantil; 3) 
Regionais de Saúde X Região de Saúde Leste – unificação; 4) 
Vinculação da gestante (portaria 47 de 13 de março de 2014); 

15733 A VISÃO DE USUÁRIOS, FAMILIARES E 
PROFISSIONAIS ACERCA DO EMPODERAMENTO EM 
SAÚDE MENTAL

Introdução No Brasil, o projeto da Reforma Sanitária foi 
propulsor da construção de uma reformulação do campo 
do saber em saúde, uma estratégia política de luta pela de-
mocracia, portanto, de reconstrução, em novas bases, da 
relação entre Estado e sociedade (FLEURY, 2009). Segundo 
Vasconcelos (2003), uma perspectiva muito própria de empo-
deramento foi construída durante o período da reforma, a do 
controle social, sendo também incorporado na Constituição 
Federal de 1988, assim como na própria legislação e estrutura 
do atual Sistema Único de Saúde. O empoderamento parte 
de uma construção recente no campo da saúde mental e da 
reforma psiquiátrica, mas se reporta a noções de distintos 
campos do conhecimento, tendo suas raízes nas lutas pelos 
direitos civis e sociais, desde o início do Período Moderno, e 
no movimento feminista e outros movimentos sociais popu-
lares da segunda metade do século XX. Na saúde mental, o 
conceito de empoderamento é tido como o fortalecimento 
do poder, participação e organização dos usuários e familia-
res no âmbito do cuidado nos serviços substitutivos e tam-
bém nas estratégias de defesa de direitos e no exercício do 
controle e da militância social (VACONCELOS, 2008b). Obje-
tivos Verificar a relevância do empoderamento enquanto es-
tratégia de promoção da autonomia do sujeito e sua reinser-
ção social. Diante desse cenário, observamos a importância 
de se compreender que concepções de empoderamento são 
construídas pelos principais atores da reforma psiquiátrica, 
ou seja, os usuários, seus familiares e profissionais da rede 
de saúde mental, o que se tornou objetivo da pesquisa que 
constitui a fonte do presente estudo. Metodologia Trata-se 
de uma pesquisa descritiva com uma abordagem qualitativa, 
visando observar, registrar, analisar e correlacionar fenôme-
nos ou fatos, sem interferir intencionalmente no ambiente 
analisado. Utilizamos para analisar os dados uma sistematiza-
ção temática descritiva a partir de categorias básicas, simila-
res aos métodos formais de Análise de Conteúdo. A pesquisa 
teve como cenários o Centro de Atenção Psicossocial III de 
Campinas/SP, sendo este município brasileiro um dos mode-
los de referência no projeto de atenção à saúde mental. Par-
ticiparam da pesquisa sete usuários; três familiares e vinte e 
um profissionais, sendo um destes o coordenador do CAPS. 
Para coletar os dados foram utilizadas técnicas específicas 
para cada grupo. Os usuários e familiares participaram de 
entrevistas semi-estruturadas individualizadas. Resultados 
e Discussão Apesar da complexidade do termo, pudemos 
constatar visualizamos a definição de empoderamento foi 
apresentada pelos usuários e familiares conforme as suas vi-
vências no cotidiano, das suas experiências de vida, fazendo-
-os ter um ponto de vista diferenciado dos conceitos e abor-
dagens indicadas pelos profissionais, que as apresentaram 
de forma elaborada e, por vezes, extrapolaram a definição 
trazida por alguns autores. Assim, foram divididos em dois 
blocos: o empoderamento na visão dos usuários e familiares 
e o empoderamento para os profissionais. Identificamos na 
explanação e relato dos usuários e familiares acerca da de-
finição de empoderamento, alguns eixos de compreensão 

que foram categorizados em: cuidado de si; recuperação/so-
ciabilização; militância e crítica ao passado manicomial; ajuda 
mútua/coletivização. Ao definir a visão dos profissionais foi 
possível manter a singularidade das falas, pois as exposições 
de conceitos nem sempre convergiram, mas quando divergi-
ram suscitaram reflexões e reavaliações do conceito de em-
poderamento trazido por cada participante. Sendo classifica-
dos em duas categorias: autonomia, e responsabilização do 
sujeito; poder, poder de decisão. Conclusões/Considerações 
Finais Dar vazão aos desejos e anseios dos usuários e familia-
res, por meio da voz e da escuta, permite-nos conhecer por 
dentro o sofrimento e entender o porquê da necessidade 
destes estarem à frente do cuidado e da própria vida. Assim, 
o papel dos profissionais surge não como controlador dos 
usuários e/ou familiares, mas como co-transformadores de 
suas vidas pela colaboração no processo de fortalecimento 
do poder e da autonomia de cada sujeito. Sendo assim, os 
resultados apresentados remetem-nos à necessidade de dis-
cussão e reflexão, em cada serviço de saúde mental, por cada 
profissional que se propõe a cuidar e acompanhar usuários e 
familiares em sofrimento mental, pois sabemos da existência 
de serviços ditos substitutivos e profissionais que tentam ser 
militantes, mas que acabam reproduzindo as práticas domi-
nantes, caindo na contradição teoria-prática e anulando, por 
vezes, os sujeitos de seus direitos básicos como cidadãos. Re-
ferências BRASIL. Conferência Regional de Reforma dos Ser-
viços de Saúde Mental: 15 anos depois de Caracas/Ministério 
da Saúde. Reforma Psiquiátrica e Politica de Saúde Mental no 
Brasil - Brasília, 07 a 10 de novembro de 2005. BRASIL. Política 
Nacional de Promoção da Saúde/Ministério da Saúde. Secre-
taria de Vigilância em Saúde – Brasília: Ministério da Saúde, 
2006. FLEURY, S.M.T. Reforma sanitária brasileira: dilemas 
entre o instituinte e o instituído. Ciência & Saúde Coletiva, 
14(3):743-752, 2009. FREIRE, P. Conscientização: teoria e prá-
tica da libertação. Rio de Janeiro (RJ): Paz e Terra; 1980. VAS-
CONCELOS, E. M.(Org.). Abordagens psicossociais, volume II: 
reforma psiquiátrica e saúde mental na ótica da cultura e das 
lutas populares. São Paulo: Hucitec, 2008, 335p. VASCONCE-
LOS, E. M. O poder que brota da dor e da opressão: empo-
werment, sua história, teorias e estratégias - São Paulo: Ed 
Paulus, 2003.

Tarcisia; Tarcisia Castro Alves; Vanessa Cruz Miranda;

15763 A PERCEPÇÃO DAS PUÉRPERAS FRENTE À 
ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM OBSTÉTRICA NO PARTO E 
PUERPÉRIO

Introdução Diante da ascendência da Enfermagem Obstétri-
ca (EO) no Brasil, vê-se que o espaço para a atuação do en-
fermeiro obstetra vem aumentando exponencialmente. Fato 
este que vem corroborando para um incremento significativo 
da participação do enfermeiro no acompanhamento a mulher 
em seu processo de parturição. O enfermeiro obstetra pos-
sui um papel relevante na assistência ao parto, e precisa de-
senvolver ações que forneçam informações sobre a evolução 
do trabalho de parto, envolvendo a parturiente nas decisões 
sobre a utilização de intervenções que se façam necessárias. 
Deste modo, desenvolvendo a valorização das experiências 
positivas e do enfrentamento da dor por essas mulheres (1). 
Considerando o incentivo crescente nas políticas de formação 
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que valoriza o mecanismo da referência e contrarreferência. 
Dessa maneira, o usuário é encaminhado ao serviço especiali-
zado por meio de um fluxo predominantemente burocrático, 
ocasionando a fragmentação do cuidado, desresponsabiliza-
ção dos profissionais envolvidos no caso e rompimento do 
vinculo3. Inverter essa lógica das tradicionais estruturas dos 
serviços de saúde se configura na proposta do apoio matri-
cial, em conjunto com a equipe de referência4. Por fim, con-
sideramos relevante dar voz aos trabalhadores de saúde que 
incluem em seu processo de trabalho práticas de apoio matri-
cial visando fornecer subsídios para aprimorar e fortalecer o 
cuidado no Sistema Único de Saúde no município de Campi-
nas. Objetivos Geral: Analisar as percepções dos apoiadores 
matriciais sobre a relação entre as suas práticas de apoio e 
a produção do cuidado aos sujeitos. Específicos: Conhecer as 
percepções dos apoiadores matriciais sobre o Apoio Matricial 
e sobre as práticas que realizam; Identificar as estratégias de 
apoio matricial realizadas pelos apoiadores na produção do 
cuidado. Metodologia Este estudo está vinculado à pesqui-
sa-intervenção realizada pelo Coletivo de Estudos e Apoio 
Paideia do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de 
Medicina da UNICAMP (DSC/FCM). O objetivo desta pesqui-
sa maior é avaliar as contribuições do Método Paideia como 
recurso de educação permanente para a formação e mudan-
ças nas práticas dos profissionais do SUS a partir do Curso de 
Especialização “Apoio Matricial em Saúde”. Os sujeitos deste 
estudo foram os profissionais matriculados no Curso de Espe-
cialização Apoio Matricial em Saúde, que foram selecionados 
através de uma amostra intencional. O instrumento de cole-
ta de dados foi entrevista aberta analisadas a partir do refe-
rencial interpretativo da narrativa. A partir dos núcleos argu-
mentativos contidos nas falas dos profissionais construímos 
uma narrativa que pretendeu dar sentido às histórias. Todos 
os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido e a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética. 
Resultados e Discussão Os dados levantados revelam que to-
dos os Apoiadores Matriciais selecionados para as entrevistas 
são mulheres. A faixa etária predominante foi entre 39 ou 
mais, sendo que metade dos entrevistados ingressou na rede 
apenas há um ano. A partir do referencial teórico da narrativa, 
observamos algumas estratégias utilizadas pelos apoiadores 
para melhorar a realização da prática do apoio. Estas aborda-
gens podem variar de acordo com as necessidades e constru-
ções feitas com a equipe, porém a mais utilizada é a discussão 
de casos. Além da abordagem pessoal, algumas das práticas 
de Apoio são utilizadas de forma estratégica, alguns apoiado-
res citaram utilizar redes sociais tornando acessível um conta-
to desburocratizado. A falta de devolutivas sobre o matricia-
mento realizado nas equipes de referência foi apontada pelos 
entrevistados, o que produz nos apoiadores matriciais uma 
sensação de incerteza sobre a resolutividade de seu trabalho. 
A percepção dos apoiadores sobre a relação da sua prática de 
apoio com a produção do cuidado aos sujeitos está baseada 
em uma dimensão subjetiva, fato este que pode ser atribuí-
do à corresponsabilização de todos envolvidos, ao invés de 
um único profissional. Conclusões/Considerações Finais Des-
tacamos que após as discussões de casos entre apoiadores 
matriciais e equipes de referências, os encaminhamentos 
realizados não são discutidos novamente entre eles. Assim, 

os apoiadores acreditam que os casos discutidos foram resol-
vidos, pois não há devolutiva do apoio prestado pelas equipes 
de referência. Compreendemos que é fundamental o compar-
tilhamento das ações desenvolvidas após as atividades de ma-
triciamento. A retomada dos casos discutidos demonstra inte-
resse e aumenta o vínculo com os usuários pelos profissionais 
de saúde, além de permitir novas ações de saúde, caso seja 
necessário. Consideramos significativo que os profissionais 
de saúde compreendam a temática do apoio matricial, e con-
sequentemente valorizem os espaços coletivos e o trabalho 
interprofissional. Propomos, a partir deste estudo, investir na 
formação desses profissionais por meio de capacitações con-
tínuas, utilizando o Método da Roda. Referências 1- Domitti 
ACP. Um possível diálogo com a teoria a partir das práticas 
de apoio especializado matricial na atenção básica de saú-
de [Tese - Doutorado]. Campinas (SP): DMPS/FCM/Unicamp; 
2006. 2- Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. 
Clínica Ampliada, equipe de referência e projeto terapêutico 
singular / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. Brasília: 
Editora do Ministério da Saúde, 2a ed. 2008a. 3- Oliveira, MM. 
Apoio matricial na atenção básica de campinas: formação e 
prática [Dissertação de Mestrado]. Campinas (SP): Universida-
de Estadual de Campinas; 2014. 4- Campos GWS. Equipes de 
referência e apoio especializado matricial: um ensaio sobre a 
reorganização do trabalho em saúde. In: Ciência e Saúde Cole-
tiva- Abrasco, 1999;4(2):393-403.

Priscila de Paula Marques; Cristiane Pereira de Castro;

15804 A CLÍNICA ODONTOLÓGICA COMO ESPAÇO DE 
ATENÇÃO À SAÚDE DO BEBÊ.

Introdução A atenção odontológica ao bebê, na área de co-
bertura da Unidade de Saúde da Família de Santa Catarina, 
faz parte da linha de cuidado à saúde da criança como ação 
integrada ao acompanhamento do crescimento e desenvol-
vimento já realizado pela equipe médica, de enfermagem e 
Agentes Comunitários de Saúde, dentro da Estratégia Saúde 
da Família. Objetivos O objetivo do trabalho é relatar o acom-
panhamento de bebês, a partir do primeiro mês de vida até 3 
(três) anos de idade, na clínica odontológica, com propósito 
de coibir ou minimizar problemas bucais, em tenra idade e a 
posteriori. Metodologia Os bebês são acompanhados a partir 
de consultas agendadas, seguindo o fluxo de agendamento 
médico e de enfermagem, que acompanham o crescimento e 
desenvolvimento da criança. A consulta odontológica inicia-se 
com o preenchimento de uma ficha odontológica. Em seguida, 
realiza-se o exame extraoral e o intra-oral. Segue-se a orienta-
ção de higiene oral adequada do bebê, aos aspectos compor-
tamentais relacionados a ingestão de alimentos cariogênicos, 
esclarecendo que a criança pequena não pode experimentar 
todos os alimentos consumidos pela família. A consulta é con-
cluída agendando-se o retorno - em tempo mais curto após 
erupção dos primeiros dentes. Resultados e Discussão A análi-
se dos resultados foi realizada de maneira descritiva. Verificou-
se que 67% das mães amamentaram seus filhos até os 6 meses, 
sendo que o aleitamento materno exclusivo foi observado em 
apenas 26,08 % da amostra. 74% das crianças que tiveram alei-
tamento materno até os seis meses de idade fizeram o uso de 

5) Entrada do HUB-UnB na rede da Região; e 6) Vínculo com 
o Pré-natal. Para finalizar, foram escritas, em consenso entre 
as três profissionais, as potencialidades e fragilidades do pro-
cesso de operacionalização nesta Região e apresentadas em 
forma de tabela. Resultados e Discussão Todo o percurso do 
trabalho foi interessante tanto na discussão quanto no pro-
cesso de consenso. Com funções diferentes, as três relatoras 
faziam parte do Grupo Condutor Regional, porém em serviços 
distintos. A Região de Saúde Leste é a única do DF que conta 
com um Centro de Parto Normal. Outra peculiaridade desta 
rede é contar com o HUB-UnB como referência terciária. Os 
Marcos do processo trouxeram contribuições no sentido de 
guiar o relato, entretanto, no processo de compilação destes, 
evidenciaram-se diferenças de percepção dos momentos e 
impactos de cada um deles. Outra discussão pertinente é a 
continuidade dos avanços relacionados aos componentes da 
rede, uma vez que também ficaram explícitas dificuldades de 
manutenção de certas conquistas no tempo. Para exemplifi-
car o quadro de potencialidades e fragilidades, temos as três 
dimensões: Gestão, Atenção, e Educação, e como potenciali-
dades: alinhamento na gestão; multiplicidade de serviços; e 
capacidade de realização de oficinas, seminários e cursos na 
própria região. E como fragilidades: mudanças frequentes dos 
gestores; resistência à mudanças de modelo e processos de 
trabalho; e pouco envolvimento da comunidade local. Conclu-
sões/Considerações Finais A implantação de uma política de 
saúde requer uma grande implicação e comprometimento da 
gestão. A implementação de inovações em saúde é repleta de 
desafios e requer um planejamento minucioso, levando em 
consideração as potencialidades dos serviços, mas também 
possíveis entraves e resistência dos profissionais envolvidos. 
No caso da implantação da Rede Cegonha é possível perceber 
claramente o impacto do envolvimento da gestão, bem como 
alguns entraves relacionados ao nível de governança e resolu-
tividade da gestão local. Conforme a percepção das profissio-
nais, o processo teve momentos de otimismo e avanços, bem 
como situações de decepção e desânimo, entretanto todas 
relatam que o processo foi de crescimento no campo profis-
sional, e também essencial para a melhoria da atenção às mu-
lheres e crianças; e que é possível realizar muitas ações para 
o desenvolvimento do SUS se trabalharmos enquanto REDE, 
com interação, cooperação, dedicação, comprometimento e 
organização. Referências BRASIL, Ministério da Saúde. Porta-
ria n 1.459, de 24 de junho de 2011. Institui no âmbito do SUS a 
Rede Cegonha. Diário Oficial da União. Brasília, 2011. GOVER-
NO DO DISTRITO FEDERAL, Secretaria de Estado de Saúde 
do DF. Plano de Ação da Rede Cegonha do Distrito Federal. 
Brasília, 2012. GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de 
Saúde do Distrito Federal. Portaria 47 de 13 de março de 2014. 
Institui o Mapa de Vinculação do Componente Parto e Nasci-
mento da Rede Cegonha no âmbito da Secretaria de Estado 
de Saúde do Distrito Federal. Diário Oficial do Distrito Federal. 
Brasília, 2014. BROUSELLE A., CHAMPAGNE F., CONTANDRIO-
POULOS A.P., HARTZ Z. Organizadores. Avaliação: conceitos e 
métodos. Editora Fiocruz. Rio de Janeiro, 2011. GOMES, R. et 
al. Mestrado Profissional gestão de tecnologia e inovação em 
saúde: caderno do curso. Hospital Sirio-Libanês de Ensino e 
Pesquisa; Ministério da Saúde. São Paulo, 2016.

Camila Carloni Gaspar; Jussara Silva Vieira; Anna Christina de 
Carvalho Bezerra;

15788 PET REDES DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – 
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: UMA EXPERIÊNCIA NO 
AMBIENTE ESCOLAR

Introdução O Programa de Educação pelo Trabalho (PET) Re-
des - Atenção Psicossocial - do Ministério da Saúde em par-
ceria com a Universidade Federal da Bahia tem o objetivo de 
desenvolver ações de matriciamento visando a melhoria da 
atenção a pessoas usuárias de drogas, assim como fomentar 
estratégias de promoção a saúde e prevenção de agravos no 
Centro Histórico de Salvador. Objetivos Relatar sobre o de-
senvolvimento de atividades realizadas pelo PET na estratégia 
de matriciamento numa escola, onde foram desenvolvidas 
ações voltadas à promoção a saúde e prevenção de agravos, 
tendo como temática central o envolvimento com drogas. 
Metodologia Para realização das atividades foi utilizada uma 
metodologia lúdica e reflexiva baseada no método de Paulo 
Freire. Dentre as atividades desenvolvidas, destaca-se reunião 
com coordenação e professores com relatos de experiências, 
levantamento de situações problemas, em especial aquelas 
relacionadas ao uso/abuso de drogas, visando definição de 
atividades educativas; encontros entre preceptora e alunas 
sobre educação em saúde, educação popular em saúde, ma-
triciamento e Programa Saúde na Escola e atividades edu-
cativas que abordavam o tema saúde e drogas. Resultados 
e Discussão A partir das experiências foi possível observar o 
favorecimento de reflexão sobre condutas, hábitos e ações 
que interferem na qualidade de vida e na saúde individual e 
coletiva; apoio no desenvolvimento da capacidade de decisão 
para fazerem escolhas que, incluindo ou não o uso de alguma 
droga, favoreçam a sua saúde e segurança ao longo da vida, 
fortalecendo a autoestima; contribuição para o desenvolvi-
mento de habilidades pessoais fomentando a possibilidade de 
escolhas saudáveis; discussão de estratégias que possibilite o 
enfrentamento de fatores de risco a partir da potencialização 
dos fatores de proteção levando em conta as características 
próprias da realidade. Conclusões/Considerações Finais Se-
gundo o Ministério da Saúde (2011), o matriciamento é um 
novo modo de produzir saúde em que duas ou mais equipes, 
num processo de construção compartilhada, criam uma pro-
posta de intervenção pedagógico-terapêutica. O apoio ma-
tricial tem possibilitado, no Brasil, um cuidado colaborativo 
entre a saúde mental e a atenção primária.

Daniele Pereira de Souza; Neyandra dos Santos Souza; Rair 
Valente Soares; Ronali Iris Santana Oliveira; Fernanda Carvalho 
Barbosa Lima;

15800 APOIO MATRICIAL PAIDEIA: CUIDANDO COM 
ARTE

Introdução O Apoio Matricial é uma estratégia de cogestão 
para o trabalho interprofissional e em rede, que valoriza a 
interdisciplinaridade, o diálogo e a interação entre profis-
sionais que trabalhem em equipes ou em redes de saúde1. 
A aplicação metodológica do Apoio Matricial configura uma 
das principais modalidades em que o Método Paideia tem 
sido incorporado às políticas públicas de saúde no Brasil2. 
Os serviços de saúde estão organizados na lógica hierárquica 
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utilização de análise espacial das arboviroses nos territórios 
de Saúde da Família em Santa Cruz/RN, onde foram coletadas 
informações na SMS sobre as notificações dos casos de Den-
gue, Zika e Chikungunya no período de janeiro a início de de-
zembro de 2016. As informações coletadas foram lançadas em 
mapas virtuais onde era possível analisar a incidência de ca-
sos, sendo possível realizar intervenções junto à comunidade 
e assim reduzir o índice de infestação por Aedes Aegipty. Re-
sultados e Discussão No período analisado foram realizadas 
910 notificações de casos suspeitos de Dengue, Zika e Chikun-
gunya na cidade de Santa Cruz. O uso de sistemas de informa-
ção geográfica (SIG) atualmente facilitou o mapeamento de 
casos de doenças, a análise espacial permite identificar áreas 
de cluster para ações específicas de bloqueio e educação em 
saúde pelos alunos e equipes de saúde da família. Através da 
coleta das notificações, identificação no mapa virtual e ações 
de intervenção realizadas, permitem aos discentes compreen-
der a relação indissociável entre ensino, comunidade e servi-
ços de saúde no controle do vetor transmissor. Conclusões/
Considerações Finais O projeto ampliou o aprendizado diante 
da utilização da análise espacial que permite ações de vigilân-
cia em saúde específicas e, por meio das ações de educação 
em saúde no âmbito é possível intervir para melhor prevenção 
e controle das arboviroses junto a população.

Camyla Cristina Maia da Costa; José Adailton da Silva;

15844 IMPLANTAÇÃO DA EQUIPE CONSULTÓRIO NA 
RUA EM PALMAS-TO: DESAFIOS E FORTALECIMENTO DA 
REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE

Introdução Com o intuito de desenvolver as atividades docen-
tes assistenciais aplicadas à pesquisa operacional de campo 
nos territórios de vulnerabilidade social na capital, a prefeitura 
Municipal de Palmas, instituiu o Projeto de Pesquisa e Exten-
são intitulado “Palmas para Todos” (PPT), através da PORTA-
RIA CONJUNTA INST SEMUS/FESP Nº 12, DE 24 DE JUNHO DE 
2016. Os objetivos são: a universalização do acesso às popula-
ções vulneráveis a ações e serviços de saúde que visem à ga-
rantia da cidadania plena; redução das iniquidades em saúde; 
realizar articulação e desenho de uma rede de proteção, se-
guridade e desenvolvimento social e a promoção de redução 
de danos e busca ativa de pessoas em situação de vulnerabili-
dade. Dentre as ações desenvolvidas no PPT, houve a implan-
tação da equipe Consultório na rua, que se baseou no que foi 
instituído pela Política Nacional de Atenção Básica, em 2011, 
visando à ampliação do acesso da população em situação de 
rua aos serviços de saúde, oferecendo de maneira oportuna, 
atenção integral à saúde para esse grupo populacional, que se 
encontra em condições de vulnerabilidade. Objetivos Garantir 
as pessoas em situação de rua o acesso aos serviços de saúde 
e assistência social, através de abordagens in loco, articulan-
do com a rede de atenção de saúde do município para que os 
cidadãos tenham direito assegurado, orientando e mobilizan-
do os demais profissionais da rede. A estratégia de redução 
de danos é utilizada afim de minimizar consequências adver-
sas provenientes do uso e abuso de substâncias psicoativas, 
respeitando a liberdade de escolha do indivíduo. Metodologia 
A ECR é composta por: agentes sociais, técnica de enferma-
gem, enfermeira, assistente social, psicóloga, cirurgiã dentista 

e médica, atua com o auxílio de uma mini van que percorre 
todo o município de Palmas, desenvolvendo ações de Aten-
ção Básica e lida com os diferentes problemas e necessidades 
de saúde da população em situação de rua. Realiza as ativida-
des in locu, de forma itinerante, desenvolvendo ações com-
partilhadas e integradas aos Centros de Saúde da Comunida-
de, CAPS, serviços de Urgência e Emergência e outros pontos 
de atenção de acordo com a necessidade. As atividades da 
equipe iniciaram em julho de 2016, em parceria com o Projeto 
Palmas que te Acolhe (PQTA), da Secretaria de Governo do 
Tocantins, financiado pela SENAD, que tem as ações guiadas 
pela Política Nacional sobre Drogas e visa a garantia de direi-
tos (moradia, alimentação, trabalho e cultura/lazer) a pessoas 
em situação de rua com uso prejudicial de álcool e/ outras 
drogas. Resultados e Discussão Realizam articulações com os 
serviços da rede, como os Centros de Saúde da Comunidade 
(CSC), UPAs, CAPS e Hospital Geral de Palmas (HGP), com visi-
tas para apresentação da equipe e estabelecimento do fluxo 
de atendimento dos pacientes para que as ações sejam com-
partilhadas e integradas. Foi estabelecido um CSC por territó-
rio como suporte a EcR. Os pacientes que necessitam de cui-
dados especiais são visitados e acompanhados pela EcR nos 
serviços que foram referenciados, garantindo a continuidade 
do tratamento, inclusive finais de semana, para realização de 
curativos, TDO para Tuberculose e medicação a paciente com 
transtorno psiquiátrico. Na abordagem é ofertado um cuida-
do integral ao paciente, com escuta qualificada, consultas, 
orientações, exames físicos e clínicos, avaliação odontológica, 
levantamento de necessidade de documentação e confecção 
de cartão SUS, tudo realizado no local onde as pessoas estão 
e de acordo com a necessidade. Casos que requerem exa-
mes complementares, os pacientes são encaminhados para 
a atenção especializada, são então avisadas sobre a data do 
exame e a EcR se responsabiliza por leva-lo e acompanha-lo 
na realização do exame. Conclusões/Considerações Finais A 
EcR conseguiu avançar em diversos aspectos, durante os seis 
meses iniciais da implantação, atendendo demandas variadas 
das pessoas em situação de rua atuando também na promo-
ção de saúde e no resgate da qualidade de vida das mesmas. 
Porém o desafio maior, tem sido nas articulações com os dife-
rentes pontos da rede de atenção à saúde, para que os demais 
profissionais, se co-responsabilizem sobre os cuidados de 
saúde às pessoas em situação de rua. O esperado é que haja 
uma interação ainda melhor, entre os serviços, fortalecendo a 
rede de atenção a saúde, de forma que as pessoas em situa-
ção de rua, tenham seu direito de acesso à saúde assegurado, 
visando melhor qualidade de vida, incluindo a reinserção no 
mercado familiar e convívio familiar. Referências 1 - BRASIL. 
Ministério da Saúde. Portaria nº 204, de 29 de janeiro de 2007. 
Regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos 
federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de 
blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e 
controle. 2 - BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM nº 122, 
de 25 de janeiro de 2012. Define as diretrizes de organização e 
funcionamento das equipes de Consultório na Rua. 3 - BRASIL. 
Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009. Institui a Políti-
ca Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comi-
tê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, e dá 
outras providências. 4 – BRASIL. PORTARIA CONJUNTA INST 

mamadeira como complementação alimentar, mostrando que 
ainda há grande frequência do uso de mamadeira. Quanto a 
limpeza da boca, 79,4% da amostra receberam cuidados de hi-
giene bucal, sendo que apenas 18,5% receberam esse cuidado 
desde o nascimento. Dentre as crianças que receberam ama-
mentação natural, 78% tiveram hábito de sucção não nutritiva. 
Conclusões/Considerações Finais Esse olhar direcionado à saú-
de bucal dos bebês poderá desenvolver hábitos saudáveis de 
higiene, sensações de limpeza e bem-estar, assim como menos 
sofrimento e dor causados por problemas bucais.

Manoela de Souza Araújo Silva; Ezilda Medeiros;

15816 A INTERSETORIALIDADE SEGUNDO A 
PERCEPÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS

Introdução Alguns problemas de saúde têm sido apontados 
como complexos, como a obesidade e o tabagismo. Isso se 
deve ao fato deles não abrangerem somente o setor saúde, 
mas também aspectos ambientais, políticos e sociais em que 
os indivíduos estão inseridos. Isso demonstra a necessidade e 
a importância de articular o setor saúde com diferentes seto-
res, promovendo maior resolutividade das ações implantadas. 
Objetivos O objetivo da pesquisa foi investigar a percepção de 
gestores municipais com relação a intersetorialidade. Meto-
dologia Uma pesquisa descritiva, qualitativa, realizada no mu-
nicípio de Florianópolis, em 2015, a partir do método “Bola de 
Neve”. A amostra consistiu de gestores municipais, os quais 
poderiam ser do governo ou da sociedade civil. As informações 
foram coletadas a partir de um roteiro semiestruturado. Os re-
sultados foram obtidos a partir da análise de conteúdo. Todos 
os procedimentos estão de acordo com os preceitos éticos 
estabelecidos na Resolução nº 466/12 e pela Comissão de Pro-
jetos de Pesquisa em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde 
de Florianópolis, SC. Resultados e Discussão Foram indicados 
27 gestores, porém somente 12 entrevistas foram realizadas 
(n=5; 41,7% mulheres). Entre os entrevistados haviam gestores 
de diversos cargos e secretarias, além de organizações da so-
ciedade civil do município. Com relação a percepção dos ges-
tores sobre o conceito de intersetorialidade, duas categorias 
emergiram a partir da análise, sendo elas conceito ampliado 
e conceito restrito. Cinco (41,7%) entrevistados conceituaram 
intersetorialidade de forma ampliada. O entendimento restri-
to do conceito de intersetorialidade interfere de forma direta 
na maneira de realizar a mesma, prejudicando as ações plane-
jadas para a resolução dos problemas complexos de saúde. 
Conclusões/Considerações Finais O entendimento do concei-
to de intersetorialidade por parte dos gestores municipais de 
Florianópolis ainda é restrito, se atendo basicamente ao fato 
de trabalhar com outros setores. Isso implica diretamente na 
atuação desses gestores e torna as ações intersetoriais para 
problemas complexos em saúde menos resolutivas.

Elisa Prieto Kappel; Cassiano Ricardo Rech; Thaís Titon de 
Souza;

15820 MAUS-TRATOS INFANTIS E ODONTOLOGIA: UM 
ESTUDO SOBRE CONHECIMENTOS E ATITUDES ENTRE 
CIRURGIÕES-DENTISTAS DO RIO GRANDE DO NORTE, 
BRASIL

Introdução Os maus-tratos infantis são um problema saúde 
pública com frequente ocorrência. Logo, é indiscutível a re-
levância da atuação do profissional de saúde na identificação, 
diagnóstico, notificação e, consequentemente, na redução 
no número de casos. O Cirurgião-Dentista apresenta-se em 
uma posição privilegiada no que diz respeito a identificação 
de casos de violência. Objetivos Dessa forma, o objetivo da 
presente pesquisa foi estudar as experiências e atitudes entre 
cirurgiões-dentistas do Rio Grande do Norte sobre maus-tra-
tos infantis, assim, espera-se discutir e chamar atenção para a 
temática. Metodologia Realizou-se um estudo exploratório de 
caráter quantitativo mediante aplicação de um formulário ele-
trônico, com questões semi-estruturadas, enviado para 3.564 
Cirurgiões-Dentistas com inscrições ativas no Conselho Regio-
nal de Odontologia do Rio Grande do Norte. Ao final do prazo 
da coleta de dados foi obtido um total de 100 questionários 
respondidos. Os dados foram analisados através da estatísti-
ca descritiva com o programa Excel e SPSS (Statistical Packa-
ge for the Social Sciences, v. 20.0), subsidiando a discussão. 
A referida pesquisa teve aprovação no Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
Resultados e Discussão Os resultados revelaram que 14% dos 
profissionais relataram ter visto caso suspeito de abuso físico. 
Destes, 4% nos últimos seis meses e 3% viram casos confirma-
dos de abuso físico nos últimos seis meses. Apesar das médias 
das respostas terem sido superiores a 6 quanto à disposição 
para detecção (7,81), capacidade de diagnóstico (6,06) e ca-
pacidade de reconhecimento dos maus – tratos (6,74), esses 
resultados não corroboram com o número de profissionais 
que considera necessário maior qualificação para o diagnós-
tico ou que desconhecem qualquer meio de notificação. Cabe 
ressaltar que a maioria, 38%, dos participantes atuam no ser-
viço público de saúde. Conclusões/Considerações Finais A ca-
pacitação técnico-científica para a identificação e diagnóstico 
diferencial é tão importante quanto à formação deontológica 
adequada e legal nos casos previstos em lei. É compulsória a 
notificação dos casos suspeitos, por isso, é imprescindível que 
o profissional saiba como agir individual e articuladamente 
com a gestão do cuidado.

Anderson de Souza Fernandes; Leilane Marjorie Costa de 
Oliveira; Georgia Costa de Araújo Souza; Gustavo Barbalho 
Guedes Emiliano;

15840 ANÁLISE ESPACIAL COMO ESTRATÉGIA PARA 
O CONTROLE DAS ARBOVIROSES NO TERRITÓRIO DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução Nos últimos anos, as arboviroses estão alcançan-
do uma importância considerável na saúde pública, decorren-
te da reemergência de algumas destas doenças por meio do 
crescimento do mosquito Aedes aegypti nas áreas urbanas, 
no Brasil a dengue continua sendo a doença com potencial 
epidêmico no país. Em 2015 o município de Santa Cruz foi con-
siderado o 5° com maior incidência de dengue no Estado do 
RN. Objetivos Relatar a experiência vivenciada por meio da 
UFRN no projeto de extensão intitulado “Utilizando a rede 
para estruturar a “rede”, Santa Cruz contra o Aeds Aegypti”. 
Metodologia Trata-se de um relato de experiência sobre as 
implementação de ações de vigilância em saúde, por meio da 
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namicidade histórica, ilustrado pelo PES, requer dos profissio-
nais e das instituições a avaliação dos processos político-so-
ciais que negam direitos individuais e coletivos aos segmentos 
populacionais vulnerados, os quais podem condicionar ao uso 
abusivo de drogas e seus rebatimentos nos próprios serviços 
de saúde. Referências CAMPOS, F.C.C.; FARIA, H.P.; SANTOS, 
M.A. Planejamento e avaliação das ações em saúde. Belo Ho-
rizonte: Nescon/UFMG, 2010. DIETZ, G. et al. As relações inter-
pessoais e o consumo de drogas por adolescentes. Rev. Eletr. 
Saúde Mental Álcool Drogas, Ribeirão Preto, 7(2), 85-91, 2011. 
FONSECA, A. (Org.). O território e o processo saúde e doença. 
Rio de Janeiro: ESPJV, FIOCRUZ, 2007. PASSOS, E.H.; SOUZA, 
T.P. Redução de danos e saúde pública: construções alterna-
tivas à política global de “guerra às drogas”. Psicol. & Socied. 
23(1): 154-162, 2011. PASUCH, C.; OLIVEIRA, M.S. Levantamen-
to sobre o uso de drogas por estudantes do ensino médio: 
uma revisão sistemática. Cad. Ter. Ocup. UFSCar, São Carlos, 
22, n. Sup. Esp., 171-183, 2014. WESTPHAL, M.F.; MENDES, R. 
Cidade Saudável: uma experiência de interdisciplinaridade e 
intersetorialidade. Rev. Admin. Públ., Rio de Janeiro, 34(6), 
47-61, 2000.

Ailton de Souza Aragão; Andrea Ruzzi Pereira; Erika Renata 
Trevisan; Cláudia Helena Julião; Regina Rezende; Paulo Estevão 
Pereira; Adacely Ferreira Andrade Cunha; Sergio Henrique 
Marçal; Carmelita Fernandes de Oliveira Santos; Rosimar Alves 
Querino;

15861 ARRANJOS REGULATÓRIOS COMO DISPOSITIVOS 
PARA O CUIDADO COMPARTILHADO EM SAÚDE

Introdução A regulação em saúde é uma produção social e um 
campo de disputa permanente no SUS. O conceito, as práti-
cas e finalidades da regulação em saúde ainda são objeto de 
debate, existindo compreensões distintas do tema, que tam-
bém sofrem variações ao longo dos anos e do entendimento 
dos atores sociais em foco. Usuários produzem seus mapas 
de cuidado e desenham fluxos e caminhos que precisam fa-
zer sentido para a operação dos sistemas de saúde em redes. 
Muitos outros atores também atuam fortemente nesse cam-
po. No entanto, o que se observa em geral, é a operação das 
centrais reguladoras focalizadas no acesso, mais preocupadas 
com a gestão da fila e da oferta do que com as demandas e 
necessidades. Desse modo, distanciam-se cada vez mais do 
mundo da vida e da produção do cuidado e são atravessadas 
por todos. Objetivos Analisar os dispositivos para o cuidado 
compartilhado em saúde que contribuam para uma regulação 
produtora de cuidado. Metodologia Realizada análise carto-
gráfica nas práticas regulatórias desenvolvidas no município 
de São Bernardo do Campo, inserida na pesquisa nacional 
RAC - Rede de Avaliação Compartilhada e Observatório Mi-
crovetorial de políticas e produção de cuidado. Resultados e 
Discussão Vários processos de compartilhamento do cuidado 
atuam como dispositivos para a produção do cuidado em re-
des. Foram construídas alternativas para o manejo das dores 
crônicas no âmbito da atenção básica com a participação de 
diferentes tipos de trabalhadores e produzido um desenho 
de matriciamento entre a fisioterapia e os trabalhadores da 
atenção básica para discutir o manejo dos casos de dor nos 
territórios. O matriciamento em pneumologia foi produzido 

a partir das filas, considerando a vulnerabilidade social e dos 
territórios. Foi montada uma equipe especializada para traba-
lhar com foco principal na ampliação da capacidade de mane-
jo clínico no âmbito dos territórios e consultas compartilhadas 
para a produção dos projetos terapêuticos. Na rede de urgên-
cias foram constituídas equipes hospitalares com médicos e 
enfermeiros diaristas, discussões de caso em equipe multipro-
fissional (Kambam), construção compartilhada de protocolos 
e dispositivos que aumentam o protagonismo das diferentes 
profissões na produção do cuidado e organização de Núcleos 
Internos de Regulação (NIR) nos hospitais como uma ativida-
de regulatória produzida a partir do lugar do cuidado e não 
da gestão. Conclusões/Considerações Finais Com um pro-
cesso de regulação mais cuidador e um radar funcionando, 
uma quantidade significativa de situações que exigem rede o 
tempo todo passa a ser identificada. O desafio atual é con-
seguir sustentar rede simultaneamente para tantos usuários, 
quando novas situações com diferentes complexidades são 
identificadas todo tempo. Como fabricar responsabilizações 
e não deixar de dar ouvidos a novos ruídos? Rede é uma pro-
dução. Cuidado compartilhado é uma produção. Regulação 
faz sentido se for trabalhada para produzir conexão e colada 
à produção do cuidado. Referências BADUY, R.S, FEUERWE-
KER, L.C.M.; ZUCOLI, M, BORIAN, J.T. A regulação assistencial 
e a produção do cuidado: um arranjo potente para qualificar 
a atenção. Cad Saúde Pública 2011; 27:295-304 p. CECILIO, L.C. 
DE O.et al O agir leigo e o cuidado em saúde: a produção de 
mapas de cuidado. Cadernos de Saúde Pública (ENSP. Impres-
so), v. 30, p. 1502-1514, 2014 CECÍLIO, Luiz Carlos de Oliveira; 
MERHY, Emerson Elias. A integralidade do cuidado como eixo 
da gestão hospitalar. Construção da integralidade: cotidiano, 
saberes e práticas em saúde, v. 1, p. 197-210, 2003. GIANNOTTI, 
E.M. A organização de processos regulatórios na gestão muni-
cipal de saúde e suas implicações no acesso aos serviços: um 
estudo de caso do município de Guarulhos. 2013. Dissertação 
FSP USP ROCHA, D.C. Gestão do cuidado na atenção ambula-
torial especializada: elementos para pensar uma política. Dis-
sertação (Mestrado Profissional) UNICAMP: 2014.

Debora Bertussi; Laura Feuerwerker; Mariana Freire; Marilia 
Cristina Prado Louvison;

15874 PREVALENCIA DE ACIDENTES COM MATERIAL 
BIOLOGICOS NOFICADOS PELO SINAN, NO BRASIL, DE 
2013 A 2015.

Introdução No Brasil, o avanço do conhecimento das medidas 
profiláticas e o acompanhamento clínico-laboratorial em rela-
ção aos trabalhadores de saúde expostos ao risco de aciden-
tes de trabalho ocorreu na década de 80, quando a epidemia 
da AIDS se tornou uma das grandes preocupações da Saúde 
Publica. Desde esse período os protocolos de acompanha-
mento passaram a orientar as condutas pré e pós-exposições, 
indicadas para prevenir o risco de exposição aos patógenos 
de transmissão sanguínea de profissionais de saúde pelo Vírus 
da Imunodeficiência Humana (HIV) e pelos vírus da hepatite B 
e C no ambiente de trabalho. O Acidente com material bioló-
gico é considerado uma urgência medica, uma vez que para 
atingir maior eficácia, as intervenções necessitam ser iniciadas 
logo após a ocorrência deste. Objetivos Levantar o quantita-

SEMUS/FESP Nº 12, DE 24 DE JUNHO DE 2016. Institui o Proje-
to de Pesquisa e Extensão “Palmas para Todos” e dá outras 
providências. Diário Oficial do município de Palmas, nº 1.533.

Pollyanna de Ulhôa Santos; Juliana Santos Simoes; Luiza 
Mansur Braga;

15850 ENFRENTAMENTO AO TRANSTORNO DE 
ACUMULAÇÃO COMPULSIVA NO MUNICÍPIO DE NATAL-RN

Introdução Acumulação compulsiva é sintoma de uma doença 
mental, que muitos especialistas afirmam ser um transtorno 
obsessivo compulsivo. Trata-se de uma perturbação que é de-
finida por algumas características, como: a coleção obsessiva 
de bens ou objetos que parecem inúteis para a maioria das 
pessoas, incapacidade de se livrar de qualquer dos objetos, 
animais ou bens recolhidos, o isolamento dentre outras. Ob-
jetivos Este trabalho objetiva institucionalizar uma rede de 
atenção integral às pessoas com comportamento acumulador 
de objetos, materiais inservíveis, animais e outros. Metodo-
logia Utiliza metodologias ativas, buscamos pactuar com os 
principais atores uma agenda de encontros para discussão do 
projeto e definição da corresponsabilidade à luz dos objetivos 
específicos do mesmo. Resultados e Discussão Os resultados 
esperados está pautado na organização de um sistema de 
acolhimento às pessoas acumuladoras, definindo as referen-
cias por Distrito Sanitário, para articulação do processo do 
apoio matricial na gestão dos casos no âmbito do território. 
Buscar a capacitação permanente das equipes realizando en-
contros intra e interinstitucional, fomentando fóruns de edu-
cação permanente. Também se espera a realização de plane-
jamento com base no monitoramento e avaliação dos casos; 
na definição de rede de serviços e oportunidades terapêuticas 
trabalhando com a lógica da sustentabilidade e de promoção 
à saúde, dentre outros. Conclusões/Considerações Finais re-
comenda-se por em prática o fluxo elaborado de acolhimento 
às pessoas acumuladoras de acordo, sempre em consonância 
com casos e realidade local, envolvendo os diversos níveis de 
atenção, e a criação de uma Portaria no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde que institua um Grupo de Articulação de 
Redes. E articulação com instituições de ensino superior.

Emília Margareth de Melo Silva; Ozias Alves da Silva; Luzia Ines 
Dantas da Silva; João Igor Vieira de Miranda;

15856 CONHECER O TERRITÓRIO, POTENCIALIZAR 
OS SUJEITOS NA ATUAÇÃO EM REDE NO ACOLHIMENTO 
DE PESSOAS COM PROBLEMAS RELATIVOS AO USO DE 
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Introdução A história do uso das drogas se mescla a própria 
história da humanidade, estando associado à cultura em 
cada contexto histórico e social (BERMÚDEZ-HERRERA et al., 
2011). Objetivando aumentar o prazer, diminuir o sofrimen-
to, promover a socialização ou até isolamento social (PASU-
CH; OLIVEIRA, 2014) os usos abusivos têm se convertido em 
problema de saúde pública. (DIETZ et al., 2011) Diante dessa 
problemática, o Decreto 7.179, de 20 de maio de 2010, permi-
tiu a implantação dos Centros Regionais de Referência (CRR) 
nas universidades brasileiras para potencializar a formação 
permanente dos profissionais. Após a pactuação com as Se-
cretárias Públicas, nos cursos ofertados pelo CRR/UFTM em 

2013 e 2014 os participantes sugeriram maior vinculação às de-
mandas locais e regionais, tais como articulação em rede para 
a atenção integral dos sujeitos, aprimoramento do trabalho 
em equipe. Em 2016 ofertaram-se Processos Formativos que 
valorassem as experiências dos profissionais nos territórios 
aliada à análise crítica e interdisciplinar das práticas em saú-
de, sob o prisma da Redução de Danos. Objetivos Capacitar os 
profissionais do setor da Assistência Social, da Educação e da 
Saúde na apropriação teórica sobre Redução de Danos e cons-
truir estratégias coletivas para o acolhimento e prevenção ao 
uso abusivo de drogas entre os usuários dos serviços nos ter-
ritórios de vulnerabilidade na cidade de Uberaba e região. E 
ainda, fortalecer a pactuação entre a Universidade Pública e 
a Prefeitura Municipal na proposição de ações para formação 
permanente dos profissionais. Metodologia Ao longo de 2016 
o Processo Formativo primou por três etapas: Conceitos Fun-
damentais – exposição de reflexões temáticas (20 horas), por 
docentes e profissionais; Grupo de Trabalho – práticas para o 
desenvolvimento de projeto fundado em metodologias par-
ticipativas, na promoção de direitos e o enfrentamento das 
demandas, 10 participantes por GT, num total de 3, acompa-
nhados por 3 tutores (16 horas) e; os Resultados – socialização 
das possibilidades de ação no território (4 horas). No Processo 
Formativo “ Conhecer o Território” os GTs foram orientados 
pelos tutores para a construção do Planejamento Estratégico 
Situacional (PES) que, após exposição de seus fundamentos 
no campo da saúde coletiva, se valeu de estratégias como 
“estimativa rápida”; mapeamento institucional territorial; 
sistematização de demandas coletivas; potencialidades da 
equipe; pactuação com a gestão pública, dentre outras (CAM-
POS; FARIA; SANTOS, 2010) Resultados e Discussão Nas duas 
ofertas do Processo Formativo “Conhecer o Território”, em 
2016, 53 profissionais se inscreveram, com 60,3% de concluin-
tes. Diversas áreas de formação: saúde, educação, assistência 
social, ciências sociais aplicadas e que atuam, sobretudo, nos 
serviços públicos. Dentre os inscritos, psicólogos (22,6%) e as-
sistentes sociais (34%) foram a maioria. Os GTs construíram 6 
PES, 3 em cada oferta, que se debruçaram sobre os ciclos de 
vida (adolescência, jovens e adultos); localizados em territó-
rios vulnerados na cidade; observação dos pontos de venda 
de drogas lícitas (de fácil acesso) e atuação dos profissionais 
nas escolas locais como foco preventivo pautado na Redução 
de Danos (PASSOS; SOUZA, 2011). A diversidade formativa dos 
participantes demonstra que a atuação política sobre o uso 
abusivo de drogas deve ser multiprofissional e aliada à inter-
setorialidade (WESTPHAL; MENDES, 2000). Bem como à uma 
crítica aos modelos de atuação do poder público sob a lógica 
biomédico/medicamentosa, ostensivo/repressora das forças 
policiais ou na abstinência localizada nas escolhas individuais. 
(FONSECA, 2007) Conclusões/Considerações Finais O Proces-
so Formativo “Conhecer o Território” se revelou singular ao 
expor conteúdos teóricos e estratégias metodológicas alinha-
dos às demandas dos profissionais no seu campo de fazer, 
superando o centralismo acadêmico. A avaliação crítica dos 
processos de trabalho com usuários de drogas e seus familia-
res exige uma desconstrução paradigmática que, no campo 
das políticas de saúde, significam rupturas na forma de produ-
ção de conhecimentos, por exemplo, acerca do uso abusivo 
de drogas. Por fim, o reconhecimento do território em sua di-
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de Federal da Bahia/Coordenação Geral da Saúde do Trabalha-
dor, Ministério da Saúde; 2009.

Denise Osorio Severo; Elisa Maria Amate; Wallace Santos; Jose 
Joclilson Nascimento Silva; Maria da Graca L. Hoefel;

15911 PRODUÇÃO DE REDES E APOIO INSTITUCIONAL 
EM SAÚDE: CONCEITOS E AÇÕES NO ATENDIMENTO A 
VÍTIMAS DO DESASTRE DA BOATE KISS

Introdução Em várias cidades, a saúde precisa enfrentar efei-
tos de desastres. Pouco se sabe a respeito da assistência à 
saúde após o período crítico, no qual problemas e soluções 
são mais visíveis. Em Santa Maria, a perspectiva de produção 
de redes para continuidade do cuidado esteve presente como 
diretriz operacional do grupo que coordenou as atividades da 
frente de atenção psicossocial. Objetivos O registro e análi-
se dos efeitos do desastre sobre a rede de atenção à saúde 
pretende contribuir para que os sistemas de saúde possam 
responder às futuras emergências de saúde, absorver os 
choques e se adaptar às mudanças impostas pelos desastres. 
Metodologia Trata-se de uma pesquisa qualitativa, avaliativa e 
participativa. O desenho da pesquisa sustenta-se no conceito 
de avaliação de quarta geração e na perspectiva do método 
da cartografia. A produção de uma linha do tempo da produ-
ção da rede de saúde contribuiu para identificar diferentes es-
tratégias de enfrentamento do desastre e fragilidades da rede 
e da gestão da saúde. Os resultados desta etapa foram obti-
dos no processo de identificação dos grupos de interesse para 
a pesquisa em curso. Resultados e Discussão O apoio institu-
cional marca a forma de intervenção para a continuidade do 
cuidado. Há diferentes concepções de apoio e de rede, sendo 
que a composição (tensa) entre elas vai conformando o apoio 
institucional em saúde que se desenvolve no Grupo de Tra-
balho Atenção Básica- Redes, vinculado a Frente de Atenção 
Psicossocial. O grupo de apoiadores foi composto por con-
sultores ou apoiadores externos (com grande rotatividade) 
e apoiadores vinculados a serviços de saúde (especialmente 
de saúde mental) e assistência social do município (com parti-
cipação permanente). O apoio problematizou os tradicionais 
mecanismos de encaminhamentos e a consequente necessi-
dade de especialistas em saúde mental. Conclusões/Conside-
rações Finais O registro e análise das formas como o apoio 
às equipes gestoras e da atenção básica foi proposto após o 
desastre da Boate Kiss em Santa Maria é importante para a 
gestão da saúde, especialmente para a produção de desenhos 
de redes de atenção capazes de dar respostas rápidas a situa-
ções inesperadas

Liane Beatriz Righi; Sandra Maria Sales Fagundes; Lisiane 
Bernhard Hinterholz; Larissa Gomes Bonilha; Simone M. Paulon;

15929 PRÁTICA DE GESTÃO DO CUIDADO PARA 
INSERSÃO DA SHANTALA NA PUERICULTURA 
ODONTOLOGICA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

Introdução A Shantala consiste em uma técnica de massagem 
indiana para bebês, considerada uma tecnologia leve, de bai-
xo custo, fácil aplicação e resultados satisfatórios. Elencou-se 
o contexto da gestão do cuidado em saúde, na dimensão pro-
fissional, que consiste na disponibilização das tecnologias de 
saúde, de acordo com as necessidades singulares de cada pes-

soa visando seu bem estar, segurança e autonomia. Objetivos 
Descrever um relato de experiência acerca da implementação 
da Shantala durante a puericultura odontológica de uma Uni-
dade Básica de Saúde de Fortaleza-CE. Metodologia Trata-se 
de um estudo descritivo do tipo relato de experiência. As ofi-
cinas foram realizadas no ano de 2016 a 2017, por duas odon-
tólogas e uma massoterapeuta de duas Unidades de Atenção 
Primária a Saúde do município de Fortaleza-CE. Os encontros 
foram realizados em uma sala privativa de cada Unidade Bá-
sica de Saúde. Foram utilizadas bonecas para demonstração 
da técnica, óleo para massagem e fotos ilustrativas. As mães 
foram convidadas a participar da oficina após a finalização das 
primeiras consultas de puericultura e posteriormente realiza-
ram a demonstração da técnica. Resultados e Discussão Os 
temas abordados na oficina permitiram a compreensão das 
mães sobre os benefícios da shantala para o fortalecimento 
do vínculo da mãe com a criança, diminuição das cólicas in-
testinais, irritação, melhora da qualidade do sono, do sistema 
circulatório, linfático, motor e no desenvolvimento de bebês 
prematuros. Posteriormente as mães participaram de um 
momento de discussão juntamente com a equipe para rela-
tar sobre o interesse em participar do projeto. Na consulta 
subsequente o cirurgião-dentista acompanhou a aplicação da 
técnica e o relato de experiência da mamãe com seu bebê. 
Conclusões/Considerações Finais Acredita-se que a associação 
da shantala na puericultura odontológica possa estimular o 
processo da amamentação, reduzir a sucção de dedo ou chu-
peta e, consequentemente, diminuir os casos de maloclusão 
dentária.

Herla Maria Furtado Jorge; Lílian Pinheiro Francimat; Mirelle 
Varela Rodrigues Bandeira; Ana Cristina Veras de Souza; Cibele 
Gonçalves de Albuquerque; Rafael Reis Jácome de Oliveira;

15933 DESFECHO NO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE: 
DESAFIOS E GESTÃO DO CUIDADO.

Introdução O princípio da integralidade no SUS é um dos de-
safios encontrados na Gestão, uma vez que exige a integração 
de serviços, organização em Rede, garantindo a longitudina-
lidade do cuidado. A gestão do cuidado integral, considera 
a integralidade como um norteador na garantia do cuidado, 
neste sentido, cada serviço deve estar integrado e orientado 
para o atendimento, sendo a Atenção Básica, fundamental 
nesta organização, através da formação de vínculo, acompa-
nhamento e tratamento. A tuberculose (TB) é uma doença 
infecciosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis. Segun-
do o Boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância do 
Ministério da Saúde, nos últimos 10 anos, vem ocorrendo re-
dução significativa na incidência, fator este que pode indicar 
a subnotificação. O Ministério da Saúde preconiza uma taxa 
de abandono inferior a 5%, no entanto, a média de abandono 
nos últimos 5 anos tem chegado a 8%. Para o desenvolvimen-
to da TB diversos fatores podem ser desencadeantes para os 
indivíduos que entraram em contato com o bacilo, como o 
Diabetes Mellitus (DM), doença crônica, que fragiliza o siste-
ma imunológico do indivíduo e que também é uma prioridade 
na Saúde Pública. Objetivos Analisar a associação de fatores 
atuantes no abandono do tratamento da tuberculose uma re-
gional do estado de São Paulo no período de 1996 a 2014. Me-
todologia Estudo epidemiológico descritivo-analítico, usando 

tivo de casos notificados de acidentes biologicos no Brasil via 
SINAN de 2013 a 2015. Metodologia Estudo quantitativo de 
caráter descritivo, onde foram analisados dados secundários 
presentes no banco de dados do SINAN, com variáveis sócio-
demográficas, de moradia, condições de trabalho e dados do 
diagnóstico e tratamento dos trabalhadores acometidos no 
período de 2013 a 2015, no Brasil. As variáveis analisadas tem 
referência no rol de campos de preenchimento das fichas de 
investigação do SINAN, ficando sob a análise do grupo de pes-
quisadores. Ao trabalhar com o banco de dados do SINAN, a 
equipe decidiu extrair as frequências simples e quantitativo 
do número de casos utilizando-se o programa SPSS® versão 
24 e, ainda, evidenciar as informações ignoradas para que se 
pudesse demonstrar os resultados da pesquisa. Esta pesquisa 
foi submetida à análise do Conselho de Ética em Pesquisa pela 
plataforma Brasil, sob o protocolo 1.055.819/2015, em con-
cordância com a resolução nº 466/2012, do Conselho Nacio-
nal de Saúde. Resultados e Discussão Os trabalhadores mais 
acometidos sao mulheres (78,3%), brancas e pardas, na faixa 
etaria de 30 a 59 anos (53,0%), com tempo de estudo de 11 
anos ou mais. Oriundas em sua maioria de Sao Paulo e Minas, 
residem na zona urbana.Grande parte daqueles trabalhadores 
que sofreram o acidente com material biologico e consituida 
de Tecnicos de Enfermagem(37,1%), seguidos de Auxiliar de 
ambulatorio (11,0%) e Enfermeiros(8,4%). Em suma, tem car-
teira assinada, trabalham em empresas nao terceirizadas e o 
grande numero de notificacoes foram feitas em RO (22,7%), 
AC (20,6%) e AM (10,3%), tendo a CAT aberta quando na oca-
siao do acidente (46,9%). Em relacao ao tipo de exposicao, 
79,1% diz ter sido percutanea durante a administracao de me-
dicamentos endovenosos (18,9%) e Intramuscular (9,4%) ou 
contato com a mucosa oral e ocular (14,1%). No momento do 
acidente, 77% alega estar usando luvas e 45,2% avental. Apenas 
28,8% utilizavam mascara. A maioria estava imunizada (91,8%), 
tendo-se no final dos resultados 0,8% com Anti-HIV e 41,4% 
Anti-HBs positivos. Conclusões/Considerações Finais Alem de 
ser considerado de urgência medica, as medidas interventi-
vas devem ser tomadas logo apos a ocorrencia do acidente 
com material biologico, para que nao haja a soroconversao no 
trabalhador. Atingindo um publico especifico, em especial os 
atuantes nos servicos de saude, a notificação desse tipo de 
acidente e o seu acompanhamento é uma prioridade em saú-
de do trabalhador. Referências BRAGA D. Acidente de traba-
lho com material biológico em trabalhadores da equipe de en-
fermagem do Centro de Pesquisas Hospital Evandro Chagas 
[dissertação de mestrado]. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo 
Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública; 2000. BRASIL. Minis-
tério da Saúde. Recomendações para atendimento e acompa-
nhamento de exposição ocupacional a material Biológico: HIV 
e Hepatites B e C. Brasília: Ministério da Saúde; 2004.

Maria da Graca L. Hoefel; Elisa Maria Amate; Denise Osorio 
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15876 PREVALENCIA DE ACIDENTES GRAVES 
NOTIFICADOS PELO SINAN, NO BRASIL, DE 2013 A 
2015.

Introdução O acidente de trabalho tem o caráter de um even-
to agudo, que causa lesão corporal ou perturbação funcional, 

como seria o caso de uma amputação de dedos ou de uma 
intoxicação aguda por agrotóxico, ou mesmo dos acidentes 
ocorridos no trajeto do trabalhador entre sua residência e o 
local de trabalho (Brasil, 2006). São pouco estudadas as se-
quelas crônicas e de instalação tardia de acidentes adequada-
mente reconhecidos como do trabalho e aquelas que só tar-
diamente são identificadas como relacionadas aos acidentes 
inicialmente não registados como do trabalho (Brasil, 2006). 
Objetivos Levantar o quantitativo de acidentes de trabalho 
graves notificados no Brasil via SINAN de 2013 a 2015. Meto-
dologia Estudo quantitativo de caráter descritivo, onde foram 
analisados dados secundários presentes no banco de dados 
do SINAN, com variáveis sócio-demográficas, de moradia, 
condições de trabalho e dados do diagnóstico e tratamento 
dos trabalhadores acometidos no período de 2013 a 2015, no 
Brasil. As variáveis analisadas tem referência no rol de cam-
pos de preenchimento das fichas de investigação do SINAN, 
ficando sob a análise do grupo de pesquisadores. Ao trabalhar 
com o banco de dados do SINAN, a equipe decidiu extrair as 
frequências simples e quantitativo do número de casos utili-
zando-se o programa SPSS® versão 24 e, ainda, evidenciar as 
informações ignoradas para que se pudesse demonstrar os 
resultados da pesquisa. Esta pesquisa foi submetida à análi-
se do Conselho de Ética em Pesquisa pela plataforma Brasil, 
sob o protocolo 1.055.819/2015, em concordância com a re-
solução nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde. Resul-
tados e Discussão Os trabalhadores que sofreram acidentes 
graves sao homens(79,3%), brancos(36,8%) e pardos (33,3%), 
na faixa de 30-59 anos (56,3%). Estudaram ate o ensino me-
dio (31,0%) e residem em sua maioria nas zonas urbanas de 
Sao Paulo (41,6%), Minas Gerais (11,9%) e PR (8,1%). Do levan-
tamento realizado, o ano com maior numero de acidentes foi 
2013 (34,2%), tendo um percentual bem proximo aos demais 
anos. Com carteira assinada (62,8%), na instalacao da propria 
contratante (60,5%), dentre os acidentados encontra-se pedr-
feiro, trabalhador da agropecuaria, servente d eobras, moto-
rista de caminhao, faxineiro, entre outros. Em grande parte 
sao traumas (68,2%), oriundos de acidentes tipicos (77,0%), 
motivados pelas condicoes de trabalho(18,1%), tendo como a 
1ª parte atingida a mao(30,9%) e a 2ª os membros inferiores 
(24,9%). Alem disso, tiveram atednimento medico (97,4%), 
em hositais de urgencias e porntos socorros, resultando em 
incapacidade temporaria para o trabalho(66,1%) – 40,9% nao 
teve CAT emitida Conclusões/Considerações Finais Devido seu 
expressivo impacto na morbimortalidade da população, cons-
tituem-se em importante problema de saúde pública, sendo 
objeto prioritário das ações do SUS, que, em conjunto com 
outros segmentos dos serviços públicos e da sociedade civil, 
deve continuar a buscar formas efetivas para o seu enfrenta-
mento. Referências GALDINOIA ET ALLIOs Centros de Refe-
rência em Saúde do Trabalhador e a notificação de acidentes 
de trabalho no Brasil..cad. Saúde Pública vol.28 no.1 Rio de 
Janeiro Jan. 2011 REVISTA ELETRÔNICA PROTEÇÃO. Anuário 
Brasileiro de Proteção 2014. Acesso em mar 2015. Disponível 
em: http://www.protecao.com.br/materias/anuario_brasilei-
ro_de_p_r_o_t_e_c_a_o_ 2014/brasil/A5jjJj. SANTANA. V ET 
ALLI Acidentes de trabalho no Brasil: dados de notificação do 
SINAN 2007-2008. Salvador: Centro Colaborador Universida-
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junto com os demais equipamentos de saúde e com cuidador/
familiares. Conclusões/Considerações Finais O Usuário-Guia 
propicia aos profissionais de saúde a ampliação dos olhares 
sobre as necessidades do usuário, com sensibilidade às singu-
laridades, entende-se que com o uso desta ferramenta, tanto 
os pesquisadores quanto o Usuário-Guia trocam experiências 
intrínsecas que revelam a multiplicidade do ser humano na 
busca da produção do cuidado desejado.

Thalita da Rocha Marandola; Regina Melchior; Josiane Vivian 
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5. ECONOMIA E FINANCIAMENTO DA SAÚDE

13365 OS INVESTIMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA À 
SAÚDE (ABS): UMA ANÁLISE EXPLORATÓRIA PARA 187 
MUNICÍPIOS PAULISTAS

Introdução A Atenção Básica à Saúde (ABS) desenvolveu-se 
no Brasil a partir da construção do Sistema Único de Saúde 
(SUS) (Brasil, 1988). Seu objetivo é garantir a reorientação 
do modelo assistencial à saúde, com o foco na integralidade 
de ações e serviços ao indivíduo e à coletividade. O avanço 
da ABS no território brasileiro se deu, principalmente, pela 
implementação do Programa Saúde da Família (PSF) e, tam-
bém com o Governo Federal atuando em conjunto com esta-
dos e municípios no cofinanciamento do programa (MATTA 
e MOROSINI, 2006; CAMPOS e PEREIRA JÚNIOR, 2016). As 
transferências da União aos estados e municípios para a ABS 
obteve um leve aumento entre 2007-2013, passando de 17,1% 
para 18,2%, respectivamente. Esse aumento acompanha às ini-
ciativas do próprio Ministério da Saúde (MS) de fortalecimen-
to da ABS através do PFS e demais políticas de prevenção e 
promoção à saúde (MENDES e FUNCIA, 2016). O trabalho rea-
liza uma análise exploratória da evolução dos investimentos 
realizados na ABS e na atenção terciária em 187 municípios do 
estado de São Paulo, utilizando a base de dados disponibiliza-
da pela plataforma Finanças do Brasil (FINBRA) do Ministério 
da Fazenda. Objetivos O objetivo geral do trabalho consistiu 
em realizar uma análise exploratória e descritiva da evolução 
dos investimentos na ABS e na atenção terciária em 187 muni-
cípios paulistas no período 2007-2012. Os objetivos específicos 
foram: 1) analisar o padrão do investimento na ABS e na aten-
ção terciária por tamanho de município; e 2) identificar os mu-
nicípios mais vulneráveis quanto a contração do investimento 
em saúde por meio de taxas de crescimento do investimento 
per capita. Metodologia A metodologia do trabalho foi com-
posta por duas etapas: 1) Realização de pesquisa bibliográfica 
por meio de consulta a artigos indexados em periódicos cien-
tíficos e livros; 2) Obtenção, tratamento e análise de dados 
secundários da plataforma Finanças do Brasil (FINBRA), do 
Ministério da Fazenda. Nessa etapa, utilizamos o software R 
Core Team (2016), onde foram mantidos na base de dados 
apenas os municípios paulistas que estiveram presentes em 
pelo menos 4 anos do período (2007-2012) e que apresenta-
ram valor de gasto em ABS e em atenção terciária superior a 
5% do gasto total em saúde. Esse último critério foi adotado 
com o objetivo de excluir das análises, municípios que apre-
sentassem valores ausentes ou subdeclarados. Após a apli-
cação desses critérios, restaram na base 187 municípios com 

valores de gasto em saúde no período 2007-2012. Essas séries 
históricas foram transformadas em valores reais de 2016 uti-
lizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA). Resultados e Discussão Os investimentos em ABS e 
nos serviços de média e alta complexidade nos 187 municípios 
paulistas analisados tiveram taxas de crescimento anuais per 
capita em média de 9,46% e de 10,94% a.a., respectivamen-
te. A taxa anual de crescimento dos investimentos públicos 
per capita em saúde também cresceu no período analisado a 
uma taxa de 8,68% a.a. Os 63 municípios com menos de 20 
mil habitantes apresentaram taxa de crescimento per capita 
dos investimentos em ABS de 10,32%, enquanto que os investi-
mentos per capita em atenção terciária cresceram a uma taxa 
de 9,58% a.a. Os municípios de Altinópolis (2,10% a.a.), Sales 
Oliveira (3,27% a.a.) e Quatá (3,35% a.a.) apresentaram as me-
nores taxas de investimento total per capita em saúde. Em 
contrapartida, os municípios de Junqueirópolis (19,72% a.a.), 
Charqueada (16,65% a.a.) e Iacri (16,00% a.a.) demonstraram 
as maiores taxas de crescimento. Para os 124 municípios com 
mais de 20 mil habitantes, a taxa anual per capita de cresci-
mento do investimento total em saúde foi de 8,71% a.a., com 
a liderança de Marília (150% a.a.). São José do Rio Preto apre-
sentou a pior taxa (-1,68% a.a.), devido a uma queda de -13,60% 
a.a. do investimento em ABS. Conclusões/Considerações Fi-
nais Observou-se no período de 2007-2012 uma elevação geral 
dos investimentos na ABS e também nos serviços de média e 
alta complexidade nos 187 municípios paulistas. Contudo, os 
municípios com menos de 20 mil habitantes foram os únicos a 
realizarem significativamente investimentos maiores na ABS 
do que na atenção terciária. Aos municípios maiores, coube à 
atenção terciária a liderança dos investimentos. Mesmo com 
a ABS sendo prioritária pelo MS e também no discurso políti-
co, o que se observa na realidade é um distanciamento entre 
os investimentos realizados nos dois grandes blocos, o que 
reforça a interpretação da fragilidade da ABS quanto políti-
ca de reorientação do modelo assistencial brasileiro, sobre-
tudo em grandes municípios paulistas. Referências BRASIL. 
Constituição da República. Artigos 194, 196. Brasília: Senado 
Federal, 1988. Disponível em: < http://www.senado.gov.br/
sf/legislacao/const/> Acesso em 02/01/2017. CAMPOS, G. W. 
C. S.; PEREIRA JUNIOR, N. A Atenção Primária e o Programa 
Mais Médicos do Sistema Único de Saúde: conquistas e limi-
tes. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 21, n. 9, p. 2655-
2663, Sept. 2016. MATTA, G. C.; MOROSINI, M. V. G. Atenção 
Primária à Saúde. In: EPSJV (Org.) Dicionário da Educação Pro-

dados secundários dos casos de tuberculose no período de 
1996 a 2014, residentes nos municípios na área de atuação 
do DRS-XV. As variáveis escolhidas para a análise dos fatores 
associados ao desfecho do tratamento foram estratificadas 
em quatro grupos: demográficas, clínicas, relacionadas à des-
coberta e relacionadas ao tratamento. A análise de perfil das 
variáveis em relação ao abandono foi realizada por meio do 
teste qui-quadrado, considerando-se um nível de significância 
de p<0,05 sendo estas, as variáveis do modelo final. A análise 
foi realizada em um modelo de regressão logística não condi-
cional. Foram obtidas medidas ajustadas de odds ratio (OR), 
permitindo avaliar a força de associação entre as variáveis 
independentes e o abandono e identificar possíveis relações 
de causalidade. Resultados e Discussão A partir da consulta à 
base de dados TBWEB, no período de 1996 a 2014 foram no-
tificados no sistema TBWEB 5.361 casos de TB. Destes 4.820 
tinham informações sobre encerramento e as variáveis utili-
zadas no estudo, com completude de 75%. Os pacientes que 
abandonaram o tratamento corresponderam a 7,5% do total 
de casos notificados no período de 1996 a 2014. Destes, a 
maioria estava na faixa etária de 20 a 59 anos (91%), sexo mas-
culino (81%), Forma clínica pulmonar (82%), não passaram por 
internação (61%) e tinham algum outro problema associado 
(69%) constantes. Para o abandono do tratamento, os fatores 
de proteção foram: sexo masculino com OR de 0,72; e ter pas-
sado por alguma internação ao longo do tratamento com OR 
de 0,65. Já como fatores de risco para o abandono: ter diabe-
tes com OR de 2,8; faixa etária de 60 e mais anos com OR de 
2,51 e forma clínica extra pulmonar com OR de 1,58 . O aban-
dono no tratamento configura-se como grande problemática 
no panorama da TB no Brasil. Com o abandono do tratamento 
os riscos para transmissão, multirresistência e complicações 
aumentam consideravelmente. Conclusões/Considerações 
Finais Em estudo realizado em Salvador – BA, neste contex-
to, houve abandono em 8,6% dos casos, demonstrando a 
fragilidade dos serviços de saúde na adesão ao tratamento, 
inclusive em relação à equipe de saúde da família completa, 
onde as taxas foram melhores. É de fundamental importância 
o acompanhamento da AB no desfecho do tratamento da tu-
berculose, para que quando associada à outras doenças, pos-
sa ter o vínculo e o apoio necessário da Atenção Básica, bem 
como para atenção e formação de novos profissionais para a 
rede. Referências 7. Harries AD, Satyanarayana S, Kumar AMV, 
Nagaraja SB, Isaakidi P, Malhotra S, Achanta S, Naik B, Wilson 
N, Zachariah R, Lonroth K, Kapur A. Epidemiology and interac-
tion of diabetes mellitus and tuberculosis and challenges for 
care: a review. International Union Against Tuberculosis and 
Lung Disease. vol 3 supplement 1 published 4 november 2013. 
http://dx.doi.org/10.5588/pha.13.0024. 10. Orofino RL, Brasil 
PEA, Trajman A, Schmaltz CAS, Dalcolmo M, Rolla DC,. Pre-
ditores dos desfechos do tratamento da tuberculose. J Bras 
Pneumol. 2012;38(1):88-97.

Liliane Cristina Nakata; Janise Braga dos Santos Ferreira;

15940 DIMENSÕES DA ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE 
PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: UM RELATO 
DE EXPERIÊNCIA DA GESTÃO DO CONSULTÓRIO NA RUA

Introdução A integralidade é um princípio doutrinário do SUS 
que conta com o aparato da Rede de Serviços em Saúde que 

visa promover, prevenir agravos e/ou recuperar a saúde em 
todos os níveis de atenção. Desta forma, a articulação dos es-
forços de gestão administrativa, técnica e de controle social 
são direcionados para a efetivação do cuidado em todos os 
seus aspectos, inclusive os da população em situação de rua. 
Objetivos 1.Apresentar uma experiência de implantação do 
serviço Consultório na Rua ; 2.Discutir a gestão da atenção in-
tegral da saúde para a população em situação de rua; 3. Apon-
tar a Rede de Serviços em Saúde na promoção da saúde em 
todos os níveis de atenção. Metodologia Relato da Experien-
cia a partir de discussoes teoricas e analises documentais, no 
periodo de 2014 a 2016, das equipee do Programa Consultorio 
na Rua em Natal-RN Resultados e Discussão A implantação 
do serviço “Consultório na Rua” articulada à gestão da aten-
ção integral da saúde para a população em situação de rua 
apontou para a necessidade da Rede de Serviços em Saúde 
na medida em que promove e previne agravos e/ou recupera 
a saúde de uma população que vive em vulnerabilidade social. 
E, uma vez que este serviço esteje articulado à gestão admi-
nistrativa, técnica e de controle social, o cuidado em todos os 
seus aspectos se revela como possivel. Conclusões/Considera-
ções Finais O Apoio Matricial, o atendimento compartilhado 
reforçam o funcionamento da Rede, potencializou o trabalho 
em equipe e das equipes conjuntamente, bem como restabe-
leceu os vínculos enquanto força motriz. A partir do exposto, 
reconhece-se, portanto, que a gestão da assistência integral é 
realizada pelo serviço em Rede.

Levi Carvalho de Freitas; Isabel Cristina Amaral De Sousa Rosso 
Nelson;

15943 PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO USUÁRIO 
GUIA: UMA PROPOSTA DE SER E FAZER PESQUISA.

Introdução O Usuário-Guia é uma ferramenta de pesquisa so-
cial que propicia ao pesquisador maior imersão na realidade 
estudada. Ela busca conhecer o processo de construção sub-
jetiva do cuidado, as relações dos atores envolvidos, e convida 
os atores à construção do cuidado em ato. Ferramenta utili-
zada por pesquisadores da linha de pesquisa Micropolítica do 
Trabalho e o Cuidado em Saúde da UFRJ. Objetivos Comparti-
lhar o processo de produção de uma pesquisa sobre a produ-
ção do cuidado em saúde na Atenção Domiciliar no município 
de Londrina, utilizando o Usuário-Guia num período de tempo 
compreendido entre os anos de 2016 e 2017. Metodologia A 
pesquisa, ainda em andamento, pertence ao Observatório de 
Políticas Públicas e Educação em Saúde de Londrina, que está 
inserido na Universidade Estadual de Londrina, iniciado em 
2016 e que se liga a uma rede de observatórios vinculados a 
linha de pesquisa da Micropolítica do Trabalho e Cuidado em 
Saúde. Resultados e Discussão A construção do Usuário-Guia 
ocorreu por 3 movimentos: Primeiro foi realizada uma oficina 
com a participação dos profissionais do serviço, foi apresen-
tada a pesquisa e feito o convite: Vamos pesquisar juntos?. 
Depois, acompanhamos a rotina dos profissionais nas visitas 
aos usuários do programa de AD. O terceiro movimento foi 
marcado pela produção das narrativas dos encontros entre 
trabalhadores com os usuários e trabalhadores/usuários/pes-
quisadores. No encontro acontece a produção do cuidado, as 
relações e afetações, o compartilhamento do cuidado em con-
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13412 IMPACTO ECONÔMICO DA DOENÇA RENAL 
CRÔNICA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO BRASIL

Introdução A doença renal crônica (DRC) é reconhecida como 
um problema global de saúde pública e um determinante 
chave dos maus resultados de saúde. Além disso, ela está as-
sociada a altas taxas de mortalidade/morbidade e impõe um 
pesado fardo econômico ao Sistema Único de Saúde (SUS). 
Objetivos Objetivou-se analisar o impacto dos dispêndios fi-
nanceiros com o tratamento da DRC no SUS e propor alter-
nativas de menor custo para reduzir o crescimento desta 
doença. Metodologia Foram analisados documentos oficiais 
do Ministério da Saúde (MS), Sociedade Brasileira de Nefro-
logia (SBN) e Associação Brasileira de Transplantes de Ór-
gãos (ABTO), no período de 2008 a 2016, para traçar o perfil 
epidemiológico da DRC e suas modalidades de tratamento, 
incluindo diálise e transplante, e caracterizar o custo destes 
tratamentos. Resultados e Discussão De acordo com a SBN, o 
total estimado de pacientes em tratamento dialítico, em 2013, 
foi de 100.397, distribuídos em 658 serviços. Os diagnósticos 
mais frequentes da doença renal primária foram hipertensão 
arterial (35%) e diabetes (30%), ambos importantes problemas 
de saúde pública. Em 2014, a insuficiência renal foi causa de 
98.119 internações no SUS com gasto de mais de R$ 343 mi-
lhões. O SUS realizou mais de 12 milhões de sessões de hemo-
diálise em 2014, com custo estimado de R$ 2,3 bilhões. O MS 
disponibiliza cerca de um bilhão de reais anualmente para o 
programa nacional de transplantes. Em 2013, foram realizados 
5.409 transplantes de rim e gastos cerca de R$ 189 milhões. 
Conclusões/Considerações Finais Em termos de custo-efetivi-
dade, constata-se que o melhor tratamento para a DRC é a 
prevenção. Crescentes evidências indicam que os resultados 
adversos da DRC podem ser prevenidos ou retardados a partir 
dos cuidados primários implementados pela Atenção Básica. 
Prevenir ou retardar a progressão da DRC representa uma 
enorme economia para o SUS.

Juliana Gomes Ramalho de Oliveira; Marcel Rodrigo Barros 
de Oliveira; Artur Quintiliano Bezerra da Silva; Cristina Lúcia 
Cerqueira Coelho da Rocha; Edison Souza; Gianna Mastroianni 
Kirsztajn; Hugo Abensur; Marcus Vinicius de Pádua Netto; Luiza 
Jane Eyre de Souza Vieira; Geraldo Bezerra da Silva Júnior;

13429 A PERSPECTIVA DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 
SOBRE O FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE

Introdução O financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) 
tem sido um dos temas mais relevantes para o sistema princi-
palmente por sua insuficiência – subfinanciamento – e pelos 
retrocessos impostos pelos governos, e isso se agrava espe-
cialmente quando as realidades municipais estão em análise. 
A partir da Lei Complementar nº 141/2012 foram estabelecidos 
o rateio dos recursos entre os Municípios, Estados e União. De 
acordo com a lei, espera-se que os recursos para saúde sejam 
bem distribuídos e que haja solidariedade entre os entes fede-
rados, especialmente no que concerne os recursos financeiros 
em saúde Objetivos O objetivo do estudo foi analisar algumas 
fragilidades apresentadas pelos sistemas municipais de saúde 
em relação ao financiamento das ações em saúde sob a égi-
de dos Municípios Metodologia Os dados apresentados são 
proveniente de uma pesquisa em andamento sobre o Plane-

jamento Regional em Saúde voltado para a implementação 
das Regiões em Saúde do Rio Grande do Sul, in loco Região 
10, financiada pela FAPERGS. Para tanto, foram entrevistados 
os Secretários Municipais de Saúde e, naqueles em que esta 
ocupação estava bem definida, os responsáveis pelo Planeja-
mento Municipal em Saúde. Todos os participantes assinaram 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e as 
entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra, passan-
do pelo processamento dos dados no Programa NVivo sob a 
perspectiva de análise temática de Minayo (2010). Resultados 
e Discussão A dificuldade de responsabilizar os entes federa-
dos pela contrapartida em relação aos recursos tem implica-
ções diretas na resolutividade dos serviços ofertados pelos 
Municípios. Os repasses federais são condicionados a adesões 
dos municípios aos programas e políticas nacionais de saúde, 
limitando a autonomia dos entes, os quais não podem utilizar 
as transferências para outros fins, desta forma, desconside-
rando a heterogeneidade dos municípios brasileiros. Ademais, 
grande parte da verba federal repassada é destinada aos bens 
e serviços de média e alta complexidade, tendo em vista o au-
mento com os gastos nessas complexidades, por outro lado, o 
desafio dos municípios é o acesso dos usuários aos serviços de 
média e alta complexidade, como consulta especializada e exa-
mes (CASTRO, MACHADO, 2010). Outra questão premente nas 
entrevistas foi a capacidade dos Municípios em estabelecer 
parcerias solidárias entre eles na Região de Saúde. Mesmo que 
os gestores atendam usuários de outros municípios e respon-
dem com solidariedade a sua região, eles se questionam como 
vão responder às demandas de outras cidades, se não há re-
cursos suficientes para seus munícipes. Conclusões/Considera-
ções Finais A escassez dos recursos na saúde não é novidade, 
mas não deve ser tratada como uma normalidade e sim como 
um problema urgente. A forma como são divididos os recursos 
e os serviços prestados, como a atenção básica e a média com-
plexidade influenciam na cooperação entre os serviços oferta-
dos nos municípios. Se a demanda é grande em cada município 
e o recurso é escasso como pode haver essa cooperação entre 
os municípios? Cabe a União e o estado fortalecerem a regio-
nalização e se responsabilizar por serviços de saúde que com-
petem com seus orçamentos, diminuindo a pressão sobre os 
Municípios, de forma que a divisão de recursos e responsabi-
lidades sejam equitativas. Referências BRASIL. Presidência da 
República. Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/
Lcp141.htm Acesso em 23 de janeiro 2017. CASTRO, Ana Luisa 
Barros de; MACHADO, Cristiani Vieira. A política de atenção 
primária à saúde no Brasil: notas sobre a regulação e o finan-
ciamento federal. Cad. Saúde Pública [online]. 2010, vol.26, n.4 
MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento – pesquisa quali-
tativa em saúde. 12a ed. São Paulo: Hucitec, 2010.

Carla Garcia Bottega; Adriana Roese; Julia Negri Sampaio; Vilma 
Constancia Fioravante dos Santos;

13499 FINANCIAMENTO FEDERAL DO SUS NA 
PERSPECTIVA DA EQUIDADE

Introdução É consenso que os sistemas universais devam bus-
car a equidade como princípio orientador se atingir um me-
lhor estado de saúde possível de uma população. Assim, ter o 

fissional em Saúde. 1.ed. Rio de Janeiro: EPSJV, Fiocruz, 2006. 
MENDES, A; FUNCIA, F. R. O SUS e seu financiamento. In: Rosa 
Marai Marques, Sérgio Francisco Piola, Alejandra Carrillo Roa. 
(Orgs.). Sistema de saúde no Brasil: organização e financia-
mento. 1ed.Brasília: Abres; Ministério da Saúde; OPAS/OMS, 
2016, v. 1, p. 139-168. R Core Team. R: A language and envi-
ronment for statistical computing. R Foundation for Statistical 
Computing, Vienna, Austria, 2016.

Gustavo Bonin Gava; Bruno César Brito Miyamoto;

13400 RECUO DOS DIREITOS SOCIAIS E 
TRABALHISTAS: OS TROPEÇOS DA POLÍTICA DE SAÚDE 
DO TRABALHADOR E O SUS EM UM CONTEXTO DE 
FINANCEIRIZAÇÃO DO FUNDO PÚBLICO

Introdução As formulações desenvolvidas no campo da saúde 
do trabalhador nas décadas de 1970-1980 foram parte inte-
grante e vigorosa das lutas pela redemocratização do Brasil 
e do debate acerca de um projeto de reorganização do setor 
saúde em meio a um período histórico de grande repressão aos 
movimentos dos trabalhadores. Esta dinâmica impulsionou 
fortemente a produção acadêmica conforme documentado 
em 20041. Contudo desde a década de 1990 o espaço ocupa-
do pelas questões ligadas à saúde do trabalhador tem retro-
cedido tanto do ponto de vista econômico, político, sindical 
quanto houve empobrecimento das práticas no SUS, centra-
das não mais em uma dimensão multidisciplinar, mas influen-
ciado por um enfoque reducionista2. Na atualidade, em meio 
à crise econômica do capital, os aposentados e os segurados 
do INSS se tornam o vilão da vez e a reforma da previdência é 
novamente apregoada como a salvação do país, enquanto o 
pagamento dos juros da dívida pública é excluído do teto de 
gastos públicos da EC 95/2016. Em um contexto de recuo do 
capital produtivo, o corte de direitos sociais e trabalhistas está 
vinculado ao privilegiamento da especulação financeira e ao 
avanço do capital portador de juros3. Objetivos Situar a traje-
tória da política de saúde do trabalhador e sua relação com o 
SUS no contexto das respostas do governo brasileiro à crise 
econômica. Analisar as diferentes formas de apropriação do 
fundo público e mais recentemente a financeirização mediada 
pelo Estado brasileiro privilegiando o setor privado em crise, 
via cortes de beneficios trabalhistas e do gasto social. São 
compiladas e analisadas algumas medidas do governo federal 
que retiram direitos trabalhistas e sociais. Metodologia Parte-
se da revisão dos principais estudos que analisam a tendência 
de dominância e imposição do capital financeiro em relação 
às economias dos países3,4 e o crescimento do desemprego 
e do trabalho sem vínculo formal4,5, bem como de pesquisas 
que documentam retrocessos da seguridade social em alguns 
países europeus. Na sequência discute-se o papel do Estado 
brasileiro no processo de apropriação do fundo público pelo 
setor privado, cotejando essa análise com a edição das me-
didas governamentais mais relevantes que condicionaram 
cortes de gastos sociais, ataque a direitos sociais e trabalhis-
tas e particularmente o subfinanciamento crônico do SUS. 
Em seguida mapeiam-se os principais marcos da construção 
da política de saúde do trabalhador (ST), levantando alguns 
dos determinantes da frágil incorporação das ações de ST nos 
diferentes níveis de atenção do SUS, quando cotejada à prio-

ridade dispensada à implantação da Estratégia de Saúde da 
Família- ESF. Resultados e Discussão Desde 1973 houve cen-
tenas de crises financeiras no mundo e, na maior parte dos 
países, as respostas tem sido hegemonicamente a retração 
das funções antes executadas pelos Estados, sincrônica à pro-
gressiva apropriação do fundo público pelo setor privado, ao 
mesmo tempo que ocorre o aprofundamento das desigualda-
des em escala planetária4. Os sistemas de seguridade social 
europeus, identificados como sociedades nas quais se vive 
melhor e em maior segurança, sofreram considerável recuo. 
No Brasil desde a década de 1990 a contra-reforma de Esta-
do e a reestruturação produtiva retraíram as políticas sociais 
já cronicamente comprometidas, afetando negativamente a 
qualidade da prestação de serviços públicos e o acesso à assis-
tência. A implantação da Estratégia de Saúde da Família aten-
deu em algum grau a prescrição de reduzir custos e focalizar 
as ações, prioritariamente dirigidas aos moradores dos bair-
ros, afastando a atenção primária do SUS do mundo do traba-
lho. Esta fragilidade e ausência de priorização convivem com 
um quadro de crescente desemprego e empregos informais, 
de degradação e exploração das condições de trabalho, que 
exigem mais do que nunca ações sociais a cargo do Estado. 
Conclusões/Considerações Finais Conclusões 1000 caracteres 
Estudos apontam lacunas na implantação da política de saúde 
do trabalhador, mencionando a falta de vontade politica dos 
gestores e refletindo sobre a omissão da ESF em relação ao 
mundo do trabalho nos grandes centros urbanos6,7. Contu-
do, pouco se questiona um fato crucial: a separação entre o 
INSS e o SUS. Tal fragmentação persiste décadas a fio; uma 
das consequências, que passa ao largo dos debates atuais 
sobre as ameaças ao SUS, é a anexação recente em 2016 do 
INSS ao Ministério da Fazenda. Tal medida, acrescida do “pen-
te-fino” que convoca para pericia, por medida provisória, 1,7 
milhão de segurados (sendo que 80% dos já periciados tiveram 
o beneficio cortado), desvenda como o fundo público que de-
veria ser destinado à saúde do trabalhador está sendo des-
viado para produzir superavit primário visando o pagamento 
dos juros da dívida pública. Assim se fecha o fio de uma mea-
da de injunções político-econômicas cuja discussão não pode 
mais ser secundarizada em meio à crise do SUS. Referências 
1-LACAZ, FAC. O campo Saúde do Trabalhador: resgatando co-
nhecimentos e práticas sobre as relações trabalho-saúde.Cad. 
Saúde Pública, Rio de Janeiro, 23 (4):757-766, 2007. 2-SANTA-
NA, VS. Saúde do trabalhador no Brasil: pesquisa na pós-gra-
duação.Rev. Saúde Pública, São Paulo, 40, n.spe: 101-111, 2006. 
3-MENDES, A N. Tempos turbulentos na saúde pública brasilei-
ra: impasses do financiamento no capitalismo financeirizado. 
São Paulo: Hucitec, 2012. 4-HARVEY, D. O enigma do capital e 
as crises do capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2011. 5-ANTU-
NES, R. Adeus ao Trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a 
centralidade do mundo do trabalho. São Paulo: Cortez Edito-
ra, 2015, 16ª ed. 6-DALDON, MTB; LANCMAN, S.Vigilância em 
Saúde do Trabalhador: rumos e incertezas.Rev. bras. saúde 
ocup.,38(127 ), 2013. 7-LACAZ, FAC et al. Estratégia Saúde da 
Família e Saúde do Trabalhador: um diálogo possível? Interfa-
ce 17 (44): 75-87, 2013.

Áquilas Nogueira Mendes; Virginia Junqueira;
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13570 ÍNDICE DE PRIORIZAÇÃO PARA INVESTIMENTO 
NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

Introdução Passado quase 40 anos da realização da I Con-
ferência Internacional Sobre Cuidados Primários, em 1978, 
a Organização Mundial de Saúde continua desenvolvendo 
ações que vêm contribuindo para o avanço da universaliza-
ção da saúde (ANDERSON, 2016). Nesse contexto, a Atenção 
Primária da Saúde (APS) tem um papel importante, pois fa-
vorece a reorganização do modelo assistencial. Diante da sua 
importância para o sistema de saúde, outros esforços têm 
sido empreendidos para sua melhor compreensão, avaliação 
e aprimoramento. Sendo assim, a APS tem sido discutida por 
diversos autores sob a perspectiva de gestão, financiamento 
e competências. (BRASIL, 2015). A extensa dimensão territo-
rial existente no Brasil e suas diferenças regionais nos levam a 
pensar sobre qual seria a melhor maneira de investir na aten-
ção primária. Visando uma proposta para uma distribuição 
mais equânime, estabelecendo critérios técnicos para repar-
tição dos recursos. O SUS tem evoluído gradativamente em 
direção a uma configuração que visa destacar o papel estraté-
gico da atenção primária, correspondente ao primeiro nível de 
atenção, orientado para as ações de promoção e prevenção 
em saúde. Objetivos O objetivo do estudo é identificar a visão 
de gestores municipais de saúde sobre a utilização de um ín-
dice para investimento na APS, previamente elaborado a par-
tir de critério equitativo de hierarquização dos municípios no 
Brasil, e que leve em conta as necessidades de saúde da popu-
lação e a oferta de serviços pré-existente. Metodologia A es-
colha pela pesquisa qualitativa no desenvolvimento desse es-
tudo permite uma abordagem interpretativa dos significados 
dados pelas pessoas em seus contextos sociais específicos. 
Segundo Richie e Lewis (2003), a pesquisa qualitativa consiste 
em um conjunto de práticas interpretativas fazendo com que 
o mundo se torne visível, já que significados do cotidiano dos 
entrevistados (objetos de pesquisa), tornam-se evidentes nas 
técnicas abordadas. A amostra intencional foi composta por 
Gestores Municipais de Saúde de todas as regiões do Brasil. 
Ao todo foram realizadas cinquenta e duas (52) entrevistas 
semiestruturadas, analisadas a partir de quatro dimensões es-
truturantes: Conceito e Prática da APS; Estrutura; Processos e 
seus Resultados; bem como a viabilidade de um índice de prio-
rização de investimentos na APS. Resultados e Discussão Os 
gestores reconhecem a importância da APS para a universali-
zação da saúde e sua capacidade de resolutividade, entretan-
to consideram que o investimento nesse nível é insuficiente. 
Sobre a criação do índice de priorização de investimentos na 
APS, quando questionados sobre quais critérios deveriam ser 
considerados, trinta e um (31) respondentes elegeram neces-
sidades de saúde da população, vinte e cinco (25) elegeram 
Oferta de Serviços equivalente com condições da estrutura 
física. Se seria eficaz utilização de um índice que leve em con-
ta apenas as necessidades de saúde da população e a oferta 
de serviço, a maioria dos gestores entrevistados concordou. 
Em suma, esse novo critério ajudará o direcionamento corre-
to dos recursos, enfatizando que o critério político não pode 
entrar em cena, mas falam também da necessidade de adotar 
critérios qualitativos, também municípios mais vulneráveis 
irão receber maior recurso e por isso é um bom critério. Mas 

alguns entrevistados acham que o critério não é bom, pois 
faltariam mais elementos e com isso pode ser injusto com 
os municípios pequenos. Conclusões/Considerações Finais 
Conclusões preliminares mostram que há uma convergência 
na perspectiva de adoção de critérios técnicos como estraté-
gias superação de estratégias politicas-administrativas, o que 
contribuiria para uma distribuição equitativa dos recursos de 
investimento na APS dos municípios brasileiros Os entrevista-
dos mostraram uma contradição em seus discursos. Ao serem 
perguntados se seria interessante a criação de um índice téc-
nico que levaria em conta dois critérios (necessidades de saú-
de da população e oferta de serviços) muitos acham que seria 
insuficiente esses critérios, mas ao escolherem três elementos 
que eles acham necessários para a priorização de municípios 
os mais votados foram justamente Necessidades de saúde da 
população e a oferta de serviços. De maneira geral os gesto-
res mostram que conhecem a realidade de seus municípios e 
tem em mente que a APS deveria ser o grande norteador da 
saúde, mas a questão dos recursos é o grande complicador 
para a melhoria das ações em geral. Referências ANDERSON, 
M.I, P; et al. Cobertura Universal en Salud, Atención Primaria 
y Medicina Familiar. Revista Brasileira de Medicina de Família 
e Comunidade, Rio de Janeiro, 2016 Ene-Mar; 12(Suppl 1):4-30 
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A Gestão 
do SUS / Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Brasília: 
CONASS, 2015. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde. A atenção Primária e as Redes de Atenção à Saúde / 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasil: CONASS, 
2015. RITCHIE, J; LEWIS, J. Qualitative Research Practice. Lon-
don, Thousand Oaks and New Delhi, SAGE, 2003.

Sávio Nunes de Freitas; Camila Franco Fonseca; Alane Barbosa 
de Sá;

13726 FATORES ASSOCIADOS AO GASTO PRIVADO EM 
SAÚDE DE CRIANÇAS DA COORTE BRISA EM SÃO LUÍS/MA

Introdução A Constituição Federal de 1988 definiu a saúde 
como “dever do Estado” e “direito do cidadão”. A Organiza-
ção Mundial de Saúde preconiza que sistemas de saúde ba-
seados nesse preceito de seguridade social devem fornecer 
proteção às pessoas contra riscos financeiros decorrentes do 
pagamento pelos cuidados de saúde. Entretanto, no Brasil, 
a cada R$100,00 gastos com saúde, R$53,00 correspondem 
a dispêndios privados 1,2. São fatores associados ao maior 
gasto familiar com saúde: presença de criança no domicílio, 
maior escolaridade do chefe da família, maior faixa de renda 
e pior situação de saúde 3,4,5. Não foram localizados estudos 
que considerem a influência de fatores perinatais, cobertura 
de serviços, morbidade e tempo de aleitamento no gasto em 
saúde. Na composição do gasto privado no Brasil, os planos 
de saúde (gasto indireto) respondem por 40,4%. Assim, o 
gasto direto (pago no momento da utilização) corresponde à 
maior parcela3. Considerando o exposto, pergunta-se: fatores 
socioeconômicos, de cobertura de serviços de saúde, perina-
tais e relacionados à criança estão associados à realização de 
gasto privado com medicamentos, consultas e exames para 
crianças de 13 a 35 meses de vida? Objetivos Analisar os fato-
res associados ao gasto privado direto com saúde de crianças 
de 13 a 35 meses de idade da Coorte BRISA residentes em São 

recurso financeiro é condição necessária, mas não suficiente 
para que as ações e os serviços de saúde estejam ao alcance 
de quem mais necessita, pois a qualidade do gasto e uma dis-
tribuição de forma equânime são imprescindíveis. Objetivos 
O estudo analisa a distribuição dos recursos financeiros fede-
rais para os municípios do estado da Bahia, na perspectiva da 
equidade, no ano 2010. Metodologia Trata-se de um estudo 
quantitativo, em uma perspectiva descritiva-analítica e com-
parativa, no qual constituíram categorias de análise o gasto 
federal para os municípios baianos, a população dos respec-
tivos municípios e o Índice de Desenvolvimento Humano Mu-
nicipal (IDHM) como uma proxy das necessidades em saúde. 
Os dados financeiros, informados pelos 417 municípios da 
Bahia ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos 
de Saúde (SIOPS), foram analisados com o auxílio do modelo 
de Contas Nacionais de Saúde. Resultados e Discussão Cons-
tatou-se que 20% dos recursos, cerca de R$ 410,30 milhões, 
foram transferidos para os 219 municípios com os menores 
IDHM do estado da Bahia, por outro lado, os 37 municípios 
com os melhores IDHM, detiveram 60% dos recursos federais, 
isto é, mais de R$ 1,23 bilhões. Evidenciou-se também que 30% 
dos recursos, aproximadamente, R$ 615,45 milhões, foi des-
tinado a 40% da população, que se encontra espalhada por 
348 municípios do total de 417 presentes na Bahia e 50%, o 
equivalente a mais de R$ 1 bilhão, foram transferidos tam-
bém para 40% da população, mas que se distribui por apenas 
17 municípios. Conclusões/Considerações Finais Verificou-se 
uma grande concentração de recursos destinada a poucos 
municípios de grande porte populacional e àqueles com os 
mais altos IDHM, enquanto os municípios cujas populações 
encontram maiores riscos de adoecer e morrer permanecem 
sendo contemplados com recursos proporcionalmente me-
nores em relação as suas necessidades de saúde.

Andrei Souza Teles; Milla Pauline da Silva Ferreira; Thereza 
Christina Bahia Coelho;

13500 BLOCOS DE FINANCIAMENTO: 
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS PARA O ESTADO DA BAHIA

Introdução Devido à excessiva fragmentação de programas e 
serviços de saúde, que dificultava a atuação de gestores, as 
transferências de recursos federais para as atividades de saú-
de passaram a ocorrer na forma de blocos de financiamento, 
o que tem possibilitado aos estados e municípios uma maior 
autonomia atinente à realocação dos recursos dentro dos 
respectivos blocos. Objetivos Este estudo teve por objetivo 
analisar as transferências federais realizadas através de blo-
cos de financiamento para o Sistema Único de Saúde (SUS), 
nos municípios do estado da Bahia, no período de 2009 a 
2012. Metodologia Trata-se de um estudo quantitativo, des-
critivo e comparativo que teve como fontes de dados o Sis-
tema de Informações sobre Orçamentos Públicos de Saúde 
(SIOPS) e o Fundo Nacional de Saúde (FNS). Os dados, infor-
mados pelos 417 municípios baianos, coletados entre 2013 e 
2014, foram analisados com o auxílio do modelo de Contas 
Nacionais de Saúde. Resultados e Discussão Notou-se que 
em todo o período as transferências federais totalizaram R$ 
8,4 bilhões, sendo verificado um crescimento da ordem de 

44% no quadriênio. Em 2012, o volume de recursos destina-
dos para a Atenção Básica, ao atingir um patamar inédito de 
R$ 1,2 bilhões, foi superior aos gastos federais com a aten-
ção de Média e Alta Complexidade, o que pode significar um 
importante passo rumo à alteração de uma cultura histórica 
e hegemônica de alocação de recursos financeiros. O bloco 
da Gestão do SUS foi o que menos recebeu recursos na aná-
lise consolidada da evolução das transferências federais do 
período, correspondendo a 0,48% do total de repasses rea-
lizados para os blocos de financiamento. Conclusões/Consi-
derações Finais Apesar dos múltiplos esforços ao longo dos 
anos para a mudança do modelo assistencial, é fundamental 
que eles estejam ajustados, acompanhados e impulsionados 
por um financiamento adequado e permanente para que seja 
assegurada não só a continuidade, como também a evolução 
dos avanços já conquistados.

Andrei Souza Teles; Milla Pauline da Silva Ferreira; Thereza 
Christina Bahia Coelho;

13503 O CUMPRIMENTO DO VALOR MÍNIMO APLICADO 
EM SAÚDE PELOS MUNICÍPIOS DA MACRORREGIÃO 
LESTE DA BAHIA

Introdução A Emenda Constitucional nº 29 de 2000 (EC 29), 
regulamentada pela Lei Complementar nº 141 em 2012 (LC 
141/12), definiu os percentuais mínimos de recursos a serem 
aplicados por todos os entes federativos em ações e serviços 
públicos de saúde. No âmbito municipal, ficou determinada 
a aplicação anual de, no mínimo, 15% da receita de impostos 
e transferências constitucionais e legais. Objetivos O estudo 
teve como objetivo verificar o cumprimento da EC 29 pelos 
municípios que compõem a macrorregião Leste do estado da 
Bahia, no período de 2010 a 2012. Metodologia Pesquisa de 
natureza quantitativa e descritiva que utilizou dados finan-
ceiros informados pelos próprios municípios ao Sistema de 
Informações sobre Orçamentos Públicos de Saúde (SIOPS). 
Foi verificada, com o auxílio do modelo de Contas Nacionais 
de Saúde, a aplicação do percentual de recursos municipais 
destinados ao setor da saúde. Resultados e Discussão Per-
cebeu-se que a maioria dos municípios cumpriu, em 2010, o 
mínimo de 15% preconizado pela EC 29. Dos 48 municípios que 
compõem a macrorregião Leste, 85% aplicaram mais do que 
o mínimo preconizado dos recursos próprios para a área da 
saúde. Por outro lado, dois municípios aplicaram menos de 
15% de suas receitas, isto é, não aplicaram o mínimo necessá-
rio, segundo a EC 29, e cinco municípios aplicaram exatamen-
te 15%. Em 2011, apenas um município aplicou menos que 15%. 
Já no ano 2012, nenhum município dos 48 deixou de aplicar 
o percentual mínimo estabelecido pela EC 29. Conclusões/
Considerações Finais A EC 29 foi bem-sucedida na busca do 
objetivo de elevar a participação de Estados e municípios no 
financiamento público da saúde. No entanto, cabe destacar a 
necessidade de maior fiscalização na aplicação dos recursos 
para a saúde a partir, sobretudo, dos Conselhos de Saúde, 
que devem exigir mais transparência nas contas públicas.

Milla Pauline da Silva Ferreira; Andrei Souza Teles; Thereza 
Christina Bahia Coelho;
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sibilidade de análise (tipo; demanda). Resultados e Discussão 
A distribuição regional dos registros de compra no BPS indi-
cou maiores registros na Região SD e menor na CO. Entre as 
modalidades, foi predominante compras na forma de pregão 
(7) nas entidades públicas e privadas sem fins lucrativos. As 
médias nacionais de preços, segundo a menor unidade de 
fornecimento, indicam altas variações entre o preço mínimo 
e o máximo. A média simples entre eles é maior que a pon-
derada pela quantidade adquirida. As maiores quantidades 
registradas foram compradas na Região SD. As compras de 
medicamentos para a AB têm maior concentração nas Secre-
tarias Municipais (SMS), seguindo-se os Consórcios Munici-
pais (CMS). Em sendo maiores as compras das SMS, os preços 
não são mais baixos que os de outras instituições. Não existe 
uniformidade regional de compra de genéricos e não genéri-
cos, com maiores diferenças de preços, entre eles na Região 
CO com genéricos com preços mais elevados. Nas demais re-
giões, genéricos têm preços médios mais baixos, independen-
temente da quantidade. As compras judiciárias destacaram-se 
na Região SD. Os preços por demanda judicial são mais eleva-
dos que as administrativas nas Regiões SD e SUL. Conclusões/
Considerações Finais Apesar da limitação da concentração 
dos registros no SD a análise do BPS revela premissas sobre 
as diferenças regionais dos preços amostrais: As quantidades 
adquiridas influenciam os preços regionais evidenciado pelo 
desvio padrão dos preços médios ponderados; As diferenças 
entre o preço mínimo e o máximo é bastante expressiva no 
Brasil; Os maiores volumes de compras feitos pelas SMS não 
têm padrão de preços mais baixos; Mais medicamentos gené-
ricos adquiridos podem colaborar na diminuição das diferen-
ças regionais de preços por apresentarem média de preços e 
desvio padrão inferiores aos não genéricos; As Regiões Norte, 
SD e Sul apresentam menores diferenças regionais de preço 
e compram mais genéricos; As compras por demanda judicial 
podem potencializar as diferenças regionais de preços por es-
ses serem mais elevados; O BPS é ferramenta importante para 
análises e comparações regionais; Análise de diferenças regio-
nais de preços é forte instrumento de controle de compras e 
qualidade do gasto. Referências 1 – BRASIL, Ministério da Saú-
de. Banco de Preços em Saúde. Brasília, 2013 2– COSTA, L. R. L. 
Os Critérios de Alocação de Recursos Financeiros no Sistema 
Único de Saúde: uma visão a partir das Normas Operacionais, 
1991 a 2002. 118F. Dissertação (Mestrado) – Fundação Getúlio 
Vargas. São Paulo. 2003. 3 - VIEIRA, R. S.; SERVO, L. M. S. Esti-
mativas de custos dos recursos humanos em atenção básica: 
equipes de saúde da Família e Equipes de Saúde Bucal . Pesqui-
sa Necessidade de Financiamento da Atenção Básica. Brasília: 
Ipea, 2013. Mimeo. (Nota Técnica Brasília, 16). 4 - BRASIL. Mi-
nistério da Saúde. Projeto Reforsus – CNPq “Determinação do 
custo do programa de saúde da família – PSF”. Relatório Final: 
Volume I/III - Consórcio FGV –EPOS Health Consultants, 2001

José Rivaldo Melo de França; Sérgio Francisco Piola;

13862 CUSTO-EFETIVIDADE DE SERVIÇOS DE 
PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO 
CUIDADO DO SOFRIMENTO DIFUSO

Introdução Comumente, a população manifesta seu adoe-
cimento por meio do “sofrimento difuso”, expressado por 

queixas como ansiedade, depressão e nervosismo. Entretan-
to, os serviços convencionais de saúde não estão preparados 
para atender este tipo usuário. Neste cenário, outras terapias 
estão disponíveis no sistema de saúde público, as práticas 
integrativas e complementares (PIC). Objetivos Avaliar o cus-
to-efetividade das práticas integrativas e complementares no 
cuidado em sofrimento difuso. Metodologia A avaliação da 
efetividade foi realizada a partir da coleta de dados de pron-
tuário do Centro de PIC Equilíbrio do Ser (CPICES) em João 
Pessoa/PB e Prof. Guilherme Abath (CPICGA) em Recife/PE, a 
partir das variáveis de identificação do usuário com sofrimen-
to difuso, número de atendimentos, queixas e sua resolução. 
Na avaliação dos custos, estes foram classificados em diretos 
e indiretos e distribuídos pelo sistema de custeio por absor-
ção em centros administrativo, auxiliar e produtivo. Foi calcu-
lada a razão de custo-efetividade incremental (RCEI) dos cus-
tos do serviço e número de atendimentos, do serviço como 
um todo e para sofrimento difuso. Resultados e Discussão 
Em 2014, o CPICES realizou 34.521 atendimentos, destes, 180 
usuários eram de sofrimento difuso, totalizando 1620 atendi-
mentos (média de nove atendimentos para alta). No CPICGA 
foram realizados 32.016 atendimentos, desses, 21 usuários 
com sofrimento difuso, realizando-se 210 sessões (média de 
10 por paciente). O serviço do CPICGA teve custo anual de R$ 
1.148.270,26, enquanto o CPICSES foi de R$ 1.256.250,59. A 
RCEI total foi de R$336,93/atendimento quando comparados 
o CPICSES e CPICGA. Ao considerar apenas os usuários aten-
didos com sofrimento difuso, o custo foi de R$ R$ 23.257,50 
para o CPICSGA e R$ R$ 190.398,60 para o CPICSES, assim a 
RCEI foi de R$ 118,54/atendimento. Conclusões/Considerações 
Finais Em ambos os casos, o CPICGA foi mais custo-efetivo em 
relação ao CPICSES. Sugere-se a realização de estudos com a 
mesma abordagem metodológica nas demais regiões do Bra-
sil, a fim de ampliar o conhecimento sobre o custo-efetividade 
das PICs, visto o pioneirismo da pesquisa realizada.

Adriana Falangola Benjamin Bezerra; Islândia Maria Carvalho de 
Sousa; Camilla Maria Ferreira de Aquino; Vítor Pereira Jordão; 
Marcone Cesar Tabosa Assunção; Manoel Raymundo Carvalho 
Neto; Rogério Fabiano Gonçalves; Keila Silene de Brito e Silva;

13968 COMPARAÇÃO ENTRE APLICAÇÃO DE RECURSOS 
PÚBLICOS FINANCEIROS E INDICADORES NA ÁREA DE 
SAÚDE EM TANGARÁ DA SERRA/MT NO PERÍODO DE 
2012 A 2014

Introdução A Constituição Federal de 1988, referenciada 
“Constituição Cidadã” por ampliar o controle sobre a gestão 
pública e defender o regime democrático e os interesses so-
ciais e individuais, assentou a moralidade com um dos prin-
cípios da Administração Pública. Dentre os doze direitos so-
ciais expressos, a saúde, “direito de todos e dever do Estado” 
(BRASIL, 1988, art. 196), orienta-se por exigências federais 
que “obrigam o município a destinar parte de sua receita a 
determinado fim” (ANDRADE, 2013, p. 194). Assim, os recur-
sos aplicados pelos municípios deverão ser equivalentes a, no 
mínimo, 15% do produto da arrecadação de impostos e dos 
recursos disponibilizados para o mesmo fim (MATO GROS-
SO, 2015), comprovada sua aplicação através do Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária (BRASIL, LC 101/2000). 

Luís, Maranhão. Metodologia Trata-se de estudo transversal 
que utilizou dados da coorte “Fatores etiológicos do nasci-
mento pré-termo e consequências dos fatores perinatais na 
saúde da criança: coortes de nascimento em duas cidades 
brasileiras - BRISA”. Estudou-se 3.247 crianças de 13 a 35 me-
ses em São Luís. Utilizou-se regressão multivariada (modelo 
de Poisson) com modelagem hierarquizada e modelo teórico 
definido a priori. A variável resposta foi a realização de gasto 
direto com medicamentos, consultas e exames, categorizada 
em gasto alto (desembolso com 2 ou 3 itens), e gasto baixo 
(com 1 item). O modelo teórico teve quatro níveis com variá-
veis socioeconômicas e demográficas; cobertura de serviço 
de saúde; fatores perinatais; e características da criança. As 
variáveis com p-valor ≤0,10 ajustaram o bloco subsequente. 
Permaneceram no modelo final as variáveis com nível de signi-
ficância de 0,05. Na análise considerou-se a estratificação e as 
probabilidades desiguais de seleção das unidades amostrais e 
o ajuste para não resposta. Resultados e Discussão Houve gas-
to com medicamento para 94,2% das crianças; com consulta 
para 29,73%; com exames para 37,9%. O gasto alto foi verificado 
em 45,7% dos casos. Os fatores associados como risco ao gasto 
alto foram: maiores níveis de escolaridade da mãe (RP=1,67; 
IC95%: 1,34 – 2,07; e RP=1,52; IC95%: 1,13 – 2,02; p<0,001), não 
cobertura por plano privado (RP=1,49; IC95%: 1,23 – 1,81; e 
p=<0,001), pré-natal em serviço particular (RP =1,47; IC 95%: 
1,07 – 2.02; e p=0,01), crianças de mais de 24 meses (RP=1,33; 
IC95%: 1,06 – 1,68; e p=0,01), e estado de saúde da criança ruim/
regular (RP=1,23; IC95%:1,03 – 1,48; e p=0,02). Tempo de aleita-
mento materno de 12-24 meses (RP=0,82; IC95%: 0,67 – 0,99; e 
p=0,04) protegeu do gasto alto, o que era esperado. Ser cober-
to pela Estratégia Saúde da Família não se associou ao gasto 
privado. A alta frequência de gasto com medicamentos cha-
ma atenção, e corrobora com a literatura5,6,7. Sugere-se de-
sigualdade socioeconômica no acesso à saúde: mães de maior 
escolaridade teriam mais recursos financeiros para realizar 
gastos diretos com saúde, portanto realizaram desembolso 
com mais itens; e não ter plano de saúde foi risco para o gasto 
direto 4,5. Conclusões/Considerações Finais Demanda-se am-
pliar a oferta/acesso à assistência farmacêutica para crianças 
no SUS; avaliar o cuidado no acompanhamento do crescimen-
to e desenvolvimento da criança na ESF, que não protegeu do 
gasto alto; fomentar o aleitamento prolongado por mais de 12 
meses; e compreender o papel dos planos de saúde no gasto 
privado e acesso à saúde. Os resultados demonstram elevada 
frequência de participação das famílias no gasto em saúde, su-
gerindo dificuldades de acesso principalmente a medicamen-
tos e exames, podendo as famílias estarem sujeitas a riscos 
financeiros decorrentes desses gastos. Reestruturar o proces-
so de financiamento da saúde no Brasil deve estar na ordem 
do dia para que seja possível um SUS universal. Referências 
Piola, SF, et al. Estruturas de financiamento e gasto do siste-
ma público de saúde. A saúde no Brasil em 2030 - prospecção 
estratégica do sistema de saúde brasileiro: estrutura do finan-
ciamento e do gasto setorial [online]. Rio de Janeiro: Fiocruz, 
vol. 4, p. 19-70 Ocké-Reis, CO. Gasto privado em saúde no Bra-
sil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 31(7), p. 1351-1353, 
jul, 2015 Viana ALd’A, Silva HP, Lima LD, Machado CV. Finan-
ciamento estável e suficiente para garantir a universalidade. 
Andrade MV, Noronha KVMS, Oliveira T. B. Determinantes dos 

gastos das famílias com saúde no Brasil. Economia, v.7, n.3, 
p.485–508, 2006 Andrade MV, Lisboa MB. Determinantes dos 
gastos pessoais privados com saúde no Brasil. Gasto e con-
sumo das famílias brasileiras contemporaneas.Brasília: IPEA; 
2006 p. 84-106. Silveira F, Osorio RG, Piola SF. Os gastos das 
famílias com saúde. Gasto e consumo das famílias brasileiras 
contemporâneas. Volume 2. Brasília: IPEA; 2007.
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13837 ATENÇÃO BÁSICA NO BRASIL: VARIAÇÕES 
REGIONAIS DE PREÇOS E GASTO PÚBLICO COM 
MEDICAMENTOS

Introdução O estudo analisa as potencialidades do Banco de 
Preços em Saúde do Ministério da Saúde (BPS)(1) para iden-
tificar as diferenças regionais de preços de medicamentos 
mais utilizados na Atenção Básica (AB), para avançar na dis-
cussão de fatores associados às desigualdades dos gastos em 
saúde. Faz parte da Pesquisa Financiamento de Sistemas de 
Saúde: Prospectiva de Custos para a Alocação de Recursos, 
coordenada pela Fundação Oswaldo Cruz. Justifica-se sua per-
tinência como subsídio importante para maior equidade na 
alocação regional de recursos. As diferenças detectadas nem 
sempre são consideradas na repartição federal de recursos 
(2). Um dos três principais itens com destaque entre os gastos 
na AB(3), os medicamentos têm nível de gasto geralmente as-
sociado a fatores relacionados à demanda (epidemiológicos 
e demográficos, por exemplo) ou à oferta(características dos 
serviços e da gestão). Neste caso, são fatores também impor-
tantes os relacionados às condições de compra (quantidade, 
modalidade, etc.), à distribuição e aos protocolos de utiliza-
ção. Os resultados encontrados poderão fornecer parâme-
tros para o aperfeiçoamento das compras, contribuindo para 
a melhoria da qualidade do gasto. Objetivos Geral: Identificar 
as variações regionais de preços dos principais medicamentos 
empregados na AB e as possíveis causas que interferem na 
determinação dos níveis de preços. Específicos: 1. Disponibili-
zar informações referentes à potencialidade de uso do BPS; 2. 
Identificar fatores com influência sobre a variação regional de 
preços de medicamentos da atenção básica. Metodologia A 
prioridade aos medicamentos foi por estar entre os três prin-
cipais itens de custo da AB detectados na literatura (3) (4) e 
ter registros mais consistentes no BPS. Em visitas técnicas ao 
BPS foi explanado: Histórico, condições de alimentação, fun-
cionalidades e estado da arte do uso. Dados do BPS indicaram 
medicamentos com maior número de registros e abrangência 
temporal e territorial. Foram selecionados 20 da AB,dos quais 
oito atendem integralmente aos critérios de abrangência ter-
ritorial, número de registros e coerência de valores. Os itens 
selecionados foram padronizados pela menor unidade de for-
necimento em MG. O período pesquisado foi de 16/04/2014 a 
16/10/2015. O curto período dispensa atualizações de valores. 
Variáveis: Quantidade comprada, preço unitário e médio pon-
derado. Feito recorte por região, extraída a média simples 
regional e o desvio padrão. Os resultados foram analisados 
pelas regiões. Adicionaram-se variáveis que ampliaram a pos-
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um modelo apoiado na atenção hospitalar, com destinação de 
recursos superior para as regiões brasileiras de maior capaci-
dade instalada, como a sudeste, onde o Estado de São Paulo 
esta presente. Referências ALBUQUERQUE, M.V. O enfoque 
regional na política de saúde brasileira (2001-2011): diretrizes 
nacionais e o processo de regionalização nos estados brasilei-
ros. São Paulo, 2013. Tese (Doutorado em Ciências). Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo, 2014. AUDRESCHT, 
D.; FELDMAN, M. (1996). R&D spillovers and the geography 
of innovation and production. The American Economic Re-
view, v. 86, n. 3, jun. ARROW, K.J. Uncertainty and the welfare 
economics of medical care. American Economic Review, 1963, 
53 (5), pp.941-73. _______ , K.J. Social Choice and Individual 
Values. 1951. _______,”Interpersonal Comparisons of Utility: 
A Comment, Economic Journal, 1938, 43(4), 635-41 ATAPOUR, 
A et al.. Hemodialysis versus peritoneal dialysis, which is cos-
t-effective?. Saudi J Kidney Dis Transpl. 2015 Sep;26(5):962-5. 
doi: 10.4103/1319-2442.164578.
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14096 ESTUDO DOS PROCESSOS DE FATURAMENTO 
DAS AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH) 
EM UM HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE.

Introdução A atualidade do cenário social mostra-se permea-
do por problemas desafiadores para a gestão das diversas 
esferas da atuação publica o que gera frequentes discussões 
acerca da aplicação dos recursos em diversos segmentos. Em 
destaque para a saúde a dificuldade de manter a qualidade 
de atendimento, com redução ou controle de custos cada vez 
mais altos é preeminente, por exemplo, os gastos de média e 
alta complexidade com foco nas Unidades de Terapia Intensi-
va (UIT’s), responsáveis pelos procedimentos e tratamentos 
de maiores complexidades geram custos extremamente altos 
que somados ao descaso com falhas de processos (preen-
chimento de AIH e/ou prontuário, fidedignidade de dados) 
podem onerar ainda mais o ente público. À vista desta reali-
dade, é de suma importância que o trabalho do setor de fatu-
ramento seja realizado detalhadamente para que não ocorra 
evasão de receita e esta seja utilizada em beneficio do hospi-
tal e seus usuários. Fundamentado neste contexto, o estudo 
em questão justifica-se por contribuir para retratar o impacto 
financeiro causado a esta instituição hospitalar de alta com-
plexidade cooperando com o seu setor de faturamento. Obje-
tivos Partindo desse processo de discussão desenvolveu-se a 
presente pesquisa que possui como questão norteadora: Qual 
o impacto financeiro relacionado aos processos de trabalho 
em um hospital geral de grande porte? Seu objetivo é anali-
sar o impacto financeiro hospitalar a partir dos processos de 
faturamento das Autorizações de Internação Hospitalar (AIH)
e explicitar os meios de perdas. Metodologia Trata-se de uma 
pesquisa documental, realizada em um hospital geral de re-
ferencia em Natal e região metropolitana. O escopo encon-
tra-se nos registros advindos das UTI’s existentes hospital, do 
período de julho a setembro do ano de 2015, desempenhada 
em uma coleta de dados que ocorreu nos meses de agosto 
a novembro do ano de 2016, em três etapas: no sistema de 
entrada do hospital, amazing, reunindo os nomes dos pacien-
tes, no arquivo do hospital, onde foram coletados dados dos 

registros médicos e por fim, no setor de faturamento, no qual 
foram fornecidos os demonstrativos de AIH’s aprovadas, os 
protocolos de remessa e os relatórios de prévia. Uma vez de 
posse destes documentos, foi realizada uma averiguação nas 
AIH’s anexas aos prontuários, confirmando seus faturamen-
tos. A pesquisa cumpre o regramento ético respeitando a Re-
solução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Na-
cional de Saúde,tendo sido autorizado pelo Comitê de Ética, 
com CAAEnº 51838715.9.0000.5537. Resultados e Discussão 
Os resultados demonstraram através do sistema interno do 
hospital, amazing, que 212 pacientes haviam sido internados 
no período do estudo (Julho a setembro/2015), no entanto a 
partir da coleta dos registros físicos foram encontrados ape-
nas 166 prontuários (78,3%) distribuídos pelas quatro UTI’s 
analisadas. Dos 166 prontuários encontrados no setor de ar-
quivo, 20(12,04%) encontram-se sem o espelho de AIH e 19 
(11,44%) apesar de estar com o espelho de AIH não apresen-
tam valores. A partir dos demonstrativos de AIH’s aprovadas 
não foi possível encontrar 41AIH’s, demonstrando uma perda 
monetária no valor de R$ 246.445,30. Em decorrência, alguns 
fatores causadores da problemática estudada foram identifi-
cados, sendo eles: a falta de um sistema de informação único 
e atualizado, equipe qualificada, colaboradores setoriais, co-
municação intersetorial ativa e gestão de informações com-
partilhada. O monitoramento contínuo da gestão acerca do 
faturamento do hospital, devido aos problemas expostos 
pela pesquisa, se torna falho, e os dados para construção dos 
indicadores de supervisão não terão todas as referencias ne-
cessárias, gerando um impasse para a administração destes 
recursos. Conclusões/Considerações Finais Pôde-se constatar 
que o estudo esclareceu a existência de falhas no processo 
de trabalho do hospital que ocasionam a perda de receita. 
Portanto, conclui-se que para beneficio da instituição, a linha 
de trabalho deve ser planejada estrategicamente, visando agi-
lizar e assegurar os dados tendo em vista um monitoramen-
to contínuo a fim de manter um controle financeiro. Faz-se 
necessária a implantação de um sistema de informação uni-
ficado no qual exista comunicação entre os dados gerados 
em cada setor produzindo um efeito complementar por cada 
subdivisão que este venha a passar cessando o surgimento de 
informações incompatíveis, trabalhar em equipe e manter um 
funcionamento pleno, criando metas de maneira a cumpri-las, 
resultando na extinçãodo prejuízo institucional. Por fim, espe-
ra-se que o resultado desse estudo venha a estimular a gestão 
setorial e geral do hospital a estar com um olhar crítico cons-
tante sobre o processo de trabalho no âmbito organizacional. 
Referências BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saú-
de. Assistência de Média e Alta Complexidade no SUS. Conse-
lho Nacional de Secretários de Saúde. Brasília:CONASS2007. 
Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
colec_progestores_livro9.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2015. DA 
SILVEIRA FERNANDES, Haggéas et al. Gestão em terapia in-
tensiva: conceitos e inovações. RevBrasClin Med. São Paulo, v. 
9, n. 2, p. 129-37, 2011. DEL NERO, Carlos R. O que é economia 
da saúde. Economia da saúde: conceitos e contribuição para 
a gestão da saúde, 1995. MAURIZ, Clarice. Faturamento hospi-
talar: um passo a mais. Revista Inova Ação, v. 1, n. 1, p. 38-44, 
2014. PADILHA, M. A. S. Importância da educação continuada 
na redução de custos hospitalares. XVI CIC pesquisa e respon-

Todavia, não basta aos gestores apenas cumprirem tais exi-
gências, mas também acompanharem a conversão desses in-
vestimentos em qualidade nos serviços visto o ato legal nem 
sempre ser honesto, moral (BRAGA, 2012). Objetivos Identifi-
car os investimentos na área de saúde e os resultados alcan-
çados referentes a dez indicadores no município de Tangará 
da Serra/MT durante os exercícios financeiros de 2012 a 2014 
Metodologia Trata-se de pesquisa documental de acesso ao 
portal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Ex-
traíram-se os montantes dos orçamentos anuais, as receitas 
base disponíveis para apuração dos investimentos, os mon-
tantes investidos e os respectivos percentuais. Os resultados 
dos indicadores de desempenho foram extraídos do instru-
mental de avaliação de políticas públicas desenvolvido pela 
Corte de Contas em parceria com o Centro de Estudos da 
Metrópole. As informações foram organizadas em quadros 
distintos: um traz informações orçamentárias e outro os resul-
tados dos indicadores de desempenho. A análise constituiu-se 
da aplicação lógica do processo investigativo (GIL, 2008) que 
conduziu a um quadro final contendo diferenças orçamentá-
rias, de receitas base e montantes investidos, além do quan-
titativo de indicadores que alcançaram resultados superiores 
à média estadual, nacional ou sobre ambas, e a melhora ou 
piora da condição municipal. Resultados e Discussão Perce-
be-se cumprimento do investimento mínimo: 19,92% (2012); 
28,60% (2013); 27% (2014). Nota-se semelhança dos orçamen-
tos de 2012 (R$ 147.949.973,07) e 2013 (R$ 153.046.323,43), e 
acréscimo de 18% no de 2014 (R$ 186.327.676,05). A receita 
base de 2012 (R$ 21.954.337,66) representou 1/4 das de 2013 
(R$ 88.200.277,21) e 2014 (R$ 98.451.376,81). Dentre os fato-
res influenciadores dessa discrepância cita-se planejamento 
estratégico não condizente com a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (MATO GROSSO, 2015). Em 2013 investiu-se 5 vezes mais 
que em 2012 (R$ 25.233.364,09; R$ 4.373.587,45). Nota-se que 
o município alcançou resultados melhores que as médias es-
tadual e nacional em 5 indicadores em 2012 e em 4 em 2013, 
mas 2 resultados piores que as médias BR e MT em 2012 e 3 
em 2013. Em 2013 o ente piores seus resultados em 8 indica-
dores se comparado a 2012. Considerando apenas os 5 re-
sultados divulgados referente 2014, 2 alcançaram resultados 
melhores que as médias estadual e nacional, sendo que em 
3 o município piorou sua condição se comparado a 2013. Con-
clusões/Considerações Finais Percebe-se que os expressivos 
investimentos realizados em 2013 e 2014 não melhoraram os 
resultados se comparados a 2012. No curto período analisado 
não se comprovou a relação entre investimentos e resultados, 
talvez comprovada se utilizada séries históricas. Percebe-se 
atraso dos governos federal e municipal na divulgação dos 
resultados dos indicadores, vindo a dificultar a relação entre 
agentes públicos e cidadãos quando da utilização de canais de 
participação e controle social. Optou-se por utilizar o site da 
Corte de Contas estadual para coleta das informações por ser 
a instituição apreciadora das ações municipais mato-grossen-
ses. Referências ANDRADE, Nilton de Aquino. Contabilidade 
Pública na Gestão Municipal. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2013. BRA-
GA, Pedro. Ética, Direito e Administração Pública. 3.ed. Brasí-
lia: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2012. 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Fede-
rativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/

ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 18 jan. 
2017. BRASIL. Lei Complementar Nº 101, de 4 de Maio de 2000. 
Estabelece Normas de Finanças Públicas Voltadas para a Res-
ponsabilidade na Gestão Fiscal e dá Outras Providências. GIL, 
Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. 
São Paulo: Atlas, 2008. MATO GROSSO. Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso. Consolidação de Entendimentos Téc-
nicos: Súmulas e Prejulgados. Tribunal de Contas do Estado. 
7.ed. Cuiabá: Publicontas, 2015.
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14042 UMA ANÁLISE ECONÔMICA E POLÍTICA SOBRE 
OS SERVIÇOS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NAS 
REGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO NOS 
ANOS DE 2008 A 2015.

Introdução Neste estudo, foi realizada uma breve discussão a 
respeito da Economia Política e sua contribuição à saúde. Foi 
descrito sobre a importância da Macroeconomia e da Microe-
conomia na Saúde. Comentou-se sobre o cenário da saúde na 
geração de emprego e renda no mundo. Foram analisadas as 
principais metodologias de análise econômica na saúde, mos-
trando a necessidade de um maior enfoque político. Por fim, 
constatou-se uma forte dependência estrutural com relação 
a importação de insumos, máquinas e tecnologias pelo SUS, 
com um impacto significativo na inflação da saúde onde a 
Alta Complexidade esta presente. Objetivos Mostrar o eleva-
do financiamento federal para a Alta Complexidade no SUS. 
Evidenciar a concentração financeira na Hemodiálise, parti-
cularmente em SP. Construir uma matriz de avaliação com os 
principais indicadores estruturais da Hemodiálise.Discutir o 
uso alternativo da Diálise Peritoneal no SUS. Metodologia Foi 
desenvolvido uma matriz de indicadores, tendo como base a 
Metodologia Proadess para avaliação de serviços na saúde. 
Os dados foram coletados na plataforma DATASUS, relaciona-
dos aos procedimentos APACS para Hemodiálise.Foram cole-
tados, por região de saúde, na Secretaria de Saúde do estado 
de São Paulo (SES), os seguintes dados: • Número de atendi-
mentos; • Quantidade de pacientes; • Máquinas utilizadas; 
• Medicamentos de alto custo (com descrição detalhada das 
principais drogas utilizadas); • Óbitos informados de pacien-
tes na TRS; • Quantidade de orteses, próteses e materiais 
por região de saúde (OPM); • Número de estabelecimentos 
(SUS, privados e filantrópicos); • População por região de 
saúde; • Local de moradia e local de realização da TRS; • 
Valores dispendidos no período de 2008 a 2015. Por fim, as 
referências bibliográficas foram obtidas na base da USP, Pu-
bmed e Lilacs. Resultados e Discussão Resultados Parciais 
De acordo com os dados da plataforma SIASUS/DATASUS/
MS há um concentração na produção de alguns Centros de 
referência no atendimento da TRS no município de São Paulo, 
particularmente, 6 clínicas com maior participação relativa na 
produção. Todas as variáveis coletadas apresentaram corre-
lação positiva, principalmente com relação a utilização dos 
insumos, estritamente vinculados ao volume de atendimen-
tos. Conclusões/Considerações Finais Como uma das princi-
pais conclusões, verificou-se que não se conseguiu alterar o 
modelo de saúde pretendido pelo SUS, diminuindo o peso de 
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parque produtivo da saúde; Aquisição de medicamentos, 
imunobiológicos e insumos; e Apoio ao Desenvolvimento Tec-
nológico e Inovação para medicamentos, imunobiológicos e 
insumos estratégicos. A conta satélite da saúde (2005-2013) 
foi utilizada para identificar as fontes de informação sobre 
execução orçamentária. Dados dos sistemas foram obtidos e 
séries temporais foram construídas. Resultados e Discussão 
Resultados e Discussão: Os principais sistemas que dispõem 
de informação desagregada por nível de programa, ação e 
unidade orçamentária recebedora do recurso (por meio das 
quais é possível identificar os LFO) foram SIAFI, SIGA-Brasil e 
FNS. SIOPS, SIASG e SIOP fornecem informações complemen-
tares. A receita gerada pela produção pública de medicamen-
tos, proxy do repasse por aquisição, aumentou no período. Tal 
receita equivalia a 12,9% do gasto governamental (dos três en-
tes) com medicamentos em 2005, e chegou a 31,2%, em 2013. 
Este crescimento não implica necessariamente aumento do 
volume de produção, podendo refletir a oferta de produtos 
de maior valor agregado e, por isso, mais caros. Conclusões/
Considerações Finais Considerações finais: Os resultados pre-
liminares do trabalho mostram crescimento no repasse por 
aquisição, o que é consistente com a política do CIS, imple-
mentada a partir de 2004. Não foram encontradas informa-
ções detalhadas referentes a todo o período previsto.
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14147 ANÁLISE DAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS 
REALIZADAS POR INSTITUTO DE REFERÊNCIA EM 
ONCOLOGIA FORA DO AMBIENTE CONCORRENCIAL

Introdução A existência de competição no mercado de medi-
camentos tem sido apontada como a estratégia mais impor-
tante para garantir que instituições de saúde, públicas e pri-
vadas, e a própria população possam obter menores preços 
nas compras destas tecnologias(1). Os elevados preços dos 
medicamentos utilizados no tratamento do câncer, principal-
mente os de origem biotecnológica e os alvo-específicos, têm 
sido objeto de discussão bem documentada na literatura(2).
No Brasil as compras governamentais são reguladas pela Lei 
nº. 8.666 de 1993, onde a licitação pública é a regra(3). Entre-
tanto, esta mesma norma disciplina situações de exceção e 
as denomina como Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade. O 
Instituto Nacional de Câncer (INCA), órgão vinculado ao Minis-
tério da Saúde e referência na Política Nacional de Prevenção 
e Controle do Câncer(4) no país possui recursos estruturais 
e humanos para a execução de suas aquisições. Contudo, 
barreiras burocráticas e o constante desabastecimento de 
medicamentos no mercado nacional têm resultando em fra-
casso nas licitações e motivado o uso das flexibilidades não 
concorrenciais previstas em lei. Objetivos Analisar as compras 
de medicamentos realizadas pelo INCA através de processos 
sem licitação, por dispensa e inexigibilidade. Metodologia 
Estudo exploratório, quantitativo, relativo ao período de ja-
neiro/2007 e dezembro/2014, com dados de compras de me-
dicamentos, realizadas pelo INCA sem licitação, extraídos de 
sistema governamental denominado Sistema de Administra-
ção de Serviços Gerais (SIASG). Os preços unitários de com-

pras foram corrigidos para dezembro/2014, a fim de permitir a 
comparabilidade entre os anos, utilizando-se Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE). Foram catego-
rizados medicamentos, pela Classificação Anatômica Terapêu-
tica Química da OMS, bem como fornecedores contratados e 
justificativas, bem como os medicamentos, pela Classificação 
Anatômica Terapêutica Química da OMS. Realizou-se análise 
de tendência da proporção de compras não licitadasatravés 
do método dos mínimos quadrados(5). Resultados e Discus-
são Do total de 4.216 aquisições de medicamentos realizadas 
no período, 605 (14,4%) ocorreram sem licitação, sendo 85,5% 
por dispensa de licitação. As compras sem licitação somaram 
R$ 34.962.880,04 (3,8% do total do período), sendo a grande 
maioria dos gastos através de inexigibilidade (58%). Embora 
exista variação entre a proporção de compras sem licitação 
no período, verificou-se tendência de crescimento da moda-
lidade não concorrencial ao longo do tempo, fortemente in-
fluenciada pelo crescimento na proporção de aquisições por 
inexigibilidade. Segundo a classificação ATC, destacaram-se 
os grupos “Vários” (V), Antineoplásicos e Imunomoduladores 
(L), Sistema Nervoso (N) e Anti-infecciosos de uso sistêmico 
(J), que juntos somaram quase 60% das compras sem licitação. 
Os distribuidores nacionais foram os principais fornecedores 
contratados (52,9%);porém, a grande maior parte ia dos gas-
tos (80,9% do total) envolveu os fabricantes. As duas princi-
pais justificativas para as compras sem licitação, totalizando 
83,8% dos motivos registrados, decorreram da “Menção dire-
ta da Lei” e das “Causas relacionadas aos processos de com-
pras”. Conclusões/Considerações Finais Apesar da licitação 
ser a regra para as compras públicas no país, o INCA registrou 
significativa proporção de compras de medicamentos sem li-
citação no período, com tendência crescente. A flexibilidade 
prevista na lei quanto ao uso da aquisição direta não afasta a 
necessidade do seguimento das formalidades previstas na re-
gulamentação brasileira; tampouco, corrobora seu uso quan-
do é deflagrado por ausência de gestão adequada do abaste-
cimento por parte do gestor público, decorrente de falhas no 
planejamento ou na condução dos processos licitatórios.Este 
estudo indicou possibilidades para intervenções específicas, 
que podem contribuir como modelo para aprimoramento da 
gestão das compras públicas de medicamentos no Brasil. Re-
ferências 1 — MANAGEMENT SCIENCES FOR HEALTH. MDS-3: 
Managing Access to Medicines and Health Technologies. Ar-
lington, Virginia: Management Sciences for Health; 2012. 2 — 
FOJO, T.; LO, A.W. Price, value, and the cost of cancer drugs. 
The Lancet Oncology. v. 17, n. 1, p. 3-5, 2016. 3 — BRASIL. Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 
jun., 1993. 4 — BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 874, 
de 16 de maio de 2013. Institui a Política Nacional para a Pre-
venção e Controle do Câncer Diário Oficial [da] República Fe-
derativa do Brasil, Brasília, DF, n. 94, p.129, maio 2013. Seção 
1. 5 — MORETTIN, P.A.; BUSSAB, W.O. Estatística Básica. 6 ed. 
São Paulo: Saraiva; 2010.
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14102 O INVESTIMENTO FINANCEIRO NA ÁREA DE 
SAÚDE E A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM ALTO ARAGUAIA/MT 
NO PERÍODO DE 2003 A 2015

Introdução Dentre os doze direitos sociais expressos, a saú-
de, “direito de todos e dever do Estado” (BRASIL, 1988) 
orienta-se por comandos constitucionais que determinam aos 
municípios destinarem parte de suas receitas para as ações 
e serviços de saúde (ANDRADE, 2013). Assim, os municípios 
deverão investir ao menos 15% do produto da arrecadação de 
impostos e dos recursos disponibilizados pelo estado e União 
para a área de saúde, comprovada sua aplicação através do 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (BRASIL, LC 
101/2000) tendo referência para o investimento a atenção pri-
mária à saúde e a organização do serviço local como porta de 
entrada para o sistema público brasileiro, SUS. No entanto, 
instituições públicas municipais têm aplicado mais que o limi-
te mínimo constitucional tanto na atenção primária como na 
garantia de acesso a níveis de referência de especialidades, 
muita das vezes por processo de judicialiação (LEAL, 2008). 
Objetivos Identificar os investimentos financeiros destinados 
à área de saúde e a evolução da atenção primária à saúde no 
município de Alto Araguaia/MT no período de 2003 a 2015. Me-
todologia Trata-se de pesquisa descritiva, com a utilização de 
dados documentais, desenvolvida através de um estudo de 
caso. As informações relacionadas à atenção primária foram 
extraídas do Departamento de Atenção Básica (DAB/MS). Os 
montantes financeiros investidos e os respectivos percen-
tuais no Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos 
em Saúde (SIOPS), e as informações dos orçamentos anuais 
disponibilizados para a gestão municipal foram apurados dos 
relatórios técnicos emitidos pelo Tribunal de Contas de Mato 
Grosso (TCE/MT), pelo fato da apreciação das contais anuais 
municipais não constarem no SIOPS. Os dados foram organi-
zados em dois quadros: o primeiro apresentou informações 
orçamentárias e outro os resultados relacionados à atenção 
primária. A análise dos dados constituiu-se da aplicação lógica 
do processo investigativo (GIL, 2008) que conduziu a um qua-
dro final contendo diferenças orçamentárias, de investimen-
tos e da evolução da condição municipal na atenção primária. 
Resultados e Discussão Percebe-se aumento populacional de 
41,04% (2003-2015) e econômico 676.37% (2003-2015) atrelado 
ao desenvolvimento que o Porto Seco trouxe ao município. 
Nota-se aumento das receitas orçamentárias R$ 10.251.384,83 
(2003) para R$ 79.589.082,41 (2015). Os investimentos desti-
nados às ações e serviços de saúde saíram de R$ 1.663.012,36 
(2004), (o SIOPS informa que o município não tem dados 
para os demonstrativos de 2003 e 2005) e chegaram a R$ 
29.874.093,30 (2015). Os níveis de investimentos mantiveram 
uma média de 24,12% sendo o maior em 2009 (30,02%) e o me-
nor em 2004 (14,89%). O menor investimento informado no 
SIOPS, não condiz com o apurado na Corte de Contas (15,54%). 

Essa diferença pode estar relacionada a entendimentos téc-
nicos específicos do TCE/MT durante a apreciação das ações 
municipais. Em relação à atenção primária o número de ACS 
aumentou na proporção de 66,66%, 22(2003)e 33 (2015). Des-
de 2003 a cobertura da Estratégia Saúde da Família foi de 100% 
porém houve evolução no numero de unidades implantadas 
de 4 (2003-2004) 5 (20005-2010) e 6 (2011-2015). Uma Equipe 
de Saúde Bucal foi incorporada no ano de 2001 e chegou a 6 
em 2015. A partir de 2013 o município conta com uma equi-
pe do NASF 2. Conclusões/Considerações Finais Nota-se que 
houve considerável crescimento populacional e econômico 
atrelado ao desenvolvimento que o Porto Seco trouxe para 
o município. Quanto ao acompanhamento da cobertura da 
atenção primária tanto na cobertura de ACS, ESF e ESB iden-
tificou-se cobertura máxima, conforme é o esperado por dire-
trizes ministeriais. Nota-se conformidade com a implantação 
do tipo do NASF conforme a Portaria 2488/2011. O número de 
ACS e de ESF cresceu 50% e o de ESB 200%, assim como os 
investimentos em saúde, 1.696,38%. Verificou-se a não unifor-
midade das informações orçamentárias disponibilizadas pelo 
SIOPS e o TCE/MT. Optou-se por utilizar complementarmente 
o site da Corte de Contas estadual para coleta de parte das 
informações orçamentárias como forma de ilustrar a situação 
municipal em dados que não foram disponibilizados no SIOPS. 
Referências ANDRADE, N. A. Contabilidade Pública na Gestão 
Municipal. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013. BRASIL. Constituição 
(1988). Constituição da República Federativa do Brasil. BRA-
SIL. Lei Complementar Nº 101, de 4 de Maio de 2000. Estabe-
lece Normas de Finanças Públicas Voltadas para a Responsa-
bilidade na Gestão Fiscal e dá Outras Providências. GIL, A.C. 
Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2008. LEAL, R. G. A quem compete o dever de saúde no direito 
brasileiro? Esgotamento de um modelo institucional. Revista 
de Direito Sanitário, Brasil, v. 9, n. 1, p. 50-69, Jun 2008. MATO 
GROSSO. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Con-
solidação de Entendimentos Técnicos: Súmulas e Prejulgados. 
Tribunal de Contas do Estado. 7. ed. Cuiabá: Publicontas, 2015.
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14124 FINANCIAMENTO DOS LABORATÓRIOS 
FARMACÊUTICOS OFICIAIS NO CONTEXTO DO 
COMPLEXO INDUSTRIAL DA SAÚDE

Introdução Introdução: Nos últimos vinte anos, diversos do-
cumentos de política no setor saúde reconhecem a impor-
tância da produção pública de medicamentos para o SUS. No 
entanto, poucos estudos analisam o grau de implementação e 
os efeitos dessas iniciativas governamentais na dinâmica dos 
laboratórios farmacêuticos oficiais (LFO), e, em particular, o 
financiamento destinado a essas atividades. Objetivos Obje-
tivo: Este trabalho tem como objetivo mapear a trajetória do 
financiamento da produção pública dos laboratórios oficiais 
no período de 1997 a 2016. Metodologia Metodologia: Análi-
se dos programas e ações relacionados ao complexo indus-
trial da saúde (CIS) no orçamento da União (LOA, 2015), para 
definir as categorias de repasse: Construção de unidades do 
parque produtivo da saúde; Modernização de unidades do 
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mento global dos recursos estabelecida no contrato de ges-
tão. Objetivos O objetivo deste trabalho é verificar o volume 
de recursos repassados para hospitais geridos por OSS , e ana-
lisar a produção hospitalar a partir do volume de recursos fi-
nanceiros destinados às OSS que gerenciam Hospital Estadual 
Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), Hospital Estadual Central 
(HEC) e Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), 
entre 2009 a 2015 no Estado do Espírito Santo. Metodologia 
Trata-se de estudo exploratório, com análise documental. O 
período estudado foi de 2009 a 2015, sendo que quatro OSS 
gerenciaram três hospitais públicos estaduais: Hospital Es-
tadual Central, Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves e 
Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Foram coleta-
dos os dados públicos disponibilizados pelos portais oficiais 
nacionais e estaduais – DATASUS, CNES, Sistema de Apoio 
ao Relatório de Gestão (SARGSUS), Relatórios de Gestão da 
Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, Sistema de 
Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) e 
Sistema de Informação Ambulatorial e Hospitalar (SIAH), Por-
tal da Transparência e sites das OSS. A partir da coleta desses 
dados, foram construídas tabelas comparativas para avaliar o 
volume de recursos financeiros repassados para as unidades 
hospitalares ao longo do tempo e a produção hospitalar. Re-
sultados e Discussão Os atendimentos realizados resultaram 
em ressarcimento de R$ 53,8 milhões para as OSS e R$ 70,6 
milhões para o Estado. Já o recurso repassado pelo governo 
estadual foi quase três vezes maior para os hospitais geridos 
por OSS: R$ 814,3 milhões contra R$ 384,8 milhões para os ge-
ridos pelo Estado. Os dados evidenciam que as três unidades 
hospitalares analisadas receberam quase 13% de todo o orça-
mento da saúde do Espírito Santo em 2015. Por meio do res-
sarcimento das internações hospitalares disponibilizadas no 
SIH, entre 2009 e 2015, destaca-se que as seis unidades hospi-
talares são equivalentes em estrutura e tipo de serviços ofer-
tados. Os três hospitais sob administração das OSS realizaram 
46.098 internações no período, enquanto os três administra-
dos pelo estado realizaram 68.086. Outro dado que chama 
atenção é repasse do governo do Estado do Espírito Santo de 
R$ 3.435,62 para cada um dos 9.920 atendimentos prestados 
pelo HEC (gerido por OSS) enquanto que repassou, em média, 
R$ 69,48 para cada procedimento realizado no HABF (gerido 
pelo Estado). Conclusões/Considerações Finais O repasse de 
recursos financeiros estaduais para os hospitais geridos pelas 
OSS é desproporcionalmente maior que os geridos diretamen-
te pelo estado. Isso prova que a transferência da gestão de 
hospitais públicos para as OSS não significa necessariamente 
desoneração dos cofres públicos e nem a melhoria automáti-
ca na produção hospitalar. Os dados mostraram, que em sete 
anos de operação das OSS em hospitais públicos estaduais no 
Espírito Santo, o repasse de recursos para essas entidades foi 
de R$ 814,3 milhões, levando a um custo médio de R$ 515,5 
para cada atendimento no período. Já os hospitais sob admi-
nistração direta receberam R$ 384,8 milhões e apresentaram 
custo médio por atendimento de R$ 205,1 no período. Ou seja, 
a gestão nas mãos de entes privados sem fins lucrativos gera-
ram um custo mais elevado – seja em valores absolutos de re-
cursos repassados, seja em valores médios por atendimentos 
– para os cofres públicos do Espírito Santo. Referências AS-
SOCIAÇÃO EVENGÉLICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE. 
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14269 LIBERALIZAÇÃO INTERNACIONAL DO COMÉRCIO 
E SERVIÇOS DE SAÚDE: O CASO BRASILEIRO

Introdução O Acordo Geral Sobre Comércio de Serviços (GATS) 
foi estabelecido em 1994, seguindo a criação da Organização 
Mundial do Comércio (OMC). O GATS vem liderando nas últi-
mas décadas a liberalização do setor de serviços entre os paí-
ses-membros da OMC. O acordo é baseado em quatro modos: 
1) prestação transfronteiriça; 2) consumo no exterior; 3) pre-
sença comercial; e 4) presença de pessoas físicas. Até 2015, o 
Brasil mantinha a provisão de serviços de saúde parcialmente 
protegida de competição internacional, como uma isenção ao 
GATS. Contudo, uma mudança atual na Constituição reverteu 
essa situação, reascendendo o debate sobre liberalização do 
comércio e saúde no Brasil. Objetivos Mapear, descrever e 
analisar os principais acordos internacionais de comércio de 
serviços assinados pelo Brasil, além da legislação relacionada 
à liberalização da provisão de serviços de saúde para o capital 
estrangeiro. Avaliar o potencial impacto da total liberalização 
dos serviços de saúde no Brasil de acordo com cada modo do 
GATS. Metodologia O estudo é uma combinação de análises 
retrospectiva e prospectiva. Para alcançar cada um dos obje-
tivos, diferentes métodos foram empregados. Para mapear 
os acordos internacionais, empregou-se uma revisão de do-
cumentos oficiais da OMC, analisando todos os calendários de 
compromisso e revisões de políticas de comércio assinados 
pelo Brasil entre 1994 e 2016. Já para o mapeamento da le-
gislação relacionada à liberalização do setor saúde no Brasil, 
analisaram-se duas leis em específico – a lei 8.080, que esta-
belece a criação do SUS, e a lei 13.097, que, além de outros 
temas, determina uma alteração na lei 8.080 no que tange a 
presença de capital estrangeiro no setor da saúde. Para a ava-
liação do potencial impacto da liberalização de acordo com os 
modos do GATS, realizou-se uma revisão geral de literatura, 
em que se utilizaram múltiplas fontes da web, desde banco 
de dados acadêmicos até literatura cinza. A estrutura analíti-
ca foi baseada no método de Avaliação de Impacto à Saúde 
da OMS. Resultados e Discussão A provisão de serviços de 
saúde não foi incluída nos calendários de compromisso assi-
nados pelo Brasil junto à OMC durante o período analisado 
(1994-2016). Por outro lado, o financiamento do setor de se-
guros de saúde privados fazia parte do acordo desde 1994. 

14220 AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO A 
PARTIR DO IMPACTO FINANCEIRO EM UMA UNIDADE DE 
TERAPIA INTENSIVA DE UM HOSPITAL GERAL

Introdução A questão do impacto financeiro na assistência em 
saúde tem ganhado espaço de discussão no cenário da atuali-
dade uma vez que gerir corretamente os recursos orçamentá-
rios produz resultados positivos na prestação de um cuidado 
de qualidade (Brasil, 2007). Dessa forma, uma necessidade 
de melhor eficiência econômica e mais eficácia na gestão dos 
recursos vem se destacando na área da saúde pelas transfor-
mações e alterações no modelo de gestão organizacional nos 
setores públicos, especialmente no que se refere a uma parti-
cipação efetiva dos diversos atores sociais: o contribuinte, os 
fornecedores e o corpo funcional das unidades (KURCGANT, 
1991). Portanto, essa realidade faz surgir a necessidade de ino-
vação nas práticas de gestão, diminuindo as perdas financeiras 
dos recursos públicos, exigindo a adoção de ações inovadoras 
na satisfação dos benefícios para sociedade (Brasil, 2009). Des-
te modo, este estudo propõe-se a contribuir para amenizar as 
perdas financeiras oriundas do não faturamento das contas 
médicas, além de apresentar de forma acessível e, sobretudo 
aplicável, alguns conceitos e ferramentas que passam a inte-
grar o cotidiano do processo na gestão. Objetivos O objetivo 
deste trabalho foi demonstrar o impacto financeiro nos custos 
de um hospital geral a partir dos processos envolvidos no setor 
de faturamento. Metodologia Trata-se de uma pesquisa docu-
mental, realizada no setor de faturamento em um hospital do 
Rio Grande do Norte; Especificamente nos registros oriundos 
nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) existentes na institui-
ção (Rio Grande do Norte, 2015). Esta foi relativa ao primeiro 
trimestre de 2016, com a busca dos censos diários onde cata-
logaram-se trezentos e dez prontuários, totalizando 100% da 
amostra. Após isso, o processo ocorreu no sistema interno do 
faturamento, onde teoricamente encontrar-se-ia de forma mais 
clara e objetiva as informações da amostra. Destarte, deu-se a 
construção de uma nova planilha com o intuito de observar se 
cada prontuário encontrado nas fases anteriores estava com 
todas as informações pertinentes como: encontrados e fatu-
rados, encontrados e não faturados, não encontrados e glosa-
dos. O estudo respeitou a Resolução nº 466, de 12 de dezembro 
de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, autorizado pelo Comi-
tê de Ética com CAAE nº 51838715.9.0000.5537. Resultados e 
Discussão Na coleta foram catalogados 310 prontuários (100% 
da amostra) no arquivo. Destes, 53 não foram encontrados 
(17,1%); 20 não faturados (6,5%); em 13 não havia diárias de UTI 
(4,2%); restando 224 para pesquisa (72,2%). O faturamento em 
três meses nas UTIs deveria auferir um total de R$ 2.913.181,65, 
referente às 240(duzentas e quarenta) AIHs, porém, devido às 
glosas que foram de R$ 494.733,98 no tocante às 52(cinquenta 
e duas) AIHs, representando um percentual de perda na or-
dem de 20,45%, por todos os erros citados a arrecadação foi 
de R$ 2.418.547,67, relativa às 188(cento e oitenta e oito) AIHs. 
Os resultados deste estudo demonstraram um alto número de 
glosas que em sua maioria decorre da negligência em erros de 
checagem, de digitação e falta de interesse dos colaboradores. 
além de seus fatores desencadeantes que foram identificados, 
sendo eles: falta de treinamento da equipe, de padronização 
do sistema, da comunicação em rede e da intersetorialidade, 

constatando assim, a inexistência da operacionalização articu-
lada. Conclusões/Considerações Finais Observou-se um impac-
to financeiro de alto grau no hospital analisado,  resultante de 
processos de trabalho mal elaborados, evidenciados pelo alto 
número de glosas decorrentes da negligência em erros de che-
cagem, digitação, falta de interesse dos colaboradores, altas 
administrativas, procedimentos descodificados, elegibilidade 
das letras dos profissionais médicos e cadastro no CNES. Pro-
põe-se um cronograma físico, estimando os recursos, ações e 
objetivos para a orientação dos processos no faturamento; en-
tre eles estão: monitorar o tempo de inserção dos prontuários 
no SISAIH; estimar o número de colaboradores capacitados 
para alimentação do sistema local; horizontalização da gestão; 
altas administrativas; codificar os procedimentos, evitando as 
glosas e erros por elegibilidade. Espera-se a partir das informa-
ções deste estudo, motivar a gestão do setor para a apresen-
tação de relatórios e indicadores como ferramenta na toma-
da de decisões e acompanhamento no transcorrer das AIHs. 
Referências ______. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. Brasília, 
2009. Disponível em: <http://www.portaldatransparencia.gov.
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Acesso em: 10/07/2015. Gil, A. C. 1946- Como elaborar proje-
tos de pesquisa. 4. ed. - São Paulo: Atlas, 2002. Disponível em: 
<https://professores.faccat.br/moodle/pluginfile.php/13410/
mod_resource/content/1/como_elaborar_projeto_de_pesqui-
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14265 FINANCIAMENTO DOS HOSPITAIS PÚBLICOS 
GERIDOS PELAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE NO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Introdução Em meados da década de 1990 o governo fede-
ral brasileiro lançou as bases jurídicas e administrativas para a 
criação de Organizações Sociais. Essas instituições passaram 
a gerenciar atividades de Saúde, Educação e Cultura por meio 
de contratos de gestão com maior autonomia gerencial e sem 
os entraves burocráticos. Em âmbito nacional as OSS come-
çaram a ser utilizadas na gestão pública em 1998, no Estado 
de São Paulo. Já no estado capixaba, em 2009, regulamentou 
a criação e a qualificação das Organizações Sociais. Entre os 
principais serviços oferecidos pelas Organizações Sociais, 
como substituição ao papel que seria do Estado, estão as ati-
vidades hospitalares. No Espírito Santo (ES), as Organizações 
Sociais de Saúde (OSS) administram três dos principais hospi-
tais públicos desde 2009. As OSS apresentam algumas vanta-
gens em relação a administração direta, tais como liberdade 
de execução financeira dentro do contrato de gestão e orça-



AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde638 639Seção II - PÔSTeReS eM RoDAS De CoNVeRSA

aprofundar a análise de uma unidade, dada pela natureza e 
abrangência, por conseguinte pelo suporte teórico que possi-
bilita a observação do fenômeno e suas relações estruturais. 
O cenário da pesquisa foi o município de Campina Grande e a 
coleta de dados ocorreu por meio do Sistema de Informações 
sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). Para a realiza-
ção do estudo foram selecionados três indicadores: a) despe-
sa total com saúde; b) cumprimento da EC nº 29 e c) gasto per 
capita em saúde, no período de 2000 a 2015. A análise pro-
cedeu dos cálculos de despesas reais que para serem realiza-
dos utilizou-se como deflator o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), muito empregado como base para 
o setor público. Destaca-se ainda que os cálculos realizados 
pelo SIOPS se limitam à analise de dados nominais. Resultados 
e Discussão A análise da trajetória dos gastos reais com saú-
de em Campina Grande, no período 2000-2015, revela três im-
portantes momentos: o processo de municipalização tardio, 
a influência da EC-29 e o período pós emenda. O processo de 
municipalização só é completado em 2002. Assim, observa-se 
um aparente aumento de gastos reais, uma vez que, na prá-
tica, significou que recursos passaram a transitar pelo Fundo 
Municipal de Saúde e passaram para a gestão municipal. Em 
2001, tal lógica representou um aumento de 41% nos gastos 
reais. A segunda fase foi a da necessidade de cumprimento 
da EC-29, que determinou o investimento de no mínimo 15% 
de recursos próprios. Desde o início da aplicação da EC-29 
verificam-se importantes aumentos nos gastos reais, sendo 
de 22% em 2003, 19% em 2004 e 13% em 2005. Mais adiante o 
crescimento continua significativo. Em 2009 foi de 20,36, em 
2012 de 15,75%. A partir de 2013 observam-se investimentos e 
gastos tímidos em relação à inflação. Nos anos de 2013, 2014 
e 2015 o crescimento anual foi negativo ou nulo, o que signi-
fica uma acomodação, embora o município continue gastan-
do um percentual expressivo de recursos próprios. Em 2015 
a queda chegou a 3,5%. Conclusões/Considerações Finais Os 
dados demonstram que Campina Grande não destoa da lógica 
nacional. O subfinanciamento é o principal problema a ser en-
frentado. Isso é reforçado pelo fato de que nenhum dos níveis 
de atenção está suficientemente organizado, ou devidamente 
hierarquizado para atender a população. Os indicadores aqui 
trabalhados demonstram que os efeitos benéficos da EC-29 
parecem ter se esgotado. A manutenção apenas de significa-
tivos percentuais mínimos de gastos não é suficiente para o 
pleno financiamento do sistema. Mesmo utilizando mais de 
20% de recursos próprios em saúde, o município de Campina 
Grande tem investido menos em saúde, quando considerado 
o critério de gastos reais. Considerando que recentemente foi 
aprovada a EC-55 pelo Congresso Nacional, que congela os 
gastos sociais do governo por vinte anos, tais constatações 
se tornam ainda mais preocupantes. O esgotamento dos 
efeitos da EC-29 estimularia a criação de uma agenda em que 
um redesenho do pacto federativo seria necessário. Referên-
cias MARQUES, Rosa Maria. O direito à saúde no mundo. In: 
MARQUES, ROSA MARIA; PIOLA, SÉRGIO FRANCISCO; ROA, 
ALEJANDRA CARRILLO. Sistema de Saúde no Brasil: organiza-
ção e financiamento. Ministério da Saúde, Departamento de 
Economia da Saúde, Investimento e Desenvolvimento; OPAS, 
OMS no Brasil. Brasília: 2016. p. 11-36. MEDEIROS JÚNIOR, Ge-
raldo; ALVES, Renato Augusto da Silva. Administração política 

da saúde: uma análise sobre os indicadores de Campina Gran-
de -Pb. In: Programa de educação tutorial e as multifaces da 
Gestão Contemporânea. Campina Grande, EDUEPB: 2015. p. 
249-267. MENDES, Áquilas Nogueira. Tempos turbulentos na 
saúde pública brasileira: os impasses do financiamento no ca-
pitalismo financeirizado. São Paulo: Hucitec, 2012. OCKÉ-REIS, 
CARLOS OCTÁVIO. SUS: o desafio de ser único. Ed. Fiocruz, 
Rio de Janeiro: 2012.
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14663 O IMPACTO DO SUS COMPLEMENTAR NAS 
INTERNAÇÕES POR CAUSAS EXTERNAS NO BRASIL

Introdução As causas externas representam uma parcela 
importante do número de internações no Brasil, sendo no 
ano 2000 a terceira principal causa de mortes. Para abarcar 
tamanha demanda, o Sistema Único de Saúde (SUS) utiliza 
a sua rede própria e as unidades conveniadas que atuam de 
maneira complementar. Porém, o crescimento da rede não 
acompanhou o dos agravos, gerando uma dependência das 
unidades privadas. Objetivos Avaliar a participação das unida-
des privadas e o seu impacto financeiro nas internações do 
SUS relacionadas a causas externas nos estados brasileiros. 
Metodologia Estudo transversal de abordagem quantitativa, 
através de uma análise estatística descritiva, tendo como refe-
rência as guias de Autorização de Internação Hospitalar(AIH). 
O período de estudo abrange as internações de janeiro/2011 
a dezembro/2015 realizadas no território brasileiro. Os dados 
são provenientes do DataSUS (Sistema de Informações Hos-
pitalares (SIH) do Ministério da Saúde). A anáilise foi realizada 
no software Microsoft Office Excel 2010. Variáveis analisadas: 
grupo de causas, município, regime, AIH’s aprovadas e valor 
total. Critério de inclusão: internação com local de ocorrência 
no Brasil e atendimento pelo SUS. E exclusão: AIH glosadas. 
Resultados e Discussão No período em estudo, as internações 
nas unidades privadas representaram 45% do total de interna-
ções e 47,6% do valor total faturado. A região sul do Brasil foi 
a que apresentou maior participação do setor privado, com 
70,6% dos pacientes internados por trauma, seguida da re-
gião sudeste (49,6%), centro-oeste (43,2%), nordeste (31,0%) e 
norte (22,3%). Entretanto, o Mato Grosso do Sul (MS) e Sergi-
pe(SE) são os estados com maior dependência da rede com-
plementar (77,8% e 72,1% das internações por causas externas, 
respectivamente). Os estados com maior impacto financeiro 
causado por essas internações nos serviços conveniados são 
o MS e o Paraná (PR), com 88,5% e 74,3% dos valores. Con-
clusões/Considerações Finais É notória a grave falha na rede 
assistencial evidenciada através da alta participação dos esta-
belecimentos de natureza privada de maneira complementar 
ao SUS. Para corrigi-la e fortalecer o sistema é necessário um 
maior comprometimento da gestão no planejamento e no ge-
renciamento de recursos a fim de reduzir a dependência da 
rede complementar.

João Paulo Teixeira da Silva; Helry Costa da Silva;
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À SAÚDE EM 2016

Sendo assim, é possível dizermos que houve uma liberalização 
parcial do setor de seguros privados de saúde durante esse 
período, enquanto a provisão de serviços de saúde estava fe-
chada para investimentos estrangeiros até 2015. Investimento 
Estrangeiro Direto (IED) – o modo 3 do GATS – apresenta um 
potencial impacto no sistema de saúde brasileiro, já que ex-
põe provedores nacionais à competição internacional. Apesar 
de IED ser permitido desde 2015, a análise de dados secundá-
rios evidenciou uma diminuição nos níveis de IED no setor de 
seguros privados de saúde nos últimos anos. Conclusões/Con-
siderações Finais A mudança da natureza de intervenção esta-
tal na economia brasileira nos últimos 25 anos é aprofundada 
pela recente lei que altera a legislação vigente sobre capital 
estrangeiro na provisão de serviços de saúde a nível nacional. 
Apesar de ainda não estar presente nos calendários de com-
promisso do GATS, a liberalização da provisão de serviços de 
saúde é legal, sendo um dos maiores reflexos da progressão 
da agenda econômica neoclássica no país dentro do setor de 
serviços de saúde. Ao tornar a saúde uma commodity por meio 
da desregulação do setor de provisão de serviços, o governo 
brasileiro dá um passo a mais em direção ao desmantelamen-
to e sucateamento do projeto de sistema de saúde público e 
universal representado pelo SUS. Além da falta de uma fonte 
sustentável e suficiente de financiamento para o SUS, a obri-
gação constitucional do Estado de prover serviços de saúde 
e o próprio direito à saúde para todos os cidadãos tornam-se 
cada vez mais ameaçados. Referências 1) Price D, Pollock AM, 
Shaoul J. How the World Trade Organisation is shaping domes-
tic policies in health care. The Lancet. 1999;354(9193):1889-92. 
2) Woodward D. The GATS and trade in health services: im-
plications for health care in developing countries. Review of 
International Political Economy. 2005;12(3):511-34. 3) Filippon 
J. The opening of the national healthcare market to Foreign 
Direct Investment: effects of the global market in Brazil. Saú-
de em Debate. 2015;39(107):1127-37. 4) Scheffer M. O capital 
estrangeiro e a privatização do sistema de saúde brasileiro. 
Cadernos de Saude Publica. 2015;31(4):663-6. 5) WHO. WTO 
agreements and public health: a joint study by the WHO and 
WTO secretariat. 2002. 6) Adlung R, Carzaniga A. Health servi-
ces under the General Agreement on Trade in Services. Bulle-
tin of the World Health Organization. 2001;79(4):352-64.
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14278 FATORES ASSOCIADOS AOS GASTOS COM A 
PRODUÇÃO AMBULATORIAL EM MÉDIA COMPLEXIDADE

Introdução Conhecer as condições sociodemográficas, eco-
nômicas e estruturais de oferta e utilização dos serviços na 
média complexidade do Sistema Único de Saúde é essencial 
para fornecer subsídios adequados para decisões que promo-
vam maior equidade. Objetivos Objetivamos com este estudo 
avaliar a produção e o gasto ambulatorial em média complexi-
dade, identificando os fatores associados a estas variáveis nas 
77 Comissões Intergestoras Regionais (CIR) de Minas Gerais. 
Metodologia A população do estudo foram os 853 municípios 
do estado de Minas Gerais agregados por microrregiões tota-
lizando 77 CIRs no ano de 2014. Este foi um estudo ecológico, 
analítico - observacional, com uma análise bivariada e multi-

variada, avaliamos variáveis relevantes, como o gasto com a 
produção em média complexidade, e variáveis explicativas de 
natureza sócio demográficas, econômicas e de estrutura dos 
serviços de saúde Resultados e Discussão O resultado deste 
estudo mostrou que, as condições sociais e econômicas e as 
variáveis de estrutura dos serviços de saúde têm influencia na 
Produção e nos Gastos Ambulatoriais em Média Complexida-
de, sendo que a variável Condição de Habitação apresentou 
maior influência em relação à Produção, enquanto que a dis-
ponibilidade de Médicos Especialistas esteve fortemente as-
sociada ao Gasto. Entendemos que a maior disponibilidade de 
médicos especialistas pode levar a uma maior solicitação de 
procedimentos e maiores custos. Podemos inferir que existe 
uma maior tendência a realizar encaminhamentos, solicitar 
exame e uso da disposição de tecnologias, reflexo das práti-
cas desta categoria. Conclusões/Considerações Finais Concluí-
mos que as necessidades de saúde ainda são determinadas 
pelas desigualdades no acesso, em que regiões com maior e 
melhor infraestrutura apresentam maior produção e gasto 
ambulatorial em média complexidade.

Graziela Liebel; Alfredo Chaoubah; Estela Marcia Saraiva 
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14439 FINANCIAMENTO DA SAÚDE: UMA ANÁLISE 
SOBRE OS GASTOS REAIS COM SAÚDE NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE – PARAÍBA, NO PERÍODO DE 2000 A 
2015

Introdução O Sistema Único de Saúde (SUS), criado em 1988 
pela Constituição Federal com a finalidade de garantir o aces-
so universal, integral e equânime à saúde a todos os brasilei-
ros como um direito social, na prática, ainda não consegue 
esgotar suas demandas preventivas, tampouco curativas. O 
Orçamento da Seguridade Social (OSS) visava superar o mo-
delo do seguro, contudo ao longo do tempo o mesmo tam-
bém passou por um processo de desmonte consolidado com 
a aprovação da Desvinculação de Receitas da União (DRU). 
Hoje, o subfinanciamento das ações e serviços do SUS consti-
tui grande entrave para sua expansão, ficando reservado mais 
especificamente às gestões estaduais e municipais a quase 
impossível tarefa de atender às demandas efetivas da popu-
lação com um volume de recursos insuficiente. Com a apro-
vação da Emenda Constitucional nº 55 (EC-55), em tramitação 
no Senado Federal, este problema ganha uma nova dimensão, 
visto que a mesma propõe congelar gastos públicos reais por 
um período de 20 anos. Antes da EC-55 vigorar, como estão 
acontecendo os gastos com a saúde? No presente trabalho 
será feita uma análise sobre os gastos reais no município de 
Campina Grande, Paraíba. Objetivos O presente trabalho tem 
como objetivo geral: Analisar a evolução dos gastos reais com 
saúde no município de Campina Grande no período 2000-
2015, e mais especificamente: Descrever o comportamento 
dos gastos reais com saúde no município de Campina Grande; 
discutir os impasses relativos ao subfinanciamento da saúde 
em Campina Grande; refletir sobre os rebatimentos da EC-55 
e da ampliação da DRU sobre o financiamento do SUS. Meto-
dologia A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo 
exploratório e descritivo em abordagem qualitativa. Em sua 
tipologia, classifica-se como estudo de caso, primeiro por 
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Health Program in Brazil. International Journal of Epidemiolo-
gy, Inglaterra, abr. 2008. BERTOLDI, Andréa D et al. Household 
Expenditures for Medicines and the Role of Free Medicines in 
the Brazilian Public Health System. American Journal off Pu-
blic Health.Estados Unidos, maio 2004. MALIK, Muhammad; 
AZAM, Syed. Socio-economic determinants of household ou-
t-of-pocket payments on healthcare in Pakistan. International 
Journal for Equity in Health, Londres, set. 2012.
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14777 FINANCIAMENTO DA SAÚDE BUCAL NO SUS 
ENTRE 2003 A 2016.

Introdução A partir da Constituição Federal de 1988, o orça-
mento da saúde está previsto na seguridade social com re-
cursos provenientes da União, estados, Distrito Federal, mu-
nicípios e contribuições sociais (Piola et al., 2013). Enquanto 
componente do sistema de saúde, o financiamento expressa 
o grau de priorização de determinada ação do Estado. Os es-
tudos sobre financiamento da saúde bucal no SUS abordam os 
repasses no nível municipal (Lorena-Sobrinho; Espírito-Santo, 
2013), custeio de procedimentos especificamente de ortodon-
tia (Fernandes et al., 2011), evolução dos incentivos federais do 
setor (Kornis el al., 2011), assim como, estudo retrospectivo so-
bre os procedimentos básicos, de média e alta complexidade e 
ações estratégicas de 1997 a 2005 (Nóbrega, et al., 2010). Não 
foram encontrados estudos sobre um período mais recentes 
que analisassem o financiamento das políticas de saúde bucal 
- SB, quanto aos repasses federais. Objetivos Analisar a série 
histórica de financiamento da saúde bucal no SUS, de 2003 a 
2016 Metodologia Foi realizado um estudo retrospectivo, no 
qual foram coletados dados da base do Fundo Nacional de 
Saúde, quanto aos repasses realizados nas rubricas relacio-
nadas à saúde bucal nos anos de 2003 a 2016. Cabe destacar 
que este estudo faz parte do eixo temático da política de saú-
de bucal do observatório de análise de políticas de saúde do 
Instituto de Saúde Coletiva da UFBA No Fundo Nacional de 
Saúde, os repasses financeiros são designados por blocos de 
financiamento. Em custeio, o bloco de financiamento da Aten-
ção Básica - AB foi subdividido em ESB – Unidade Odontológica 
Móvel – UOM; Incentivo Adicional de SB; Saúde Bucal. O blo-
co de financiamento média e alta complexidade foi composto 
por Centro de Especialidades Odontológicas – CEO Municipal; 
CEO Estadual; Fundos de Ações Estratégicas e Compensações 
– FAEC. Quanto ao bloco de investimento utilizaram-se as ru-
bricas Implantação do CEO e aquisição de equipamentos odon-
tológicos Resultados e Discussão Na análise do financiamento 
nominal, observa-se que houve aumento de R$ 83.416.613,81 
em 2003, a R$ 1.003.241.238,44 em 2015 e a R$ 1.092.381.894,34 
em 2016. É possível explicar parte do aumento do montante 
de recursos variação mensal das ESB implantadas no ano de 
2016 e pelo repasse de 20% a 60% no custeio às equipes que 
foram avaliadas pelo PMAQ-CEO em 2016. O componente CEO 
explica cerca de R$ 15.900.000,0 pelo incentivo do PMAQ-CEO 
e pela rede da pessoa com deficiência. A maior diferença de 
recursos repassados foi para custeio da Atenção Básica na 
rubrica saúde bucal do PAB variável. Entretanto, ressalta-se 
que houve redução do número global de ESF modalidade 1 e 
2 quando se compara os meses de dezembro de 2015 e 2016. 

Quanto à Atenção Especializada, a maior diferença de repasses 
esteve relacionada aos CEO municipais e com a alta complexi-
dade (FAEC-SIA Tratamentos Odontológicos/ FAEC SIA – OPM 
em Odontologia). Na análise da participação percentual da 
AB e da AE, observa-se um aumento da participação percen-
tual do financiamento da AE, especialmente a partir de 2013. 
Nota-se certa inconsistência entre a implantação da política, 
seus resultados e o financiamento no ano de 2016 Conclusões/
Considerações Finais O recurso financeiro repassado refletiu 
a prioridade da política de expansão da atenção odontológi-
ca especializada no SUS. No ano de 2016, o componente com 
maior repasse foi a AB (80,69%). Já o custeio de procedimen-
tos de alta complexidade, através do FAEC, conforme já refe-
rido, foi de 10,84%, entre repasses a estados e municípios, as-
sim como aos próprios prestadores federais. Destaca-se como 
principal lacuna do presente trabalho a análise nominal dos da-
dos, sem deflacionamento, em processo de desenvolvimento. 
O maior financiamento em 2016 não se revelou na maior oferta 
de serviços públicos odontológicos. Houve redução das ESB na 
atenção básica e pequeno aumento de CEOs. Além disso, a co-
bertura da primeira consulta odontológica programática está 
abaixo da série histórica, com 9,6% entre jan/2016 e nov/2016, 
comparativamente ao ano de 2015 que foi de 13,8% e maior nos 
demais anos do período. Quanto ao tratamento endodôntico, 
houve uma redução em 13,2% neste resultado em relação a 
2015 Referências SOBRINHO, José Eudes de Lorena; SANTO, 
Antônio Carlos Gomes do Espírito. Análise dos custos da saúde 
bucal na atenção básica no município de Vitória de Santo An-
tão, Pernambuco. Arq. Odontol.,  Belo Horizonte ,  v. 49, n. 1, 
2013. FERNANDES, M. M.; DARUGE JÚNIOR, E.; OLIVEIRA, M. 
R. de; BRAGANÇA, D. P.P.; SILVA, R. F.Relato de investigação 
relacionada ao financiamento de ortodontia pela rede pública. 
Odonto; v. 19, n. 37, p. 49-53, 2011. KORNIS, George Edward 
Machado; MAIA, Leila Senna; FORTUNA, Renata Ferraiolo Pei-
xoto. Evolução do financiamento da atenção à saúde bucal no 
SUS: uma análise do processo de reorganização assistencial 
frente aos incentivos federais. Physis,  Rio de Janeiro ,  v. 21, n. 
1, p. 197-215,  2011. NOBREGA, Carolina Bezerra Cavalcanti et al . 
Financiamento do setor saúde: uma retrospectiva recente com 
uma abordagem para a odontologia. Ciênc. saúde coletiva,  Rio 
de Janeiro ,  v. 15, supl. 1, p. 1763-1772,  2010
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14901 A ARTICULAÇÃO PÚBLICO-PRIVADA NO BOJO 
DO SUS

Introdução A transformação “pelo alto”, conceito gramscia-
no, cabe bem para análise das mudanças político-econômicas 
da sociedade brasileira e cabe, ainda, para compreensão do 
processo de Reforma Sanitária e desdobramentos, como de-
fende Jairnilson Paim. No âmbito da saúde, é marcante a re-
lação público-privada, que no Brasil, tem contornos próprios, 
dados os aspectos históricos desenvolvidos nesse trabalho. 
Objetivos O presente estudo tem como objetivo explicitar a 
articulação público-privado, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde – SUS, trazendo elementos históricos para a discussão. 
Metodologia Esse estudo resulta de uma revisão da literatura, 

Introdução Pelo seu caráter descentralizado, o Sistema único 
de Saúde (SUS) opera sob a responsabilidade das três instân-
cias federativas que compartilham o financiamento do seu 
funcionamento. Os recursos federais tem uma participação 
importante no financiamento do SUS, e a partir da LC n˚ 141, 
de 2012, novos critérios redistributivos para transferência de 
recursos à saúde foram adotados. Objetivos Descrever infor-
mações sobre a transferência de recursos federais da Aten-
ção Básica à Saúde (ABS) no período de janeiro a outubro 
de 2016. Metodologia O sítio eletrônico do FNS foi definido 
como a fonte para a coleta dos dados. Inicialmente, foram co-
letados os dados sobre o Bloco Atenção Básica, e dos demais 
blocos e grupos a saber: “Bloco Gestão do SUS”, “Emenda 
Parlamentar”, “Emenda Parlamentar Impositiva”, “Investi-
mento” e “Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)”. 
Os dados foram processados em uma matriz Microsoft Excel 
contendo as categorias: grupos, ações de repasses, meses de 
transferência, subtotal por ação, subtotal por grupo e total 
de recursos transferidos. Desagregou-se os dados dos referi-
dos Grupos segundo natureza da despesa. Resultados e Dis-
cussão No período, o governo federal transferiu um total de 
R$ 13.914.528.452,68 para o financiamento de ações e servi-
ços no âmbito da Atenção Básica à Saúde (ABS). Observou-se 
maior concentração de recursos repassados para o Bloco da 
Atenção Básica (92%), seguido por recursos incorporados por 
Emendas Parlamentares (4%), Investimentos (2%) e, por fim, o 
Bloco Gestão do SUS (1%). Do volume total transferido 94,7% 
correspondeu a despesas de custeio e 5,3% dos recursos trans-
feridos foram direcionados a despesas de capital. Ao desagre-
gar os dados do Bloco AB, os recursos transferidos para o PAB 
Fixo corresponderam a 31%, e 69% para o PAB Variável do total 
transferido para o respectivo bloco financeiro. Conclusões/
Considerações Finais A sistematização indica a manutenção 
de um padrão de financiamento da ABS no Brasil fortemente 
induzido pelo Ministério da Saúde, fruto de complexo proces-
so de negociação com a representação política de secretarias 
estaduais e municipais de saúde nos espaços intergestores.

Amana Santana de Jesus; Ana Luiza Queiroz Vilasbôas; Gabriela 
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14776 FATORES ASSOCIADOS AOS GASTOS PRIVADOS 
COM MEDICAMENTOS EM POPULAÇÃO ADULTA EM MINAS 
GERAIS

Introdução Os medicamentos atuam como instrumentos tera-
pêuticos importantes na prevenção e tratamento de doenças. 
Entretanto, apesar dos avanços na Assistência Farmacêutica 
brasileira, o acesso aos medicamentos ainda não se dá de for-
ma igualitária. Dentre todos os gastos com saúde, os medica-
mentos constituem o maior componente de despesas domici-
liares. O desembolso direto para a aquisição de medicamentos 
compromete a renda familiar da população, especialmente os 
estratos de menor poder aquisitivo, sendo considerado o me-
canismo mais iníquo e ineficiente dentre todas as formas de 
financiamento. A literatura internacional e nacional apresenta 
um aumento nas publicações sobre os gastos privados com 
medicamentos nos últimos anos, no entanto, embora os fato-
res associados ajudem a explicar a heterogeneidade dos gas-
tos, a produção científica ainda é escassa dada a complexida-
de dos gastos privados em diferentes cenários e populações. 

Objetivos Avaliar os fatores associados aos gastos privados 
com medicamentos em população adulta no Estado de Minas 
Gerais. 1. Descrever o perfil dos gastos privados com medica-
mentos na população adulta; 2. Descrever os gastos privados 
com medicamentos segundo variáveis socioeconômicas e de-
mográficas, condições de saúde e uso de serviços de saúde; 3. 
Avaliar as associações entre a presença de gastos privados e 
fatores socioeconômicos e demográficos, condições de saúde 
e uso de serviços de saúde. Metodologia Trata-se de um estu-
do transversal que analisou os dados da Pesquisa por Amostra 
de Domicílios representativa para as áreas urbana e rurais de 
Minas Gerais, conduzida em 2011. No presente estudo, foram 
incluídos todos os indivíduos adultos com idade igual ou supe-
rior a 20 anos, que apresentaram dados completos para todas 
as variáveis de interesse (n=33.460). A variável depende foi o 
gasto privado com medicamentos, definida como qualquer pa-
gamento monetário efetuado na aquisição de medicamentos 
de uso contínuo e ou de uso ocasional nos 30 dias anteriores 
a entrevista. Os gastos foram analisados segundo as variáveis 
sociodemográficas; indicadores da condição de saúde e uso 
dos serviços de saúde. A análise dos fatores associados aos 
gastos privados com medicamentos foi realizada por meio de 
análise de Regressão Logística Múltipla, com intervalos de con-
fiança de 95%, utilizando o programa Stata, versão 13.0. Resul-
tados e Discussão 30,7% dos respondentes reportaram gastos 
com medicamentos, sendo que desses, 13,3% efetuaram gastos 
com medicamentos de uso contínuo, 12,6% tiveram despesas 
com medicamentos de uso ocasional e 4,8% efetuaram gastos 
tanto com medicamentos de uso contínuo quanto ocasional. 
Independentemente do tipo de gasto, os indivíduos que re-
portaram algum gasto com medicamento, dispenderam, em 
média, 94,12 reais mensais (15,1% do valor do salário mínimo 
federal vigente à época do estudo, de 622,00 reais. O gasto pri-
vado com medicamentos apresentou associação positiva para: 
sexo feminino, idade, renda per capita domiciliar, cobertura 
por plano de saúde, procura por serviço médico ou de saúde, 
doenças crônicas, estado de saúde. Associação negativa e sig-
nificante para cor/raça (não branca). A prevalência de gastos 
com medicamentos encontrada na população adulta de Minas 
Gerais evidencia que mesmo com as políticas públicas de assis-
tência farmacêutica no Estado, esses gastos têm um impacto 
importante na situação financeira dos indivíduos. Conclusões/
Considerações Finais Os resultados mostram a existência de 
dependência financeira da população adulta de Minas Gerais 
para obtenção dos medicamentos. O gasto com medicamen-
tos pode desempenhar um importante papel na não adesão 
à terapia medicamentosa prescrita, configurando-se como 
uma barreira ao acesso a esses produtos, impossibilitando, 
muitas vezes o indivíduo em atingir os objetivos terapêuticos e 
repercutindo em um prognóstico desfavorável da doença. Es-
tudos sobre gastos com medicamentos configuram-se como 
excelentes ferramentas de avaliação para o sistema de saúde. 
Referências BOING, Alexandra Crispim et al. Acesso a medica-
mentos no setor público: análise de usuários do Sistema Único 
de Saúde no Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janei-
ro, abr. 2013. BOLETIM PAD-MG-2011. Fundação João Pinhei-
ro, Centro de Estatísticas e Informações, Belo Horizonte, jun. 
2012. BARROS, Aluísio JD; BERTOLDI, Andréa D. Out-of-poc-
ket health expenditure in a population covered by the Family 
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práticas desse modelo, como engessamento da capacidade 
de gestão descentralizada e institucionalização da fragmen-
tação, quanto em relação às novas disposições trazidas pela 
Lei Complementar n.141/12, que compreendem essas transfe-
rências como decorrentes do mandamento constitucional, 
e não como de caráter voluntário, permitindo livre alocação 
conforme os planos de saúde. Um retrato da situação atual 
dos repasses tem como intuito contribuir com essa pauta em 
voga nas arenas de discussão. Objetivos Traçar panorama das 
transferências federais fundo a fundo a partir da análise das 
despesas e receitas informadas pelos municípios brasileiros 
no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 
Saúde (SIOPS), nos anos de 2007 a 2015. Busca-se descre-
ver os recursos disponibilizados para cada bloco de finan-
ciamento previsto pela Portaria GM/MS 204/07, o perfil das 
transferências intergovernamentais e a alocação de recursos 
próprios, e a evolução da execução dos recursos no âmbito 
de cada bloco. Metodologia Foram coletados no SIOPS da-
dos pertinentes às receitas e despesas declaradas por 5569 
municípios brasileiros, para o período de 2007 a 2015. Os da-
dos foram organizados por bloco de financiamento (Atenção 
Básica, Média e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial 
- MAC, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica, Gestão 
do SUS, Investimentos, e outros, que incluem dados rela-
cionados à convênios, prestação de serviço ao SUS, outras 
receitas) e analisados por ente financiador (União, Estados, 
Municípios, transferência entre municípios e outros créditos 
e rendimentos) e por fase de execução da despesa (dotação, 
empenho, liquidação e pagamento). A análise considerou os 
valores nominais declarados e os mesmos corrigidos para 
dezembro de 2015 pelo Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA/IBGE), tendo como base o número índice 
acumulado a partir do ano de transferência do recurso. Resul-
tados e Discussão A receita declarada no período foi R$939 
bilhões, sendo, em 2007 e 2008, só informadas transferências 
federais e estaduais. De 2009 a 2015, receitas sem vinculação 
específica de bloco corresponderam de 30% a 42% do recurso 
total, revelando que a União ateve-se à regra de bloco, re-
passando só 3% via outras transferências, priorizando a MAC 
(52%) e a atenção básica (35%). Estados transferiram 34% sem 
vinculação, 19% à MAC e 17% para atenção básica e os muni-
cípios tiveram 35% de livre alocação, 26% em atenção básica 
e 14% em MAC. A transferência entre municípios concentra-
se na remuneração de serviços prestados e no bloco MAC. 
A receita cresceu em todos os blocos até 2014, caindo 4% no 
total em 2015, apesar dos dados nominais indicarem aumen-
to. Maiores quedas no investimento (21%) e na vigilância em 
saúde (14%). Despesas empenhadas somaram R$894 bilhões 
(95% da receita dos blocos). Gestão e assistência farmacêuti-
ca empenharam mais que 100% em dois anos. Investimentos 
tiveram empenho médio de 67%. Pagamentos totalizaram 
R$771 bilhões, representando execução média de 85% dos 
blocos, exceto o de gestão, que superou a receita do perío-
do, e o de investimento, que foi de 54%. Conclusões/Conside-
rações Finais Conclui-se que a transferência de recursos fede-
rais conforme blocos de financiamento não é capaz de captar 
as nuances das diversas realidades locossanitárias, tendo em 
vista que Estados e Municípios apresentaram alocação distin-
ta desse modelo no período analisado, sugerindo tentativa 

de compatibilizar o aporte de recursos às demandas e ofertas 
locorregionais. A revisão da Portaria n.204/07 recém aprova-
da pela Comissão Intergestores Tripartite, representa um ga-
nho na autonomia de gestão na aplicação descentralizada de 
recursos e reflete uma adequação da estrutura operacional 
do sistema aos preceitos introduzidos pela Lei Complemen-
tar n.141/12. Todavia, deve-se ter cautela nessa transição, pois 
a simples mudança para transferência conforme categorias 
econômicas de custeio e capital, sem regras claras de moni-
toramento e controle, e sem diretrizes bem definidas sobre 
as prioridades da política de saúde podem comprometer os 
resultados a serem alcançados pelo SUS. Referências BRA-
SIL. Ministério da Saúde. Portaria nº. 204, de 29 de janeiro 
de 2007. Regulamenta o financiamento e a transferência dos 
recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na 
forma de blocos de financiamento, com o respectivo monito-
ramento e controle. Brasília, DF, 31 jan. 2007. Diário Oficial da 
União. Seção 1, p. 45-51 BRASIL. Presidência da República. Lei 
complementar nº141, de 13 de janeiro de 2012. Regulamenta o 
§3º do art. 198 da Constituição Federal e dá outras providên-
cias. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/lcp/Lcp141.htm CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS 
DE SAÚDE. CONASS Informa n. 28/17. 31 de janeiro de 2017. 
Disponível em: http://www.conass.org.br/ conass-informa-n-
2817-decisao-da-cit-aumenta-autonomia-da-gestao-e-eficien-
cia-do-sus/ MENDES, Á. N.; SANTOS, S. B. DE S. Financiamen-
to descentralizado da saúde: a contribuição dos municípios 
paulistas. Saúde e Socied, v. 9, n. 1–2, p. 111–125, dez. 2000.

Laura Monteiro de Castro Moreira; Felipe Ferré; Eli Iola Gurgel 
Andrade; Mariângela Leal Cherchiglia;

15264 GERENCIAMENTO DE MEDICAMENTOS EM 
DESUSO FINANCIADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Introdução No Sistema Único de Saúde, apesar do crescimen-
to do gasto com medicamentos, observa-se ineficiência na dis-
ponibilidade de tratamento medicamentoso. Se por um lado o 
acesso ao medicamento é dificultado por falta de planejamen-
to ou gerenciamento inadequado, por outro ocorre à sobra em 
domicílios. É neste cenário que iniciativas buscam redução de 
custos e maior acesso aos medicamentos. Objetivos Avaliar o 
impacto econômico da adoção da estratégia de logística re-
versa de medicamentos em desuso. Auxiliar no planejamento 
da assistência farmacêutica referente à aplicação de recursos 
financeiros. Caracterizar os medicamentos recebidos. Metodo-
logia Foram avaliadas todas as movimentações de estoque, na 
Farmácia de Medicamentos Especiais do Estado do Rio Grande 
do Sul, referentes a medicamentos em desuso provindos da 
logística reversa, no período de 1º outubro de 2015 a 31 de ou-
tubro de 2016. Para a coleta de dados foram utilizados relató-
rios de movimentação de estoque, atas de registro de preços, 
listas de preços da Câmara de Regulação do Mercado de Me-
dicamentos, o Formulário de Devolução do estabelecimento e 
consultas ao Código ATC (Anatomical Therapeutic Chemical). 
Os dados foram tabulados em planilhas Excel contendo infor-
mações acerca do medicamento. Resultados e Discussão Fo-
ram registradas 494 devoluções, correspondendo a 57.346 uni-
dades de medicamentos. Semelhante a estudo anterior, 88,4% 
foram considerados íntegros. Dentre os não íntegros, 67,3 % 
estavam vencidos, 23,6 % estavam com as embalagens avaria-

tomando como base uma parte relevante da produção sobre 
o tema. Inicialmente, são trazidos alguns elementos Grams-
cianos que subsidiam a compreensão da sociedade brasileira 
e do sistema de saúde. Em seguida, é abordado brevemente 
o SUS e os serviços privados de saúde com seus precedentes 
históricos e, por fim, a articulação do SUS com o setor privado. 
Resultados e Discussão O conceito de Gramsci de revolução 
passiva serve bem para compreender a Reforma Sanitária, 
marcada pela transformação “pelo alto”. No debate da Re-
forma, as concepções sobre a relação público-privada foram 
latentes, existindo os apoiadores da estatização imediata do 
sistema de saúde e da estatização progressiva, essa aprovada 
na 8ª CNS (BAHIA, 2008). O sistema de proteção social brasilei-
ro fragmentado e desigual se expandiu durante o governo de 
Getúlio (1930-45) e dos governos militares (1964-84), com estí-
mulo do setor privado. O sistema de saúde é formado por três 
subsetores: o subsetor público, o privado e o da saúde suple-
mentar. Os dois últimos, financiados com recursos públicos e 
privados. Conclusões/Considerações Finais Atualmente, o sub-
sistema privado de saúde se imbrica com o setor público ofe-
recendo serviços terceirizados pelo SUS, serviços hospitalares 
e ambulatoriais pagos por desembolso direto, além de planos 
e seguros de saúde privados com subsídio fiscal (PAIM, 2011).

Marciana Feliciano; Berenice Temoteo da Silva;

15115 SAÚDE NO BRASIL E A RELAÇÃO PÚBLICO-
PRIVADO: É POSSÍVEL UMA COMPLEMENTARIDADE 
HARMONIOSA?

Introdução A contradição existente no sistema de saúde bra-
sileiro é notória, a universalização do direito a saúde, princípio 
basilar do Sistema Único de Saúde, convive com a expansão 
mercadológica de serviços privados de planos de saúde. A 
lógica contraditória que permeia o sistema de saúde envolve 
tanto o subsídio público ao sistema privado, quanto um sub-
financiamento público histórico. O sistema de saúde do Brasil 
é constituído por uma rede complexa de prestadores e com-
pradores de serviços de saúde, cujas pessoas podem utilizar 
qualquer serviço, dependendo da facilidade de acesso ou de 
sua capacidade de pagamento. O sistema é composto por três 
subsetores: o público cujos serviços são financiados e provi-
dos pelo Estado nos níveis federal, estadual e municipal; o 
privado (com ou sem fins lucrativos), cujos serviços são finan-
ciados de diversas maneiras com recursos públicos ou priva-
dos; e por último o suplementar cujo financiamento é privado, 
composto por diferentes tipos de planos privados de saúde 
e de apólices de seguro. Objetivos Discutir as características 
da relação público-privado no sistema de saúde brasileiro, 
assim como o caráter complementar do subsistema privado, 
analisando seus aspectos históricos e atuais mais relevantes. 
Metodologia Este ensaio teórico critico argumentativo, par-
te das indagações acerca da relação de complementaridade 
dos subsistemas público e privado no país. Discute-se a for-
mação política e social no Brasil e a sua transição capitalista 
a partir do conceito de revolução passiva, de Gramsci. Em 
seguida é abordado o empresariamento privado da assistên-
cia à saúde no Brasil, e o mercado de planos de saúde. Con-
textualiza-se o movimento de Reforma Sanitária Brasileira e 
a relação público-privado. Aborda-se o caráter complementar 
e suplementar do sistema privado de assistência à saúde e a 

sua relação com o Sistema Único de Saúde. Resultados e Dis-
cussão O sistema de saúde brasileiro que formalmente é úni-
co e universal apresenta-se na realidade como segmentado e 
estratificado, cuja relação dos subsistemas público e privado é 
extremamente complexa, a complementariedade existe, mas 
em nada é harmoniosa. A crescente expansão da assistência 
privada deve-se, entre outros motivos, a fraca regulação do 
sistema suplementar, somado aos grandes subsídios fiscais 
que escoam recursos públicos para o setor privado, e ocorre 
concomitante ao desfinanciamento histórico da saúde públi-
ca. É necessário ampliar os investimentos no Sistema Único 
de Saúde, garantir fontes estáveis de financiamento, e melhor 
regular o sistema privado no país. Conclusões/Considerações 
Finais Para um país que constitucionalmente se propõe a ter 
um sistema de saúde universal e integral, a relação entre os 
gastos em saúde por parte do subsistema público e privado é 
notoriamente incoerente com os preceitos legais. Para que o 
sistema público possa expandir sua cobertura e se consolidar, 
conforme rege a constituição, é necessário ampliar os investi-
mentos públicos na saúde, e garantir fontes estáveis de finan-
ciamento. É necessário frear o crescimento do setor privado, 
pois o caráter predatório da relação público-privado inviabili-
za o fortalecimento do SUS. Os critérios de complementarida-
de por serviços privados devem ser revisados, assim como os 
de terceirizações, inclusive da gestão da prestação de serviços 
por unidades públicas (CEBES, 2010). Se a complementaridade 
é necessária, que seja feita de forma justa, se alguém precisa 
ganhar que seja a população. Referências BAHIA, L. O SUS e 
os Desafios da Universalização do Direito à Saúde: tensões e 
padrões de convivência entre o público e o privado no sistema 
de saúde brasileiro. In: In: Lima, N.T.; Gershman, S.; Edler, F.C. 
(Org.). Saúde e Democracia: História e Perspectivas do SUS. 
Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005. p. 407-449. COUTINHO, 
C.N. As categorias de Gramsci e a realidade brasileira. In: COU-
TINHO, C.N.; NOGUEIRA, M.A. Gramsci e a América Latina. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1988. p. 103-127. PAIM, J.S. Pensamen-
to do movimento sanitário: impasses e contradições atuais no 
marco da relação público-privado no SUS. In: Heimann, L.S; 
Ibanhez, L.C; Barboza, R. (org.) O Público e o Privado na Saú-
de. São Paulo, 2005, p.11-126. CEBES. Coleção Pensar em Saú-
de. Santos, N.R; Amarante, P.D.C. (Orgs). Gestão Pública e Re-
lação Público Privado na Saúde. Rio de Janeiro: Cebes, 2010.
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15217 TRASNFERÊNCIAS FEDERAIS FUNDO A FUNDO: 
UM PANORAMA A PARTIR DOS DADOS DECLARADOS 
PELOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS ENTRE 2007 E 2015

Introdução Apesar da descentralização fiscal, consolidada 
pela Constituição de 1988, ter possibilitado ampliação signi-
ficativa de transferências de recursos e maior capacidade de 
arrecadação por estados e municípios, ainda não se alcan-
çou, no campo das políticas sociais, em especial na saúde, 
um pacto capaz de alcançar uma equivalência entre o arranjo 
tributário posto e as atribuições e competências conferidas 
às esferas subnacionais. Nesse sentido, as transferências 
federais tem um papel fundamental para a sustentabilidade 
do SUS. A Portaria GM/MS n.204/07 dispõe sobre a organiza-
ção dessas transferências em blocos de financiamento. Esse 
regramento tem sido questionado tanto pelas implicações 
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os gastos com internações por condições sensíveis à atenção 
primária na população brasileira, no ano 2015. Metodologia Es-
tudo ecológico, descritivo, com dados secundários, cuja unida-
de de análise foi o Brasil, no ano 2015. Os dados foram obtidos 
a partir das Autorizações de Internação Hospitalar, disponíveis 
para consulta no Sistema de Informação Hospitalar do SUS 
(SIH-SUS). Também foram utilizadas informações demográ-
ficas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
e do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC). 
Considerou-se internação evitável qualquer hospitalizações 
cuja causa pertencia à Lista Brasileira de Condições Sensíveis 
à Atenção Primária, regulamentada pela Portaria nº 221, de 17 
de abril de 2008 (BRASIL, 2008). Foram calculados os valores 
absolutos e proporções de internações, os gastos totais e gas-
tos médios e as taxas de ICSAP. A extração e análise dos dados 
foram realizadas no software TabWin. Resultados e Discussão 
No ano de 2015, o SUS registrou 10.789.609 hospitalizações 
no Brasil, sendo 2.059.344 (19,1%) internações por condições 
sensíveis à atenção primária. Esse montante de ICSAP custou 
R$ 1.855.771.859,76, que representa 15,1% do total de gastos. O 
valor médio de uma internação evitável foi R$901,15, enquanto 
uma não-ICSAP custou, em média, R$ 1.199,51. Dentre as ICSAP, 
destacou-se como principal causa de internação a gastroente-
rite (13,9%). Em relação à faixa etária, a maior taxa de ICSAP 
foi observada nos menores de 1 ano (45,4/1.000 nascidos vi-
vos), seguida pelos indivíduos acima de 60 anos (35,4/1.000 
habitantes), ambas maiores do que a taxa para a população 
geral (10,1/1.000 habitantes). Os achados desse estudo são cor-
roborados por outras pesquisas que mostram, em nível local, 
proporções semelhantes de internações evitáveis (TORRES & 
CIOSAK, 2014), grande volume de recursos dispendidos para o 
pagamento de tais hospitalizações (PINTO JUNIOR et al., 2017) 
e taxas elevadas em menores de 1 ano (COSTA et al., 2017). As-

sim como evidenciado nessa pesquisa, as gastroenterites tam-
bém são relatadas como a principal causa de ICSAP (MOURA 
et al., 2010). Conclusões/Considerações Finais Os resultados 
indicam a magnitude das ICSAP e de seus gastos no conjunto 
de hospitalizações no Brasil, com destaque para as gastroen-
terites como principal causa de internação e para elevadas 
taxas no grupo de menores de 1 ano. Desse modo, é possível 
considerar as internações por causas evitáveis um problema 
de saúde pública, seja pelo seu impacto financeiro, seja pela 
sua importância no perfil de morbidade da população. Além 
disso, esses dados também podem apontar falhas no âmbito 
da atenção primária à saúde, uma vez que espera-se resolutivi-
dade desses serviços aos problemas de saúde de menor com-
plexidade, como as condições sensíveis à atenção primária. Re-
ferências ALFRADIQUE, ME. et al. Internações por condições 
sensíveis à atenção primária: a construção da lista brasileira 
como ferramenta para medir o desempenho do sistema de 
saúde. Cad. de Saúde Pública, v. 25, n. 6, 2009. COSTA, LQ. et 
al. Tendência temporal das Internações por Condições Sensí-
veis à Atenção Primária em crianças menores de cinco anos de 
idade no Ceará, 2000 a 2012. Epidemiol. Serv. Saúde, v. 26, n. 1, 
2017. MOURA, BLA. et al. Principais causas de internação por 
condições sensíveis à atenção primária no Brasil: uma análise 
por faixa etária e região. Rev. Bras. Saúde Mater. Infant., v. 10, 
n. Supl. 1, 2010. PINTO JUNIOR, EP. et al. Tendência dos gastos 
e das Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária 
em menores de cinco anos na Bahia. Ciênc e Saúde Coletiva, 
2017. TORRES, RL.; CIOSAK, SI. Panorama das Internações por 
Condições Sensíveis à Atenção Primária no município de Cotia. 
Rev Esc de enf USP, v. 48, n. spe, 2014.
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6. GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE

13134 DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO 
NA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
EM GOIÁS – DESAFIOS À UNIVERSALIDADE.

Introdução A escassez de profissionais de saúde, com desta-
que para o profissional médico, tem sido objeto de estudo por 
parte de gestores em todo o mundo. No Brasil, a implantação 
do programa “Mais Médicos” fez emergir esta problemática 
de forma mais aguda. A situação quanto ao provimento de 
profissionais de saúde é marcada por uma crise global, que 
se convencionou chamar de Crise da Força de Trabalho em 
Saúde. Concorrem para este fato as necessidades criadas por 
mudanças nos modelos assistenciais e as mudanças na com-
posição etária e no perfil demográfico das populações. Este 
déficit chega a 4 milhões de trabalhadores, afetando quase 
todos os países, de forma desigual entre as diversas regiões, 
com maior impacto sobre as áreas rurais, as periferias das 
grandes cidades e regiões de difícil acesso. A escassez de 
profissionais médicos acontece justamente em municípios e 
regiões com maiores níveis de vulnerabilidade (baixa renda e 
alto desemprego), além de apresentarem indicadores sanitá-

rios precários e serem, em sua maioria, áreas de difícil acesso. 
Objetivos O objetivo geral deste trabalho é descrever a fre-
quência e distribuição de profissionais de saúde, segundo ní-
vel de formação, vínculo por esfera administrativa e distribui-
ção espacial da taxa de profissionais por 1000 habitantes no 
Estado de Goiás, no período 2007 - 2015. Metodologia Trata-se 
de um estudo descritivo-retrospectivo, de abordagem quan-
titativa. As bases de dados utilizadas foram as disponíveis no 
Datasus/CNES. Os dados levantados nesta base foram agru-
pados segundo frequência e distribuição por nível de forma-
ção, vínculos por esfera administrativa, e segundo o indicador 
número de profissionais por grupo de 1000 habitantes. Os 
dados estão organizados em tabelas e mapas que traduzem 
a situação encontrada no período 2007-2015. Além disto, foi 
realizada análise de correlação de Pearson entre distribuição 
territorial de profissionais médicos e o coeficiente de Gini. Re-
sultados e Discussão A mensuração do processo de distribui-
ção de profissionais no território tem adotado como indicador 
a taxa de profissionais por grupo de 1000 habitantes. A situa-
ção deste indicador demonstra a concentração de profissio-
nais nas grandes regiões metropolitanas, com destaque para 

das e 7,8% eram termolábeis. Destacaram-se como motivado-
res das devoluções a interrupção do tratamento por orienta-
ção médica (39 %), óbito (24,9 %), substituição do tratamento 
(18,8 %) e a sobra do medicamento em domicílio (3,5 %). Assim 
como outros estudos, foi observado o valor financeiro com os 
itens devolvidos. O valor total dos itens devolvidos foi de R$ 
1.855.398,51, sendo R$ 1.308.681,24 correspondentes aos me-
dicamentos considerados íntegros. Conclusões/Considerações 
Finais O gerenciamento de medicamentos provindos da logís-
tica reversa constitui-se uma possível ferramenta de planeja-
mento da assistência farmacêutica na otimização dos recursos 
financeiros. Para tanto, são essenciais a capacitação da equipe 
e a conscientização da população referente aos cuidados no 
armazenamento e a logística reversa do medicamento.

Lucas Balsanelli Souza; Edyane Cardoso Lopes;

15305 ANÁLISE DOS PROTOCOLOS DE 
ENFRENTAMENTO A MICROCEFALIA E SEU 
DESDOBRAMENTO SOBRE O ORÇAMENTO LOCAL, 
REGIONAL E FEDERAL.

Introdução Desde outubro de 2015 estamos vivenciando no 
Brasil um crescente aumento no registro de ocorrência de ca-
sos de microcefalia em recém-nascidos (OLIVEIRA, COELHO e 
FRANÇA, 2015).A microcefalia relacionada ao vírus Zika é uma 
doença nova que está sendo descrita pela primeira vez na his-
tória, com base no surto que está ocorrendo no Brasil (PAHO, 
2015). No entanto, caracteriza-se pela ocorrência de microcefa-
lia com ou sem outras alterações no Sistema Nervoso Central 
(SNC) em crianças cuja mãe tenha histórico de infecção pelo ví-
rus Zika na gestação (PARAÍBA, 2015). Tal situação impacta nas 
condições de saúde pública, na medida em que pode ser acom-
panhada de epilepsia, paralisia cerebral, retardo no desenvol-
vimento cognitivo, motor e fala, além de problemas de visão 
e audição (ASHWAL et al., 2009). Ela pode também impactar o 
orçamento individual e familiar, pois a maioria das famílias aco-
metidas pela anomalia não tem condições de arcar com gastos, 
referentes ao cuidado em saúde, além do que, essas crianças 
precisam de cuidados especiais e de um tempo de dedicação 
maior dos pais, que muitas vezes precisam abandonar seus 
empregos. Objetivos Analisar os protocolos implantados em 
diferentes regiões do país e seu desdobramento sobre o orça-
mento local, estadual, ou federal no que tange á nova agenda 
de saúde pública. Metodologia Foi realizada uma discursão a 
partir da análise espaço-temporal da prevalência de microce-
falia no Brasil nos últimos 5 anos (de janeiro de 2011 a janeiro 
de 2016). para levantamento do número de nascidos vivos de-
corrente de infecções congênita, com possível associação ao 
vírus Zika durante a gestação. foi realizado um levantamento 
na literatura sobre os protocolos implantados em diferentes 
regiões do país . Diante do levantamento foram consultados 
diferentes protocolos de orientação ao tratamento da micro-
cefalia, inclusive o Plano Nacional de Combate à Microcefalia e, 
realizado um análise sobre o orçamento local estadual e federal 
no que tange essa nova agenda de saúde pública. Resultados e 
Discussão Segundo o protocolo de enfrentamento as crianças 
com diagnóstico de microcefalia precisam ser referenciadas 
para centros especializados de reabilitação (CER), poucas são 
as unidades que oferecem esses serviços e os que oferecem 
apenas uma pequena parcela das crianças afetadas tem acesso.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil conta com uma 
rede de 1.544 serviços de reabilitação. Desse total, 138 serviços 
são Centros Especializados em Reabilitação (CER). A manuten-
ção desses serviços segundo o Ministério da Saúde custa aos 
cofres públicos R$ 650,6 milhões anuais. De acordo com o Mi-
nistério da Saúde o Plano Nacional de Enfrentamento à Micro-
cefalia, prevê a habilitação de outros 64 Centros Especializados 
de Reabilitação (CER), para cobrir “vazios assistenciais” – em 
regiões em que a oferta de Atenção Especializada não é sufi-
ciente e o custeio anual com esses novos CER é estimado em 
R$ 135 milhões. (POMPEO, 2016). Entretanto, a escassez de 
recursos destinados à saúde afeta a operacionalização desses 
protocolos implantados em todas as regiões do Brasil. Conclu-
sões/Considerações Finais Em 2015 houve uma grande elevação 
nos registros de casos de microcefalia possivelmente associada 
à rápida circulação do vírus Zika pelo país logo após a copa do 
mundo, resultando em uma grande epidemia de microcefalia 
por infecção congênita, sendo registrados 1.227 casos de micro-
cefalia no Brasil.A Região Nordeste é a mais afetada pelo ZiKa 
vírus. Segundo os protocolo de enfrentamento, as crianças 
com diagnóstico de microcefalia precisam ser referenciadas 
para centros especializados de reabilitação (CER), entretanto, 
a escassez de recursos destinados à saúde afeta a operacio-
nalização desses protocolos implantados em todas as regiões 
do Brasil. Referências ASHWAL S, MICHELSON D, PLAWNER 
L, DOBYNS WB. Practice parameter: Evaluation of the child 
with microcephaly (an evidence-based review): report of the 
Quality Standards Subcommittee of the American Academy of 
Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology 
Society. Neurology [Internet]. 2009, 15;73(11):887–97. PAHO. 
Alerta Epidemiológica - Síndrome neurológico, anomalias con-
génitas e infección por vírus Zika. Implicaciones para lasalud pú-
blica enlas Américas. 1 de deciembre de 2015 [Internet]. Washin-
gton: Pan Amercican Health Organization; 2015. Available from: 
http://www.paho.org/hq/index.phpoption=com_docman&-
task=doc_view&Itemid=270&gid=32404=es POMPEO, Carolina, 
Tratamento de criança com microcefalia custa até R$ 5 mil por 
mês, março de 2016 Disponível em: http://www.gazetadopovo.
com.br/vida-e-cidadania/tratamento-de-criancas-com-microce-
falia-custa-ate-r-5-mil-por-mes-f3oigzs38370xbf1hwoono083, 
acesso em julho de 2016.

Ana Lúcia da Silva; Flávia Cristina Morone Pinto;

15599 CARACTERÍSTICAS E GASTOS COM 
HOSPITALIZAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO BRASIL

Introdução As condições sensíveis à atenção primária re-
presentam um conjunto de doenças cuja ação resolutiva da 
atenção primária à saúde (APS) evitaria a internação desne-
cessária. Nesse sentido, acredita-se que as internações por 
condições sensíveis à atenção primária (ICSAP) representam 
um importante indicador para avaliar acesso e qualidade da 
APS (ALFRADIQUE et al., 2009). No Brasil, esse indicador tem 
sido utilizado para avaliar o efeito da expansão da Estratégia 
Saúde da Família (ESF) nas condições de saúde da população 
brasileira, em diferente populações e agregados geográficos. 
Apesar da relevância de estudos sobre o impacto financeiro 
dessas internações, ainda é incipiente na produção nacional a 
temática de gastos com ICSAP. Objetivos descrever as taxas e 
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n. 89, v. 25, p. 1181-1201, set./dez. 2004. DUPRET, Lúcia Maria. 
Apropriação das TIC na formação de trabalhadores do SUS: a 
experiência da FIOCRUZ. In: As tecnologias da informação e 
comunicação (TIC) no desenvolvimento profissional de traba-
lhadores do SUS. TRINDADE, Maria Angela Bianconcini (Org.). 
São Paulo: Instituto de Saúde, 2011. ENSP/FIOCRUZ. Formação 
docente em educação profissional técnica na área da saúde: 
caderno do tutor. Rio de Janeiro: EAD/ENSP, 2008. MINAYO, 
Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa 
qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

Renata Galvão Diniz do Nascimento e Silva; Francisco José da 
Silveira Lobo Neto; Milta Freire Neide Barron torrez;

13187 VIVÊNCIA ACADÊMICA NO PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO PELO TRABALHO EM SAÚDE (PET-SAÚDE/
VIGILÂNCIA – ÁREA TÉCNICA DE DOENÇAS CRÔNICAS 
NÃO TRANSMISSÍVEIS)

Introdução O PET-Saúde/Vigilância (Programa de Educação 
pelo Trabalho em Saúde: Vigilância) é um programa direciona-
do para o fortalecimento da atenção básica e da vigilância em 
saúde. O programa busca consubstanciar o eixo ensino-ser-
viço-comunidade, desenvolvendo ações junto aos servidores 
municipais de saúde que visam qualificar a formação acadêmi-
ca e a ação profissional dos alunos da área da saúde. Objetivos 
Relatar o aprendizado teórico-prática adquirido pelos alunos 
do curso da saúde na formação acadêmica, proporcionada 
pelo PET-Saúde/Vigilância a partir das vivencias nos progra-
mas desenvolvidos na prevenção e controle de doenças. Me-
todologia Trata-se de um relato de experiência cujo objetivo 
é apresentar a vivência no programa PET-Saúde/Vigilância do 
município de Palmas – TO na área técnica de doenças crônicas 
não transmissíveis, durante os meses de maio de 2013 a maio 
de 2015, como uma importante estratégia para a formação de 
profissionais trabalhadores do Sistema Único de Saúde, com 
visão epidemiológica e capacidades de trabalhar em equipes 
multiprofissionais. Resultados e Discussão A construção do 
projeto de pesquisa “Mortalidade por DCNTs e seus determi-
nantes sociais de saúde em Palmas, Tocantins, no período de 
2011 a 2013”, pelo PET-Saúde/Vigilância, proporcionou expe-
riências de aprendizado significativas, dentre elas: a leitura di-
recionada de artigos; vivências práticas em cada área técnica 
da vigilância epidemiológica e a participação em programas 
de promoção da saúde. O programa proporcionou comparti-
lhamento de conhecimentos e experiências entre estudantes 
de diferentes instituições e cursos, enfatizando uma aborda-
gem multidisciplinar com caráter interdisciplinar e transdisci-
plinar deste programa, além de uma visão mais abrangente 
sobre DCNT de Palmas - TO. Conclusões/Considerações Finais 
O aprendizado teórico-prático, amplia a visão do acadêmico 
sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), e esses levados por 
toda a vida acadêmica, transpassando para a vida profissional, 
proporciona crescimento científico e intelectual, modificando 
a visão do aluno e propiciando a formação de um profissional 
com visão e abordagem diferenciada junto ao SUS.

Cristiano Soares da Silva; Rafael Ramalho Vale Cavalcante; 
Camila Lima Alves; Andreza Domingos da Silva; Silvely Tieme 
Kojo Sousa; Kelly Cristina Gomes Alves;

13200 GESTÃO DO TRABALHO EM SAÚDE E 
SOCIOANÁLISE: REFLEXÕES SOBRE AS PRODUÇÕES 
CIENTÍFICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Introdução A Gestão do Trabalho em Saúde trata das relações 
de trabalho a partir de uma concepção na qual a participação 
do trabalhador é fundamental para a efetividade do Sistema 
Único de Saúde. Dessa forma, faz-se necessário refletir como 
o trabalhador pode ser um agente transformador e para isso 
a socioanálise se apresenta como um método de intervenção 
que auxilia na análise das relações nas instituições. Objetivos 
Discutir a interface entre a gestão do trabalho em saúde e a 
socioanálise a partir das produções científicas produzidas no 
estado do Espírito Santo. Metodologia Trata-se de um levan-
tamento bibliográfico das produções científicas capixabas 
sobre a gestão em saúde e socioanálise realizado no Google 
Acadêmico, LILACS e nos acervos virtuais das bibliotecas das 
Instituições de Ensino Superior públicas e privadas do estado 
do Espírito Santo, Brasil. Os critérios de inclusão foram: ser 
uma publicação científica disponível online ou versão impres-
sa nas bibliotecas, estar publicado entre 2000 a 2016 e serem 
estudos cujo cenário tenha sido o estado do Espírito Santo. 
A partir dos descritores “Gestão em Saúde”, “Socioanálise” 
e “Análise Institucional”, foram encontrados 5 produções 
científicas. Resultados e Discussão Foram encontradas 4 dis-
sertações de mestrado, sendo uma vinculada a Programa de 
Pós-Graduação em Psicologia Institucional e as demais pelo 
Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva; e um artigo 
científico. Os sujeitos dos estudos foram Gestores em Saúde 
e Agentes Comunitários de Saúde. Através da socioanálise e 
seus conceitos, como por exemplo, analisador, dispositivo e 
implicação, essas produções buscaram compreender a reali-
dade social através das ações e discursos de seus sujeitos nas 
instituições. Essas relações manifestaram-se através de não 
ditos, conflitos e tensões, bem como, as potencialidades e 
limites enfrentados durante o processo de trabalho vivo em 
atos. Conclusões/Considerações Finais A socioanálise possibi-
litou que os sujeitos dos estudos realizassem processos au-
toanalíticos, mas buscando sua própria expansão. Portanto, 
é preciso intensificar estudos que possam dar a oportunidade 
aos profissionais de saúde reivindicar seus espaços para par-
ticipação nos processos decisórios que envolvam sua prática.

Jandesson Mendes Coqueiro; Adauto Emmerich; Túlio Alberto 
Martins de Figueiredo;

13232 QUE SOM ECOA A RODA DE GERENTES? UM VOO 
ANALÍTICO DOS PROCESSOS DE GESTÃO DA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE.

Introdução Nos esforços de re-criação do SUS, urge a inven-
ção de modelo de gestão que respondesse as exigências dessa 
nova saúde pública capaz de produzir saúde e reflexão-ação 
desses atores, a fim de ultrapassar modelos tradicionais. Eis, 
portanto, um dos impasses que tem reverberado calos na 
gestão do SUS: a superação da racionalidade gerencial hege-
mônica. Em Sobral-CE, a assistência à saúde vem se intensifi-
cando desde 1997 em um importante processo de organização 
da APS, tendo como eixo estruturante a ESF. Na busca pela 
superação hegemônica de modelos de atenção e gestão em 
saúde, as Rodas do CSF acontecem, desde 2001, semanalmen-

a região metropolitana de Goiânia, com taxa bem acima da 
nacional, em detrimento das regiões mais distantes e de difí-
cil acesso (todas as demais 17 regiões estão abaixo da média 
nacional). Esta concentração é fortemente influenciada pela 
relação direta entre esta taxa e a densidade populacional, a 
renda e a planta de produção de serviços. Esta distribuição, 
quando destacadas as categorias numericamente mais repre-
sentativas (médicos, enfermeiros e odontólogos), demonstra 
esta tendência de concentração. Por meio da distribuição 
geográfica dos coeficientes de Gini e cobertura por ESF, ve-
rifica-se certa tendência. Em várias RS observa-se que quanto 
mais alto o coeficiente de Gini obtido, menor apresentou-se a 
cobertura por ESF. Destaque para a RS Central com o maior 
valor do Gini o menor percentual de cobertura por ESF. Con-
clusões/Considerações Finais A distribuição de trabalhadores, 
considerando as categorias numericamente mais representa-
tivas (médico, enfermeiro e odontólogo), revela uma situação 
de desigualdade nesta distribuição, com áreas de grande es-
cassez de profissionais. A inexistência de políticas públicas efi-
cazes para promover provimento e fixação de profissionais em 
áreas remotas impacta sobre a equidade no acesso ao sistema. 
Esta realidade ficou evidenciada pelo Gini de MFC, na medida 
em que o maior grau de concentração de médicos deu-se em 
regiões metropolitanas. Esses locais em virtude de uma série 
de questões, dentre elas, a oferta de melhores condições de 
trabalho, acesso a serviços públicos com uma qualidade me-
lhor, lazer, enfim, melhores condições de vida, faz com que 
profissionais deste seguimento prefiram manter-se nesses lo-
cais. Referências Ministério da Saúde. Gestão do Trabalho e da 
Educação no SUS (Coleção Para Entender a Gestão do SUS). 
(Editora MS, 2011). 2. Ministério da Saúde. Observatório de Re-
cursos Humanos em Saúde no Brasil: estudos e análises (Série 
B - Textos básicos para a Saúde). (Editora MS, 2004). 3. Ministé-
rio da Saúde. Princípios e Diretrizes para a Gestão do Trabalho 
no SUS (NOB/RH–SUS). (Editora MS, 2005). 4. Santana, J. P. 
& Castro, J. L. Capacitação em Desenvolvimento de Recursos 
Humanos de Saúde. in EDUFRN (1999). 5. Barreto, I. S., Krem-
pel, M. C. & Humerez, D. C. Unidade de ação: um desafio para 
a enfermagem brasileira. Rev Enferm Foco 2, 251–4 (2011). 6. 
Ministério da Saúde. Informações em Saúde. DataSUS (2016). 
7. Institute of Medicine. Defining Primary Care: An Interim Re-
port. (National Academies Press, 1994). 8. Starfield, B. Aten-
ção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviçõs 
e tecnologia. (UNESCO, 2002).

Nelson Bezerra Barbosa; Wisley Donizetti Velasco; Estela 
Najberg;

13166 CRITÉRIOS DE QUALIDADE PARA FORMACÃO 
DOCENTE EM SAÚDE COM USO DE TECNOLOGIAS 
DIGITAIS DE INFORMACÃO E COMUNICACÃO (TDIC)

Introdução Este relato de pesquisa é objeto da dissertação de 
mestrado apresentada a Escola Politécnica em Saúde Joaquim 
Venâncio - FIOCRUZ/RJ e se propôs a estudar a formação de 
profissionais de saúde, especialmente em nível técnico. Para 
atender as necessidades do SUS, a formação destes profissio-
nais é realizada pela Escola Técnica do SUS do Rio Grande do 
Norte (ETSUS RN), responsável pelo ordenamento da educa-
ção profissional e pela promoção de cursos de qualificação e 

especialização técnica na área de saúde, além da formação 
para seus docentes. A ETSUS RN identifica na utilização das 
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) a 
possibilidade de qualificar os processos de formação dos do-
centes, reafirmando o seu compromisso ético-político em pro-
mover a formação de trabalhadores da saúde críticos, refle-
xivos e criativos, capazes de contribuir para a transformação 
da realidade na qual vivem e atuam. Objetivos Esta pesquisa 
tem como principal objetivo a identificação e sistematização 
de critérios de qualidade de cursos de formação de docentes 
em educação profissional em saúde, com base em três cate-
gorias: visão de qualidade, formação docente de qualidade e 
uso de TDIC para formação docente. Metodologia Neste estu-
do, optou-se pela abordagem qualitativa, tendo sido realizada 
uma análise documental - por meio da análise temática dos 
conteúdos proposta por Bardin (2011) e reconhecida por Mi-
nayo (2014) – dos Curso de Formação Docente em Educação 
Profissional na Área da Saúde e do Curso de Gestão Pedagógi-
ca para as ETSUS; além de uma consulta a documentos legais, 
tais como o Decreto nº 5.622/2005, a Resolução nº 2/2015 e os 
Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distân-
cia/2007, os quais contribuíram para o alcance dos Objetivos, 
na identificação e sistematização de critérios de qualidade 
para cursos de formação docente em saúde com uso das TDIC. 
Resultados e Discussão Diante das categorias selecionadas 
nesta análise temática de conteúdo (visão de qualidade, for-
mação docente de qualidade e uso de TDIC para formação do-
cente), procuramos extrair os sentidos que cada documento 
apresentou, na expectativa da identificação e sistematização 
de critérios de qualidade para a formação docente na Esco-
la, possibilitando sua proposição como um produto concreto 
para os cursos de formação docente na ETSUS RN. Os critérios 
selecionados foram: o uso da modalidade a distância para for-
mação dos docentes da ETSUS RN; a existência de momentos 
presenciais; a formação humana integral em uma formação 
docente, a visão crítica da realidade e dos serviços de saúde; a 
qualificação de todos os profissionais envolvidos na mediação 
do processo ensino-aprendizagem; a instalação de infraestru-
tura de apoio ao docente da ETSUS RN nas oito regiões de 
saúde do estado; a avaliação da educação a distância. Estes 
critérios selecionados contribuirão para a proposição de cur-
sos de formação dos docentes na ETSUS RN de acordo com a 
necessidade da Escola e a sua realidade vivenciada nas diver-
sas regiões do Estado do RN podendo utilizar das TDIC para 
auxiliar os processos de formação dos docentes. Conclusões/
Considerações Finais Percebeu-se que a grande vantagem 
da adoção do método da pesquisa documental consistiu no 
fato de nos apropriarmos, por meio dos documentos, de uma 
parte da história constituída mediante os cursos de formação 
docente para a ETSUS RN e da base legal selecionada neste 
estudo e de quanto todos os documentos permitiram associar 
a qualidade à formação docente com o uso de TDIC, além da 
sistematização dos critérios de qualidade para a formação dos 
docentes como um produto concreto para a ETSUS RN. Refe-
rências BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Tradução de 
Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 
2011. BARRETO, Raquel Goulart. Tecnologia e educação: tra-
balho e formação docente. Educação e Sociedade, Campinas, 
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tisfação (83,71%), e menor para oficina 3 (50%); oficina 2 ape-
nas 4,35% foram pouco satisfeitos. Conclusões/Considerações 
Finais A avaliação das oficinas foi positiva com grau de satis-
fação elevado favorecida pelo agir participativo e problemati-
zador adotado para fortalecer a capacidade crítica e atuação 
ampliada dos profissionais, a partir da realidade social, visan-
do mudanças conscientes em atitudes em saúde e ganhos em 
autoestima e autonomia nos adolescentes alvos.

Luiz Augusto Siqueira Ferraz Cornélio; Márcia Maria Dantas 
Cabral de Melo; Jailma Santos Monteiro; Silvia Regina Jamelli; 
Amanda dos Santos Vasconcellos; Ana Laura Vilela de Carvalho; 
Camila Soares de Carvalho; Josevan de Souza Silva; Keldiane 
Oliveira de Souza; Olga Eugenia Timoteo da Silva; Vanessa 
Lopes do Nascimento;

13256 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: PRÁTICAS 
E EXPERIÊNCIAS MICROPOLÍTICAS

Introdução Devido às transformações ocorridas nas políticas e 
cenários de saúde, sobretudo às voltadas ao financiamento e 
pactos entre os intergestores, os governos dos estados da fe-
deração têm formulado estratégias para transpor dificuldades 
e propor soluções aos problemas enfrentados com as políticas 
de saúde dos estados, uma das estratégias é a formação do 
profissional, como prevê a Política Nacional de Educação Per-
manente em Saúde (PNEPS), portaria GM/MS nº 1997/2007, em 
que se destaca o caráter político capaz de ser articulador de 
equipes, coletivos e cogestor do seu trabalho. Em Mato Grosso 
esse processo ocorre desde 2003, visando atender a política de 
educação e a NOB/RH-SUS, anteriormente a PNEPS, trabalhou-
se com a estruturação dos Polos de Educação Permanente em 
Saúde (EPS) como dispositivo de gestão e educação em saúde. 
Eles eram instâncias locorregionais de articulação interinstitu-
cional para a gestão da educação em serviço. A data de 2003 
configura-se como marco histórico do início dos diálogos do 
Polo de Educação Permanente em Saúde (PEPS) em Mato 
Grosso, pois era a gênese da formação colegiada pela Educa-
ção Permanente em Saúde (EPS) no estado suscitando as mi-
cropolíticas regionais. Objetivos Observar os processos de for-
mulação de micropolíticas para o SUS em Mato Grosso. Pelas 
ações da PNEPS considera-se haja potencial para resultar em 
processo político-dialógicos que oportuniza a estreitar a proxi-
midade entre os agentes de saúde no estado de Mato Grosso, 
isso desencadeia dispositivos de aprendizagem-trabalho que 
culmina no fortalecimento das micropolíticas à regionalização, 
ocasionados pela interlocução dos agentes das CIES Regionais. 
Metodologia No âmbito das Políticas em Gestão em Saúde, a 
investigação é de caráter qualitativo e busca analisar a PNEPS 
teoricamente pelos pressupostos foucaltianos destacando os 
processos de formação das micropolíticas nas regionais de 
saúde no estado de Mato Grosso. A materialidade empírica faz 
interface com as experiências do projeto INOVASUS: Práticas 
Inovadoras da Educação Permanente em Saúde em Mato Gros-
so, financiado pela OPAS/OMS/MS-Sgtes. Resultados e Discus-
são O olhar aqui prescinde do que considera Michael Foucault 
e Emerson Elias Merhy, ou seja, focalizando sempre micro para 
o macro, valorizando o cotidiano que revela as novas possibi-
lidades para construção histórica dos sujeitos a partir das suas 
formas de “fazer as coisas”, daquelas construções que vão se 
‘dando’ num espaço que parece ser ‘dado’, nesse sentido, as 

coisificações (as práticas em saúde) podem transformar-se 
ao passo que o sujeito toma consciência da sua possibilidade 
de existência e resistência ao que está pré-determinando. Na 
CIES Estadual há operante a microfísica do poder em conexão 
com a micropolítica, substancialidade produzida pelas ações 
em torno da PNEPS. Assim como Emerson Elias Merhy e Túlio 
Batista Franco tratam do ‘trabalho vivo em ato’ do ‘vir a ser’, 
Foucault (2008, p. 5-6) parte das práticas para a configuração 
do geral, questionando-a: “Nada, portanto, de interrogar os 
universais utilizando método crítico da história, mas partir da 
decisão da inexistência dos universais para indagar que histó-
ria de pode fazer”. A EPS promove desfechos da microfísica 
do poder de Foucault provocando para novos questionamen-
tos do processo micropolítico de Merhy e Franco. Conclusões/
Considerações Finais A capacidade da EPS em fomentar os pro-
cessos micropolíticos utilizando processos dinâmicos, interlo-
cutores, (co)participativos, autocríticos, oportuniza ao sujeito 
a possibilidade de participar ativamente e construir o SUS cole-
tivamente, regionalizando-o, considerando suas relações com 
o espaço social e do trabalho, valorizando suas inter-relações. 
O projeto INOVASUS (op. cit.) tem por perspectiva trabalhar 
na lógica da micropolítica, partindo, portanto, das experiên-
cias para as construções políticas locais. Nesse sentido “pensar 
numa política de educação na saúde com caráter significativo 
ao enfermeiro e aos outros profissionais é procurar explorar e 
ampliar um campo de teorias que sejam capazes e suficientes 
para abrir possibilidades educativas e que repercutam no coti-
diano do trabalho”. (ROJAS, 2015, p. 120). Foucault, portanto, 
identifica a condição humana de construir a sociedade, as es-
truturas do Estado, resultantes das experiências da microfísi-
ca do poder e micropolítica. Referências FOUCAULT, MICHEL. 
Nascimento da biopolítica: curso dado no College de France 
(1978-1979). 1. ed. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora 
Ltda. 2008. 474 p. MERHY, E. E.; FRANCO, T.B. Reestruturação 
Produtiva e Transição Tecnológica na Saúde: debate necessá-
rio para a compreensão do processo de “financeirização” do 
mercado na saúde. In: BOLÑO, C.R.S.; SILVA, L.M.O. (Orgs.). 
Economia Política, Trabalho e Conhecimento em Saúde. 1. ed. 
Aracaju: Editora UFS, 2009, p.108-139. Disponível em: <http://
www.uff.br/saudecoletiva/professores/merhy/capitulos-04.
pdf>. Acesso em: 29 jan. 2015. ROJAS, Fagner Luiz Lemes. FER-
REIRA, Márcia dos Santos. Cuidado e aprendizado: a educação 
popular e permanente em saúde no trabalho do enfermeiro. 
In: SILVA, M.G.M.; SANTOS, N.C. (Orgs.). Pesquisas em Educa-
ção e Saúde: conexões e horizontes. Cuiabá: EDUFMT, 2015b. 
p. 119 – 138.
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13262 COMPONENTES LIGADOS À POLÍTICA, 
PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE NAS PÓS-
GRADUAÇÕES LATO SENSU EM SAÚDE COLETIVA NAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO BRASIL

Introdução A Política, planejamento e gestão em saúde (PPGS) 
é uma das áreas mais aplicadas da saúde coletiva. É, sem dúvi-
da, a área que demonstra sua dupla dimensão (os saberes e as 
práticas) com maior clareza, orientando-se fortemente para 
“intervenção”. Como seu desenvolvimento, a PPGS tornou-se 
uma área que, em certos momentos, há escassez de evidências 
que subsidiem a tomada de decisão e quando estas existem, a 

te, às quintas-feiras, momento que sugere o encontro dos os 
trabalhadores para o exercício de uma gestão participativa. E 
nesse âmbito residem diversas contradições: o mesmo sistema 
de saúde que se propõe a romper com o modelo normativo, 
impõe aos trabalhadores de saúde à responsabilização e orga-
nização do trabalho por programas, e a proposta da adscrição 
por área vem sobrevivendo com ajuda de aparelhos. Tal rea-
lidade desafia a utopia presente no projeto da reforma sani-
tária brasileira, uma vez que segue hegemônico um modelo 
de saúde regido pela lógica de mercado Objetivos Na esteira 
dessa compreensão, este trabalho buscou compreender junto 
aos gestores de saúde como se dá a gestão em Sobral, tendo 
como dispositivo de análise a roda de gerentes, interrogando 
como esse espaço se constrói (o seu funcionamento) e é toma-
do como referência (ou não) no modus operandi dos gerentes 
nos CSFs (o que ele produz). Metodologia Trata-se de uma pes-
quisa etnometodológica com abordagem qualitativa. O estudo 
foi desenvolvido em 2015 nos cenários de Roda da Gestão, a 
saber, Roda de Gerentes e Roda de Macroárea, e nos Centros 
de Saúde da Família. O processo de produção de dados foi or-
ganizado em 2 etapas: observação na Roda de Gerentes e en-
trevista semiestruturada com os gerentes de microárea e com 
a coordenação da Atenção Primária à Saúde. A escolha teórica-
metodológica para a análise das informações deu-se pela Análi-
se de Conteúdo de Bardin por considerarmos uma abordagem 
coerente com o referencial teórico utilizado – cogestão. Os 
sujeitos da pesquisa foram 8 gerentes dos CSF da Macroárea II 
e a Coordenação da Atenção Primária. Faz necessário pontuar 
que este trabalho de escrita tem em suas costuras um recorte 
em psicanálise, sendo assim um trabalho que possibilita ques-
tionar esses lugares engessados de gestão e demarca, desse 
modo, a sua função política de tensionar a produção de espa-
ços de verdadeiro diálogo. Resultados e Discussão Ou-vimos 
gerentes que ocupam, por vezes, o lugar de maestro-coorde-
nador, o qual buscam maestrar colocando em questão os de-
sejos e interesses da equipe, por outras, um maestro-general, 
que não encontram um outro caminho a não ser manter o con-
trole e a disciplina. Deparamo-nos, então, com uma orquestra 
desarmônica: tudo meticulosamente organizado em função 
da produtividade. A gestão faz seus arranjos e ordena o movi-
mento de todos os gerentes a partir da pauta. Mas eles tocam? 
Não, eles não tocam. Percebemos tudo agudo demais ou gra-
ve demais. Não se afina. É nesse descompasso que os gerentes 
resistem. E essa resistência é uma resistência, sobretudo, polí-
tica, ainda que isso não possa ser dito ou que eles não saibam. 
Compreendemos que entre o não exercício do método da 
roda – que apaga a circulação de afeto, as disputas de poder, 
os interesses e a necessidade, e, com isso, a democracia insti-
tucional – e a imediatez das necessidades de organização da 
Gestão velada pela lógica da produtividade de mercado, se dá 
a produção de sofrimento psíquico e repetições de padrões rít-
micos de disciplina e controle do trabalho entoado no fazer bu-
rocrático da gerência. Conclusões/Considerações Finais Tecer 
essa pesquisa nos permite dizer que há, nas elaborações sobre 
gestão em saúde, a necessidade de construção de novos para-
digmas, não apenas gerenciais, mas também de concepções 
de saúde e sociedade. Logo, não adianta revolucionar os fa-
zeres sem ouvir as pessoas. Portanto, enquanto esses sujeitos 
não forem escutados nas suas questões mais fundamentais, 

que é serem escutados, a roda vai continuar sendo quadrada 
e não vai girar. Enquanto esses gerentes não forem sujeitos 
de suas próprias práticas, o sistema de saúde emperrará, pois 
eles são atores principais por fazer a saúde girar e estão sendo 
desconsiderados por uma gestão maior que entende que é na 
execução de mandos que a atenção à saúde se dá. Apostamos 
assim no exercício do método como postura ético-política que 
faz girar vidas nas instituições. Referências CAMPOS, Gastão 
Wagner. Um método para análise e co-gestão de coletivos, 
2000. MERHY, Emerson. O ato de governar as tensões cons-
titutivas do agir em saúde como desafio permanente de algu-
mas estratégias gerenciais. Ciênc. saúde coletiva vol.4 no.2, Rio 
de Janeiro, 1999. PAIM, J. S. Epidemiologia e planejamento: a 
recomposição das práticas epidemiológicas na gestão do SUS. 
Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 8, n. 2, p. 557-567, 
2003. PEREIRA, S. A. Modos de gerenciar cuidado e serviço no 
Programa Saúde da Família em Belo Horizonte [dissertação]. 
Belo Horizonte: Escola de Enfermagem da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais; 2005. QUINET, Antônio. A psiquiatria e sua 
ciência nos discursos da contemporaneidade. In: Psicanálise 
e Psiquiatria: controvérsias e convergências. Antônio Quinet 
(org.), Rio de Janeiro, Rios Ambiciosos, 2011, p. 2.
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13254 AVALIAÇÃO DAS OFICINAS TEMÁTICAS DE 
PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL DO ADOLESCENTE, NA 
ÓTICA DOS PARTICIPANTES: UMA ABORDAGEM NA 
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE.

Introdução A promoção da saúde dos adolescentes vulnerá-
veis requer ações integradas. Tal intenção é perseguida pelas 
Políticas Nacionais de Atenção Básica de Promoção , Educa-
ção Popular em Saúde e pelas Diretrizes Curriculares. No Re-
cife, realiza-se projeto para qualificar as equipes de saúde em 
ações de promoção da saúde bucal do escolar, com aborda-
gem interdisciplinar e agir participativo. Objetivos Objetiva-se 
apresentar a avaliação dos participantes das oficinas temáti-
cas em promoção da saúde propostas para qualificar as ações 
de promoção da saúde bucal do escolar do ciclo de vida ado-
lescente realizadas pelas equipes de saúde bucal do Recife. 
Metodologia Utilizou-se método participativo, da educação 
popular em rodas de diálogo. Oficinas: promoção e determi-
nantes sociais da saúde; dimensão educativa das ações; relato 
de experiência; planejamento participativo. Público (22): ges-
tores, dentistas, nutricionistas- Distrito Sanitário IV, Recife. 
Instrumento avaliativo aplicado antes e após oficinas: Bloco 
1 avaliação saberes: Q1 o que você já sabe sobre o tema, Q2 
o que você gostaria de saber, Q3 o que você ainda precisa sa-
ber; Bloco 2 sobre satisfação. Análises: Bloco 1, de conteúdo e 
matriz para identificar significados, obter inferências (unidade 
registro UR); Bloco 2: distribuição freqüências. Resultados e 
Discussão Predominou na análise de conteúdo por oficina e 
questões do Bloco 1, respectivamente: Q1: falta de políticas 
adolescente foi UR que mais se repetiu; o ser adolescente é 
difícil ; experiência pontual em educação; planejar deve ser 
estratégico. Q2 comunicação e aspectos psicossociais; novas 
práticas educacionais; expectativas de continuidade; como 
melhorar as ações. Q3 Planejar ações; saber abordar oadoles-
cente; elaborar dinâmicas ativas; executar ações de educação 
popular. Sobre Grau de satisfação Bloco 2, oficina1 maior sa-
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aprofundando o levantamento de problemas e a busca cole-
tiva, com compromisso da gestão municipal, de melhora nos 
ambientes de trabalho. Metodologia Foram coletados dados 
de série histórica de 2011 a 2015 relativos aos afastamentos 
por motivo de doença de trabalhadores dos serviços públicos 
sob gestão direta da Secretaria de Saúde de um município de 
grande porte situado em uma região metropolitana do estado 
de São Paulo. Este municipio se classifica entre as dez maio-
res economias municipais no Brasil. Os dados discriminam a 
matricula de cada servidor, local de trabalho, categoria profis-
sional, e os códigos da Classificação Internacional de Doenças- 
CID- dos diagnósticos e a duração do afastamento: até 15 dias 
e 16 dias e mais. Além dos diagnósticos classificados como CID 
F (transtornos mentais) foram considerados também os CID 
M (doenças do sistema osteo-muscular e articulações), ten-
do em vista tratar-se de quadros mórbidos frequentemente 
ligados a várias condições relacionadas ao estresse. Foram 
também analisados os afastamentos por acidente de traba-
lho. Resultados e Discussão Os servidores de nível não univer-
sitário - auxiliares, técnicos de saúde, agentes comunitários de 
saúde e atendentes de recepção – têm percentuais mais ele-
vados de afastamentos: entre 61 a 69% de servidores de cada 
uma dessas categorias se afastou alguma vez em 2015. Como 
causa majoritária dos afastamentos até 15 dias aparecem as 
afecções que podem ser vinculadas a estresse, como o grupo 
de distúrbios músculo-esqueléticos (CID M). Excetuando-se 
as doenças infecciosas e respiratórias, os transtornos mentais 
vêm em 2º ou 3º lugar. Já entre os afastamentos de mais de 
15 dias os transtornos mentais ocupam o primeiro ou o 2º lu-
gar. As causas externas são o principal motivo de afastamento 
por acidentes de trabalho. Tais achados são coerentes com o 
que é descrito na estatística geral do INSS. No Brasil as afec-
ções músculo-esqueléticas foram a 2ª causa e os transtornos 
mentais a 3ª causa de afastamentos de trabalhadores com 
vinculo formal no período de 2008 a 2011.3 Os autores justifi-
cam a relevância atribuída aos estudos da frequência desses 
quadros mórbidos pelo volume de gastos destinado ao paga-
mento dos beneficios e o custo social resultante da exclusão 
laboral dos afastados. Conclusões/Considerações Finais Para 
cumprir o objetivo de tornar acessíveis informações relativas 
aos afastamentos por motivo de saúde, abrindo espaço para 
discussão dos determinantes por motivo de doença e aciden-
te de trabalho dos servidores da SMS, considerou-se funda-
mental disponibilizar com clareza os dados apresentando aos 
interessados uma análise descritiva de acesso e compreensão 
fáceis. Mesmo que as afecções causadoras de afastamento do 
trabalho possam ser também provocadas por circunstâncias 
externas ao ambiente laboral, estima-se que não se deve mi-
nimizar o efeito que condições de trabalho desfavoráveis po-
dem exercer sobre a saúde dos servidores. No municipio em 
estudo, a SMS reconheceu a necessidade de monitoramento 
das condições e relações de trabalho vigentes no SUS. Pos em 
marcha um longo processo de planejamento e execução de 
iniciativas em resposta a condições geradoras de sofrimento 
no trabalho, culminando na elaboração de uma política de 
saúde para os trabalhadores sob gestão direta da SMS. Re-
ferências 1-Pimenta AM, Assunção AA. Estresse no trabalho e 
hipertensão arterial em profissionais de enfermagem da rede 
municipal de saúde de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

Rev. bras. saúde ocup.[online]. 2016, vol.41, e6. 2-Braga LC, 
Carvalho LR, Binder MCP. Working conditions and common 
mental disorder among primary health care workers from Bo-
tucatu, São Paulo State. Ciênc Saúde Coletiva. 2010;15 Suppl 
1:1585-96. 3-Silva Junior JS, Fischer FM (2014) Disability due to 
mental illness: social security benefits in Brazil 2008–2011. Rev 
Saude Publica 48(1); 186–190. Dilélio AS, Facchini LA, Tomasi 
E, Silva SM, Thumé E, Piccini RX, et al. Prevalence of minor 
psychiatric disorders among primary healthcare workers in 
the South and Northeast regions of Brazil. Cad Saúde Públi-
ca. 2012;28(3):503-14. Silva ATC, Menezes PR. Burnout syndro-
me and common mental disorders among community-based 
health agents. Rev Saúde Pública. 2008;42(5):921-9.
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13301 CAPACITAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO DE 
INCAPACIDADES EM HANSENÍASE PARA PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução A hanseníase é uma doença infecciosa curável 
causada pelo Mycobacterium leprae, mas que pelo tratamen-
to ausente ou tardio pode gerar deformidades irreparáveis. 
No Brasil, esse ainda se constitui um problema de saúde pú-
blica, no entanto ações preventivas, promocionais e curativas 
vêm sendo realizadas pela Vigilância Epidemiológica no in-
tuito de prevenir a instalação ou evolução de deformidades. 
Objetivos Objetiva-se relatar a experiência dos Residentes de 
Saúde Coletiva junto à preceptora em duas atividades de edu-
cação permanente em hanseníase, com abordagem teórico/
prática para Profissionais de Saúde do município de Palmas, 
Tocantins. Metodologia Trata-se de um estudo descritivo do 
tipo relato de experiência. A capacitação foi desenvolvida, em 
dezembro de 2016 com carga horária de 12h, por dois alunos 
da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva junto à pre-
ceptora e auxílio de uma técnica em saúde vinculada à Supe-
rintendência de Atenção Básica e Vigilância em Saúde de Pal-
mas. As aulas teórico/práticas para 47 profissionais de Saúde 
aconteceram através de apresentação expositiva e dialogada/
reflexiva do conteúdo, com o auxílio de recursos didáticos. 
Posteriormente, realizou-se atividade prática com pacientes 
acerca do acolhimento, avaliação neurológica simplificada e 
orientação de autocuidados. Resultados e Discussão Durante 
as aulas teóricas foram identificadas dificuldades dos profis-
sionais de saúde principalmente sobre as reações medicamen-
tosas, estados reacionais, palpação de nervos, escala OMP e 
encaminhamentos, os quais foram esclarecidos. Observou-se 
que a realização da atividade prática despertou interesse dos 
profissionais de saúde, sendo justificado pela facilidade de se 
realizar teste de sensibilidade e atividades de prevenção de 
incapacidade e autocuidado junto a pacientes de hanseníase 
e pelo baixo custo dos produtos utilizados para realização 
do mesmo. Conclusões/Considerações Finais Desta forma, as 
atividades de educação permanente em saúde possibilitaram 
reflexões e discussões a partir da experiência da prática dos 
profissionais de saúde, tornando-se um importante instru-
mento de capacitação, pois favorece a forma adequada de 
atuação bem como o trabalho multiprofissional de maneira 
inter e transdisciplinar.

agilidade para a tomada desencoraja uma consulta mais apro-
fundada. Tradicionalmente, a pós-graduação stricto sensu em 
Saúde Coletiva vem se dedicando à tentativa de solucionar a 
ausência de evidências nesta área, contudo resta saber como 
a pós-graduação lato sensu, tão mais difundida no país, orga-
niza a PPGS. Por se tratar da expressão indubitável da prática 
concreta do sanitarista, esta área merece um cuidado especial 
na organização dos conteúdos essenciais para formação do 
profissional, especialmente o pós-graduado, pois identificar 
quais são as fortalezas e as lacunas relacionadas à formação 
sobre esta área tem sido uma recente preocupação. Objetivos 
Assim, este trabalho objetivou caracterizar os componentes 
curriculares identificados nos cursos de pós-graduação lato 
sensu em saúde coletiva relacionados com a área de Política, 
planejamento e gestão em saúde (PPGS) em universidades 
federais e estaduais no Brasil. Metodologia Portanto, este es-
tudo consistiu em um levantamento de dados secundários a 
partir de um banco de dados do e-MEC, o qual disponibiliza 
todos os cursos de pós-graduação lato sensu registrados e au-
torizados nas Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil. 
Devido a não uniformidade dos termos relacionados ao título 
da profissão, foram utilizados termos que se aproximam da 
área na busca pelo nome dos cursos de pós-graduação. Após 
a identificação dos sites das pós-graduações lato sensu em 
saúde coletiva das IES federais e estaduais assim como os cur-
sos com identidades congêneres, foram coletadas as matri-
zes curriculares dos cursos relacionados que se encontravam 
registrados no MEC. Confeccionou-se um acervo de matrizes 
curriculares que foram analisadas segundo seus componen-
tes curriculares. Os dados coletados foram digitados no Excel 
for Windows versão 7.0. A análise dos dados ocorreu através 
do tratamento estatístico descritivo. Resultados e Discussão 
Do total das 42 IES estaduais, conseguiu-se as matrizes curri-
culares de 18 cursos (66%) do total de 27. A maioria dos cursos 
é presencial. A duração média foi de 16,71 meses. A carga ho-
rária a média foi de 465 horas. Houve 14 (quatorze) nomencla-
turas diferentes, sendo a mais comum Gestão de Saúde com 
17%. A maior parte se concentra na região sudeste (35%). Das 
103 IES Federais, conseguiu-se as matrizes curriculares de 38 
cursos. A modalidade “à distância” se sobressaiu. O mais co-
mum foi do tipo especialização. A duração média dos cursos 
foi de 15,8. A carga horária média foi de 392 horas. Não houve 
uniformidade na nomenclatura sendo o mais comum Gestão 
em Saúde (29%). As regiões sudeste e sul concentram com 29% 
e 26% respectivamente. Percebeu-se uma grande ausência dos 
componentes relacionados com a PPGS nas IES estaduais/fe-
derais dos quais os mais expressivos foram: Fundamentos de 
Economia e Financiamento em Saúde (89%/97%), Sistemas de 
Saúde (94%/97%), Financiamento e Alocação de Recursos em 
Saúde (94%/97%), Sistema Suplementar, Planos e Seguros Pri-
vados de Saúde (89%/97%,), Território e Saúde (83%/92%), Re-
gulação em Saúde (89%/95%) e Auditoria em Saúde (83%/97%). 
Conclusões/Considerações Finais Concluiu-se que apesar da 
expansão das pós-graduações lato sensu nas últimas déca-
das, especialmente na área da Saúde Coletiva, ainda há uma 
carência na construção estrutural dos cursos. Em que pese às 
diferenças temáticas identificadas pela diversidade de ênfa-
ses que os cursos apresentam, não foi possível verificar uma 
uniformidade mínima no que concerne aos componentes 

curriculares relacionados à PPGS demonstrando grande varia-
ção e ausência de temas importantes na formação essencial 
de um profissional que se dedicará à saúde coletiva. Assim, 
os resultados sugerem que os componentes relacionados à 
PPGS necessitam passar por uma discussão sobre o que pode 
ser considerado como essencial para um pós-graduado sem 
que haja a perda das especificidades temáticas de cada curso 
ofertado. Referências ABRASCO. Associação Brasileira de Saú-
de Coletiva. Fórum de Graduação em Saúde Coletiva (FGSC). 
Termo de Referência para os cursos de graduação em saúde 
coletiva, 2013. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONSELHO NA-
CIONAL DE EDUCAÇÃO CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. 
Resolução CNE/CES 1/2007. Diário Oficial da União, Brasília, 8 
de junho de 2007, Seção 1, p. 9. MOTA, E.; CARVALHO, D.M. 
Sistemas de Informação em Saúde. In: ROUQUAYROL, M.Z. 
Epidemiologia e Saúde. 6. Edição Rio de Janeiro: MEDSI, 2003. 
PAIM, J.S. Planejamento em saúde para não-especialistas. In: 
CAMPOS, G.W.S. et al. Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: 
Hucitec, Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006, p. 767-782. PAIM, J.S.; 
ALMEIDA-FILHO, N. Saúde coletiva: uma “nova saúde públi-
ca” ou campo aberto a novos paradigmas? Revista de Saúde 
Pública. 1998; 32(4): 299-316. PAIM, J.S.; TEIXEIRA, C.F. Políti-
ca, planejamento e gestão em saúde: um balanço do estado 
da arte. Rev Saúde Pública. 2006; 40(N Esp): 73-8.
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13300 AFASTAMENTOS POR MOTIVO DE DOENÇA E 
ACIDENTE DE TRABALHO: A INFORMAÇÃO APOIANDO 
UMA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE DIRIGIDA AOS 
TRABALHADORES DO SUS

Introdução Desgaste e sofrimento físico e mental dos traba-
lhadores dos setores público e privado de assistência à saúde 
têm sido relatados, na atualidade, na literatura acadêmica. 
Particularmente os profissionais em contato direto com as 
pessoas atendidas nos serviços do SUS se vêem submetidos 
cada vez mais a ritmos estressantes e sobrecargas. Frequen-
temente não contam com adequada sustentação técnica e 
material e integram quadros deficitários de pessoal frente 
ao cumprimento das tarefas exigidas.1, 2 Em nossa realidade, 
também repercute sobre os serviços públicos de saúde a pio-
ra das condições de vida gerada pelo desemprego e pela pre-
carização dos vínculos trabalhistas em um contexto de crise 
econômica2. Para enfrentar essa situação, uma das estraté-
gias é a valorização de espaços de divulgação dos dados ofi-
ciais relativos aos afastamentos de profissionais de saúde por 
motivo de doença e acidentes de trabalho, ensejando que os 
diretamente interessados os conheçam e debatam.3 Discutir 
essa determinação complexa abre caminho para elaborar es-
tratégias, sob governabilidade dos gestores e trabalhadores 
do SUS, de enfrentamento das circunstâncias potencialmente 
geradoras de sofrimento no trabalho. Objetivos Analisa-se a 
relevância, como causa de afastamento do trabalho, entre os 
servidores da SMS de um munícipio da Gde SP, dos quadros 
mórbidos associados às condições estressantes de trabalho, 
destacando os transtornos mentais, as doenças osteo-tendi-
no-musculares e os acidentes de trabalho. Os dados concer-
nentes podem ser utilizados como disparadores de discussão 
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Objetivos O objetivo geral da pesquisa PREPG foi analisar ex-
periências e percepções de preceptores na formação de re-
sidentes em programas de residência médica (Brasil e Espa-
nha) e multiprofissional . O objetivo específico foi analisar, de 
forma comparada, os fatores motivacionais valorizados por 
preceptores e a disponibilidade dos fatores citados na prática 
dos participantes, bem como mensurar sua intenção de seguir 
atuando na preceptoria de residentes. Metodologia Foram se-
lecionados programas de Medicina de Família e Comunidade, 
Ginecologia e Obstetrícia, Residência Multiprofissional em 
Saúde da Família e Saúde da Mulher e Enfermagem Obstétri-
ca. Com apoio do Ministério da Saúde foram contatados os 
coordenadores de programa que solicitaram apoio dos pre-
ceptores e enviaram para a equipe de pesquisa seus contatos. 
Dados quantitativos foram coletados mediante aplicação de 
questionários eletrônicos estruturados em português e espa-
nhol, preenchidos online. Aprofundamento da compreensão 
de processos institucionais que influenciam a preceptoria foi 
realizado via coleta de dados qualitativos em 16 programas de 
residência (três espanhóis e 13 brasileiros em quatro regiões 
do país). No componente qualitativo foram utilizados quatro 
métodos de pesquisa: entrevistas com gestores, grupos focais 
com preceptores, grupos focais com residentes, e análise de 
documentos. Resultados e Discussão No total, 463 precepto-
res responderam ao questionário eletrônico (357 no Brasil/62 
programas e 106 na Espanha) e 263 se declararam motivados 
com a preceptoria (73,7%). Os fatores mais motivadores, quan-
do disponíveis, no Brasil são a contribuição da residência para 
a qualidade do serviço, remuneração adicional, valorização na 
carreira e bom relacionamento com os residentes. Fatores de 
fato presentes na realidade de trabalho de metade ou mais 
dos respondentes foram o bom relacionamento com os resi-
dentes e a contribuição da residência para a qualidade do ser-
viço. Na Espanha a carga horária preservada para o ensino foi 
o fator motivador mais assinalado, seguido de oportunidades 
de capacitação em educação e bom relacionamento com os 
residentes. O fator motivador de fato presente no trabalho 
dos espanhóis também foi o bom relacionamento com os resi-
dentes. Todos os demais fatores tiveram um percentual de re-
postas mais alto no Brasil que na Espanha. No que se refere à 
intenção de seguir na preceptoria nos dois anos subsequentes 
à coleta de dados, um percentual expressivo de preceptores 
espanhóis (16%) e brasileiros (15,3%) não pretende continuar 
exercendo a função ou não sabia informar. Conclusões/Consi-
derações Finais Apesar da maioria dos respondentes declarar-
se satisfeita com a preceptoria, parte expressiva da motivação 
nos dois países estudados decorre do bom relacionamento 
com os residentes. Apesar da regulação da oferta da residên-
cia estar mais solidificada na Espanha, o nível de insatisfação 
é maior, provavelmente em decorrência das perdas salariais 
e maior pressão assistencial nos últimos anos. Existem dife-
renças entre os programas brasileiros quanto aos fatores mo-
tivacionais disponíveis, como a remuneração adicional, masis 
comum na Medicina de Família e Comunidade. Os participan-
tes valoriza a contribuição da residência para a qualidade dos 
serviços, mas oportunidades de desenvolvimento profissional 
e carga horária preservada para o ensino precisam ser dispo-
nibilizados e estão na agenda das políticas públicas nos dois 
países. É desejável evitar rotatividade de preceptores, o que 

demanda iniciativas de apoio e reconhecimento. Referências 
Bain, L. Preceptorship: a Review of the Literature. Journal for 
Advanced Nursing. 24: 104-107, 1997. Biagioli, F., Chappele, K. 
How to be an Efficient and Effective Preceptor . Fam Practice 
Manag. 17(3), 2010. Consejería de Salud de Andalucía. Plan Es-
trategico de Formación Integral del Sistema Sanitário Público 
de Andalucía, 2009. Disponível em http://www.juntadeandalu-
cia.es/servicios/planes/detalle/11713.html Latessa, R.; Beaty, 
N.; Landis, S.; Colvin, G.; Janes, C. The satisfaction, Motivation, 
and Future of Community Preceptors: The North Carolina Ex-
perience. Academic Medicine 82(7). Maxwell, J. Qualitative 
Research Design: an Interpretive Approach. Thousand Oaks: 
Sage, 1996. Patton, M. Qualitative Evaluation and Research 
Methods. Newbury Park, CA: Sage Publications,1990.
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13366 FÓRUM DE ORÇAMENTO DO INCA: 
INFORMAÇÃO COMO FERRAMENTA DE GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA

Introdução O INCA possui uma ferramenta de gestão para 
acompanhar com transparência o processo de aquisição com 
recursos de investimento e custeio. A Divisão de Planejamen-
to identificou solicitações e cobranças desalinhadas com as 
possibilidades orçamentárias e com as diretrizes institucio-
nais. Foi elaborado o I Fórum de Orçamento para atualizar 
conceitos e informações e qualificar a gestão orçamentária 
Objetivos Apresentar conceitos orçamentários e a dinâmica 
do orçamento do INCA Identificar informações orçamentá-
rias essenciais para a tomada de decisão nos processos de 
gestão Compartilhar informações sobre o orçamento que 
impactam no cotidiano institucional Metodologia A equipe de 
Planejamento realizou 10 reuniões nos locais de trabalho das 
equipes assistenciais e administrativas. O método consistiu 
em uma explanação sobre os conceitos, com debate e escla-
recimento de dúvidas. A seleção dos participantes ficou sob 
responsabilidade dos gestores de cada área. O publico alvo 
estimado para o primeiro ciclo foi de 290 gestores (Coordena-
dores, Diretores de Unidade, Chefes de Divisão e Serviço). A 
avaliação dos participantes subsidiará a elaboração dos ciclos 
subsequentes Resultados e Discussão Foram realizadas 10 
reuniões. Participaram 143 profissionais, técnicos e gestores 
das Coordenações de Ensino, Pesquisa, Gestão de Pessoas e 
Prevenção e das cinco unidades hospitalares. A avaliação da 
iniciativa foi positiva em todas as equipes. Os relatos corro-
boraram para o diagnóstico da Divisão de Planejamento, que 
apontou o desconhecimento do processo orçamentário do 
INCA e consequente afastamento dos gestores e equipes 
nos processos de decisão. Foram observados que conceitos 
equivocadamente solidificados prejudicavam o alinhamento 
institucional. Os participantes identificaram a oportunidade 
de realizar solicitações fundamentadas, de acordo com a rea-
lidade institucional. Conclusões/Considerações Finais Os con-
ceitos orçamentários devem ser compartilhados com os pro-
fissionais com clareza e feedback sistemático. Propiciar uma 
gestão orçamentária com ênfase na transparência facilita a 
parceria interinstitucional. Alinhar diretrizes à realidade insti-

Cristiano Soares da Silva; Flávia S. Medina; Juciara C. Teixeira; 
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13308 EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA TERCEIRA IDADE: DA 
ORGANIZAÇÃO À PRÁTICA DO ENFERMEIRO

Introdução O envelhecimento progressivo da população bra-
sileira tem acarretado modificações nas políticas públicas de 
saúde, uma vez que envelhecer acarreta modificações no in-
divíduo, tanto na estrutura orgânica, como nos mecanismos 
funcionais, condições emocionais, intelectuais, e ainda, na 
própria comunicação. Dentre esses recursos destacam-se as 
ações de educação em saúde que representa um importante 
instrumento facilitador para a capacitação da comunidade, 
contribuindo para a promoção da saúde. Vale ressaltar que a 
Estratégia Saúde da Família tem sido um ambiente favorável 
para promover a saúde do idoso através de ações educativas, 
sendo desenvolvidas pelos diversos profissionais que com-
põem essa equipe, destacando-se o enfermeiro. Assim, ao 
perceber a relevância das ações educativas para garantia da 
saúde do idoso, o estudo torna-se relevante uma vez que po-
derá contribuir para uma melhor organização dessas ações, 
pois as mesmas necessitam serem realizadas com propósito 
de incluir os usuários no entendimento do seu processo de 
saúde-doença. Destarte, com o conhecimento de como as 
ações educativas são desenvolvidas podem-se realizar mais 
grupos de idosos na comunidade. Objetivos Compreender as 
ações de educação em saúde voltadas para a pessoa idosa. 
Metodologia Estudo descritivo de abordagem qualitativa. O 
cenário da pesquisa foi nove unidades de saúde da família do 
município de Juazeiro do Norte que dentro de sua progra-
mação possuem grupos educativos voltados para população 
idosa. Os participantes desse estudo foram constituídos por 
enfermeiros lotados nas unidades selecionadas. Os dados 
foram coletados em 2014 a partir do checklist e a entrevista 
semiestruturada. O primeiro foi aplicado no momento de uma 
prática educativa, abordando aspectos referentes à metodo-
logia dessas práticas, organização e avaliação das mesmas e o 
segundo foi realizado junto aos enfermeiros, estes abordaram 
aspectos sobre a organização das ações educativas, como 
estas acontecem e com que finalidade. Posteriormente, os 
dados foram submetidos à análise de conteúdo. Resultados 
e Discussão Todos os entrevistados foram do sexo feminino, 
na faixa etária entre 28 e 53 anos; em relação ao tempo de 
trabalho nas respectivas Unidades de saúde, variou ente sete 
meses a 16 anos e; das nove entrevistadas, oito tem especiali-
zação/residência em saúde da família. Quanto aos grupos de 
educação em saúde, estes acontecem mensalmente, tendo 
como temáticas especificas a hipertensão e o diabetes; parti-
cipam de cada grupo em média de 6 a 12 idosos e acontecem 
na sala de espera, igrejas ou em um espaço próprio para ações 
de educação. Os enfermeiros organizam e planejam as ações 
educativas a partir de dados oriundos dos ACS’s e segundo o 
que o Ministério da Saúde preconiza, sendo observado que 
são realizadas atividades segundo as necessidades dos profis-
sionais e não as da população idosa, ainda vendo influência do 
modelo curativista nas ações desses enfermeiros. Destarte, 
as atividades educativas realizadas visavam à doença já ins-
talada, como hipertensão, diabete, utilizando a propagação 
do conhecimento através do recurso da fala e das demonstra-

ções de imagens. Conclusões/Considerações Finais As ações 
de educações em saúde são realizadas, mas necessitam ser 
reformuladas, buscando promover a saúde da comunidade 
como de fato, além de se fazer necessário uma participação 
multiprofissional para a elaboração e execução dessas ações 
educativas. É visto que os enfermeiros restringem suas ações 
educativas ao modelo curativista, e dessa forma, estes preci-
sam passar por capacitações que revejam seus processos de 
trabalho, sendo que essas capacitações necessitam ser con-
tinuadas durante a atuação desses profissionais nas ESF’s. 
Destarte, é necessário que os profissionais com ênfase nos en-
fermeiros possam observar que suas organizações e práticas 
educativas necessitam ser trabalhadas de forma diferenciada, 
ou seja, buscando as necessidades da comunidade, fazendo 
com que estas possam participar e assim, ocorrer uma edu-
cação em saúde eficaz, em que o enfermeiro e a comunidade 
construam juntos o desenvolver da saúde. Referências REFE-
RÊNCIAS: ALVES, G.G.; AERTS, D. As práticas educativas em 
saúde e a Estratégia de Saúde e da Família. Ciênc. saúde co-
letiva, Rio de Janeiro, v.16, n. 01, p.319-325, jan.2011. BRASIL. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secre-
taria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Promoção da 
Saúde. 3. ed. Brasília : Ministério da Saúde, 2010. 60p (Série B. 
Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 7). 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Aten-
ção à saúde da pessoa idosa e envelhecimento. Brasília, 2010. 
44p (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela 
Saúde 2006, v. 12). COUTINHO, A. T. et. al. Integralidade do 
cuidado com o idoso na estratégia de saúde da família: visão 
da equipe. Esc. Anna Nery. V.17, n.4, p. 628-37, Out./Dez. 2013.
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13359 MOTIVAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA 
PRECEPTORIA DE RESIDENTES NO BRASIL E ESPANHA

Introdução A pesquisa “Preceptoria em Programas de Re-
sidência no Brasil e Espanha: Ensino, Pesquisa e Gestão” 
(PREPG), de natureza quanti-qualitativa, estudou vários as-
pectos do ensino em programas de residência, com ênfase no 
ponto de vista dos preceptores. É sabido que a preceptoria 
representa um esforço maior dos profissionais que a exer-
cem, nem sempre preparados para o ensino e avaliação de 
residentes. Iniciativas vêm sendo adotadas nos países estuda-
dos para apoiar e valorizar a prática da preceptoria. Em ambos 
contextos é grande a pressão assistencial, e no Brasil existe o 
agravante da precarização dos vínculos empregatícios. Ainda 
é infrequente a parceria estável e efetiva entre o mundo aca-
dêmico e o da prestação de serviços, e as condições de traba-
lho muitas vezes são aquém do desejável. A residência é um 
âmbito da formação essencial para o sucesso de políticas de 
saúde e demanda planejamento e avaliação, o que envolve o 
desenvolvimento profissional dos preceptores. O estudo in-
vestigou percepções sobre fatores de motivação e quais fa-
tores de fato se encontram disponíveis na prática, bem como 
a intenção dos pesquisados em continuar como preceptores. 
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observação sistemática e dos relatos dos adolescentes que se 
sentiram valorizados por discutir gravidez na adolescência, 
métodos contraceptivos e outros temas geradores essenciais 
à promoção da saúde. Resultados e Discussão Pela experiên-
cia, percebeu a necessidade de fortalecer as práticas emanci-
patórias com os adolescentes, tendo em vista permear ensi-
namentos que se processam em mudanças no modo de atuar 
na saúde. Na vivência com a utilização dos círculos de cultura 
evidenciou que os adolescentes saíram da condição de espec-
tadores para protagonistas, abrindo espaços para o diálogo, a 
participação e o compartilhamento de saberes, de forma inte-
rativa e produtiva. Essa abordagem educativa contribuiu para 
um maior aprendizado sobre as DST/HIV/AIDS, uso de álcool e/
ou outras drogas e gravidez na adolescência, potencializando 
os saberes para que se tornem defensores de sua própria e 
mais importante causa: sua saúde. Conclusões/Considerações 
Finais A substituição de práticas tradicionais por outras que 
proporcionam momentos de debate e reflexão ocasiona mu-
danças significativas na saúde dos adolescentes, ressignifican-
do as abordagens educativas com o resgate da ludicidade e 
da construção de espaços para um novo pensar e agir, bem 
como ambientes fecundos de ideias, reflexões e vivências.
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13387 O ESTÁGIO COMO VITRINE PARA A INSERÇÃO 
PROFISSIONAL DE EGRESSOS DA GRADUAÇÃO EM SAÚDE 
COLETIVA DA UFRN

Introdução O contexto de desenvolvimento do Sistema Único 
de Saúde exigiu a formação de profissionais com perfil para 
atuar em áreas técnicas do campo da Saúde Coletiva o que 
levou ao surgimento de cursos de graduação nesse campo. 
Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi criado o 
Bacharelado em Gestão em Sistemas e Serviços de Saúde, no 
ano de 2008, com formação de quatro anos. O Curso apresen-
ta sua relação entre teoria e prática com o desenvolvimento 
dos estágios curriculares nos dois últimos semestres de for-
mação. Os campos de estágio são os serviços de Atenção Bá-
sica de Saúde, Atenção de Média e/ou Alta complexidade e 
nível central e/ou distrito sanitários, da Secretaria Municipal 
de Saúde do Natal ou da Secretaria de Saúde Pública do Rio 
Grande do Norte (UFRN, 2016). Esse Estágio é articulado aos 
componentes curriculares Seminário de Integração I e Semi-
nários de Integração II. Nesses espaços, docentes e discentes 
debatem as experiências vivenciadas no campo de estágio, 
buscando articular teoria com a prática. Ao final de cada cam-
po de estágio o aluno elabora uma proposta de intervenção a 
um dos problemas identificados durante sua vivência (UFRN, 
2008;2016). Objetivos Analisar como se dá o condicionante 
da formação na inserção profissional dos egressos do Curso 
de Gestão em Sistemas e Serviços de Saúde da Universida-
de Federal do Rio Grande do Norte. Metodologia A pesquisa 
qualitativa e exploratória se vincula às noções de implicação 
e reflexividade dos sujeitos à medida que nós pesquisadoras 
estamos diretamente implicadas com o objeto. Quanto aos 
participantes da pesquisa são os egressos do curso de GSSS 
formados nos anos de 2012, 2013 e 2014. Foram realizadas 3 
sessões de Grupo Focal, com 5, 5 e 6 participantes, e 2 entre-

vistas com roteiro semiestruturado com as coordenadoras 
desse Curso para ampliar o debate sobre as peculiaridades 
desta formação. Os relatos foram sistematizados e analisados 
pela técnica de análise de conteúdo temática, que segundo 
Bardin (2004) organiza-se em três fases: pré-análise; explo-
ração do material; e tratamento dos resultados, inferência e 
interpretação. Os resultados apresentados é parte de uma 
dissertação de mestrado do Programa de Pós-graduação em 
Saúde Coletiva da UFRN. Essa pesquisa foi aprovada pelo Co-
mitê de Ética em Pesquisa do Hospital Onofre Lopes da UFRN 
sob registro CAAE 49972815.20000.5292. Resultados e Discus-
são Os Estágios Curriculares passam a ser considerado vitrine 
profissional quando há qualidade em seu desenvolvimento 
pela: metodologia do Estágio Curricular; o comprometimento 
e a qualificação dos preceptores; e o engajamento do discen-
te. Esses são elementos que identificamos como o tripé facili-
tador para a inserção profissional, quanto condicionante à for-
mação. As coordenadoras reforçam a importância do estágio 
para a formação, por dialogar com a grade curricular do Cur-
so, complementam afirmando ser esse o diferencial do Curso 
quando comparado a outras graduações em Saúde Coletiva. 
Já os egressos relataram suas experiências em que o Estágio 
Curricular, principalmente, e estágios extracurriculares opor-
tunizaram suas contratações na gestão do nível central e dis-
trital da SMS do Natal, em Organização Não-Governamental, 
em Centro de Pesquisas Médicas e na gestão de um hospital 
da região metropolitana do Natal. Conclusões/Considerações 
Finais Os Estágios aparecem como potencialidades para inser-
ção no mercado de trabalho. Primeiramente, pelo conheci-
mento adquirido no momento de prática no campo da Saúde 
Coletiva. Em segundo, a oportunidade de dá visibilidade ao 
curso e ao aluno que adquire um vínculo com os demais pro-
fissionais do local do estágio. É essa visibilidade, na qual de-
nominamos de vitrine, que facilita sua contratação no serviço 
ou sistema de saúde. Referências BARDIN, Laurence. Análise 
de conteúdo. 3ª. Lisboa: Edições, v. 70, 2004. UFRN. Manual 
do Estágio em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde. 29f. 
Natal, Rio Grande do Norte, [2016]. ________. Projeto Políti-
co Pedagógico do Curso de Gestão em Sistemas e Serviços de 
Saúde. Natal, Rio Grande do Norte, 2008.

Jussara Lisboa Viana; Elizabethe Cristina Fagundes de Souza;

13424 O PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO 
NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Introdução O processo de trabalho da Enfermagem sofre 
mudanças contínuas ao longo da sua existência mediante as 
transformações históricas da sociedade. No entanto, o en-
fermeiro da Estratégia Saúde da Família tem dificuldades em 
desenvolver uma assistência que corresponda às expectativas 
da Promoção à saúde prevista pelo Sistema Único de Saúde. 
Objetivos Investigar o processo de trabalho dos enfermeiros 
da Estratégia Saúde da Família voltado para as práticas educa-
tivas previstas pelo Programa Saúde na Escola. Metodologia 
Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, com abor-
dagem qualitativa, com adoção da técnica de análise textual 
discursiva. Participaram como sujeitos desse estudo 19 enfer-
meiros da Estratégia Saúde da Família do município de Araca-
ju-SE, durante o período de março a maio de 2016. Resultados 

tucional estimula a co-responsabilização, a racionalização no 
uso dos recursos e eficiência na gestão.

Alessandra Pereira da Silva; Osny Pereira Filho; Elaine Cristina 
Valadares da Siva Moutinho;

13375 PROCESSO DE TRABALHO DAS PROFISSIONAIS 
DE ENFERMAGEM DE NÍVEL MÉDIO NA ATENÇÃO BÁSICA 
DE UM MUNICÍPIO DO RECÔNCAVO BAIANO

Introdução No Brasil, o exercício profissional da equipe de en-
fermagem é regulamentado pela Lei 7.498/86 (BRASIL, 1986,). 
De acordo com dados do Conselho Federal de Enfermagem, 
os enfermeiros representam 287.119 (19,81% do total), técni-
cas (os) de enfermagem constituem 625.862 (43,18% do total) 
e auxiliares de enfermagem 533.422 (36,80% do total). Assim, 
considerando que os técnicos e auxiliares de enfermagem, 
juntos, representam 79,98% do total de profissionais da equi-
pe de enfermagem e que na Bahia eles equivalem a 80,07% 
(61.874) (COFEN, 2011), defendeu-se a necessidade em pesqui-
sar o processo de trabalho das técnicas de enfermagem (TE´s) 
na Atenção Básica (AB). Portanto, o objeto de estudo foi o 
processo de trabalho das técnicas de enfermagem na AB que 
segundo a compreensão de Sanna (2007), pode ser dividido 
em: finalidade do trabalho, designada como a razão pela qual 
ele é feito; objeto do trabalho, reconhecido como aquilo so-
bre o que se trabalha; meios e instrumentos do trabalho reco-
nhecidos como artefatos físicos, conhecimentos, habilidades 
e atitudes combinados de maneira peculiar e por fim o produ-
to desse processo que nesse caso é entendido como a saúde 
do indivíduo. Objetivos Descrever o processo de trabalho em 
saúde das técnicas de enfermagem na Atenção Básica de um 
município do recôncavo baiano. Metodologia Trata-se de um 
estudo qualitativo de caráter descritivo, realizado com cinco 
técnicas de enfermagem (TE) que trabalhavam nas Unidades 
de Saúde da Família (USF- quatro TE) e Unidade Básica de Saú-
de (UBS- uma TE) em diferentes distritos, de um município do 
recôncavo baiano, a mais de seis meses de modo ininterrupto. 
A coleta de dados deu-se por meio da entrevista semiestrutu-
rada, no período de agosto a outubro de 2011, após aprovação 
do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de 
Feira de Santana, sob protocolo número 081/2009. O material 
empírico foi analisado segundo os passos da análise de con-
teúdo, no ano de 2013, para o trabalho de conclusão do curso 
de enfermagem da Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia (UFRB). Resultados e Discussão O processo de trabalho 
das técnicas de enfermagem entrevistadas foi reconhecido 
assim: a finalidade é atender o público em geral, prestando 
um serviço de qualidade com ações de promoção da saúde, 
auxiliar outros profissionais e suprir suas necessidades pes-
soais; o objeto são os usuários/comunidade que estão cadas-
trados ou não e que procuram o serviço de saúde; os meios/
instrumentos foram divididos em tecnologias leve (vínculo e 
acolhimento entre profissional e usuário), leve-dura (saber 
técnico estruturado) e dura (tensiômetro, termômetro, ma-
terial de curativo, material para vacina, Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPI) e por fim o Produto é o bem-estar da 
população através de procedimentos técnicos e com a reali-
zação de atividades preventivas. O trabalho das TE´s não se 
restringe aos muros das unidades de saúde da família, o fato 

destas profissionais compreenderem as etapas de atuação do 
seu processo de trabalho, possibilita o conhecimento e a di-
mensão técnica das atividades desenvolvidas, por isso, ao se 
ter o domínio sobre quais são os elementos desse processo, 
o objeto poderá ser transformado (YAMAMOTO et al., 2009). 
Conclusões/Considerações Finais Conclui-se que apesar de 
serem uma das profissionais que mais têm contato com os 
usuários, seu processo de trabalho ainda está muito direcio-
nado ao modelo hegemônico vigente, priorizado pelo rees-
tabelecimento da saúde, por meio de atividades técnicas em 
detrimento de ações voltadas para a prevenção e a promo-
ção da saúde, tidas como foco principal da Estratégia Saúde 
da Família (ESF). É preciso compreender que o cuidado na AB 
vai além de cuidar de uma ferida ou proporcionar um aten-
dimento, pois ao se ter por base os princípios do SUS, faz-se 
necessário o acolhimento, o estabelecimento de vínculos e de 
confiança com a comunidade, bem como a busca por interagir 
o seu trabalho com os demais profissionais que atuam na ESF. 
Enquanto sugestão para ampliar o (re)conhecimento sobre o 
processo de trabalho em saúde, é preciso que gestores invis-
tam em cursos de educação permanente, em busca de trans-
formar as práticas de saúde na AB. Referências BRASIL. Lei n° 
7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação 
do exercício da Enfermagem e dá outras providências. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, 
Brasília, DF, 26 jun. 1986. Seção 1, p. 9273. COFEN. Conselho 
Federal de Enfermagem. Análise de dados dos profissionais 
de enfermagem existentes nos Conselhos Regionais. Brasília, 
mar. 2011. SANNA, Maria Cristina. Os processos de trabalho 
em Enfermagem. Rev. bras. enferm., Brasília, v. 60, n. 2, p. 221-
224, abr. 2007. YAMAMOTO, D. M. et al. O processo de tra-
balho dos enfermeiros em unidades de alojamento conjunto 
pediátrico de instituições hospitalares públicas de ensino do 
Paraná. Rev. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, v. 18, n. 2, 
p. 224-232, abr-jun. 2009.

Lívia Leal Lopes de Santana; Deisy Vital dos Santos; Elaine 
Andrade Leal Silva; Thereza Christina Bahia Coelho;

13385 A UTILIZAÇÃO DOS CÍRCULOS DE CULTURA 
DE PAULO FREIRE NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DO 
ADOLESCENTE

Introdução A adolescência, fase de transição entre a infância e 
a vida adulta, caracteriza-se por transformações anatômicas, 
funcionais, psicológicas e sociais. Então, trabalhar a promo-
ção da saúde mediante os Círculos de Cultura de Paulo Freire 
potencializa melhorias na saúde e na qualidade de vida, apon-
tando para novos caminhos e para a instauração de uma edu-
cação emancipadora nos adolescentes. Objetivos Relatar a 
experiência de mestrandos em Saúde da Família na utilização 
dos Círculos de Cultura de Paulo Freire na promoção da saúde 
do adolescente. Metodologia Relato de experiência, desen-
volvido com 30 adolescentes na faixa etária de 12 a 18 anos, 
em uma equipe de Saúde da Família, no interior do Estado do 
Ceará, no mês de novembro de 2015. A vivência foi dividida 
em tres fases: o planejamento, para o alcance do objetivo pro-
posto; a intervenção, estruturando e desenvolvendo métodos 
e estratégias eficientes para abordar esse público; e a avalia-
ção, sistematizando os resultados da abordagem por meio da 
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Lívia Cristina Bandeira Ramos; Maria Leopoldina de Castro Villas 
Bôas; Jaqueline Carneiro Ribeiro; Mariane Santos de Moraes; 
Gecicleide Teixeira Lima; David Edson Pereira Paes;

13439 O MILITANTE, O SACERDOTE, O MISSIONÁRIO 
E O TECNOBUROCRATA: MODALIDADES DO TRABALHO 
MÉDICO ALIENADO NA APS DO SUS CAMPINAS

Introdução O trabalho em saúde no contexto de uma socie-
dade mediada pelo consumo e na forma como é gerenciado o 
SUS, inspirado nos preceitos da Administração Científica, per-
de sentido e significado para o trabalhador. Nesta pesquisa, 
partimos da hipótese de que a perda da autonomia frente ao 
desenvolvimento tecnológico e à submissão da Medicina ao 
mercado do capital, desde a formação médica, bem como o 
gerencialismo no sistema público de saúde, proporcionaram 
o surgimento, também no trabalho médico no Sistema Único 
de Saúde, do processo de alienação. Ainda que se faça pre-
mente o estudo desta problemática, com foco no trabalho em 
saúde e mais especificamente no trabalho médico, ainda cen-
tral na construção do cuidado, poucas são as publicações que 
abordam o tema. A academia, ainda que se ocupe de relatar as 
diversas experiências de trabalho em saúde, o faz com o foco 
seja no usuário do sistema, nas especificidades de cada clínica 
ou mesmo nas formas de gestão. Torna-se necessária, portan-
to, uma reflexão acerca da alienação do trabalhador médico 
que permita a produção de dinâmicas e formas de trabalho 
emancipadoras. Objetivos Analisar o processo de alienação 
no trabalho médico, com reflexão sobre o cuidado, modos de 
gestão e as relações dos trabalhadores. Específicos: analisar 
o impacto da alienação do trabalhador sobre o atendimento 
ao usuário; o processo de trabalho e a qualidade da atenção; 
o modo de construção e de funcionamento de espaços de tro-
cas intersubjetivas, analisando as relações interpessoais oriun-
das deste contexto; os valores, ideologias e interesse dos 
médicos na participação na vida institucional. Metodologia 
Construímos esta pesquisa por meio de uma investigação par-
ticipativa e colaborativa do pesquisador com o grupo pesqui-
sado: médicos que atuam na Atenção Primária de Campinas. 
Optamos pela metodologia qualitativa, ainda que a Pesquisa 
Social também se sustente sobre um vasto acervo de pesqui-
sas quantitativas. Tendo como referencial a teoria marxista de 
análise, bem como contribuições contemporâneas de ordem 
cultural, política e ideológica, optamos pela realização de uma 
investigação baseada na tradição do que se convencionou 
denominar de pesquisa-intervenção, mais especificamente, 
pela metodologia Pesquisa-Intervenção estudada por Rocha e 
Aguiar (2003). Foram etapas de estudo: Revisão bibliográfica; 
contextualização socio-histórica; intervenção analítico-reflexi-
va – Observação participante e entrevistas semiestruturadas 
–; análise dos dados produzidos. Resultados e Discussão Par-
ticiparam da pesquisa 15 médicos que trabalhavam em 4 UBS 
do SUS Campinas, seis homens e nove mulheres. Houve uma 
recusa e duas indisponibilidades. Identificamos quatro perfis 
de médicos, quatro modalidades diferentes para o exercício 
da prática profissional. Resolvemos denominá-las de moda-
lidade Militante, Sacerdote, Missionária e Tecnoburocrática, 
esta última correspondente a somente um profissional. Não 
observamos relação direta e correlação de determinação en-

tre modelo de gestão e local de trabalho com um maior ou 
menor envolvimento com o trabalho ou com o grau de alie-
nação dos médicos. Por outro lado, pareceu haver uma forte 
relação entre docência e formação em Saúde Coletiva e uma 
maior apropriação sobre o trabalho, mais comuns ao grupo 
Militante, assim como maior grau de autonomia dos médicos, 
sua maior presença em espaços democráticos de gestão e 
uma organização menos burocratizada e fragmentada do ser-
viço foram relacionados a um maior grau de reflexão sobre o 
trabalho e sobre o contexto. No entanto, sabemos não haver 
dados suficientes nesta pesquisa que permitissem a compara-
ção entre grupos, mesmo porque ela não foi desenhada para 
tal e isso extrapolaria seus objetivos. Conclusões/Considera-
ções Finais Algumas dinâmicas de trabalho tencionam a uma 
atividade menos alienada: trabalho multiprofissional; espaços 
democráticos; Apoio Matricial. Por outro lado, produzem alie-
nação: alijamento do planejamento do trabalho; fragmenta-
ção do cuidado; predominância do modelo biomédico. Há 
ainda resistência de muitos médicos em participar da vida 
institucional, certamente relacionada ao papel social ocupado 
por eles, que por sua vez diz respeito a estrutura social bra-
sileira. No serviço público de saúde, a alienação que resulta 
de uma relação saúde-sociedade capitalista é confrontada 
por práticas contra-hegemônicas de produção do cuidado e 
por formas de organização do trabalho que pretendem ser 
democráticas. Essas práticas podem implicar a construção de 
dinâmicas alternativas à ordem alienada do capital, uma vez 
que é no cotidiano que se produz a consciência da alienação e 
é a partir dela, sob a diuturna tensão da discussão e da refle-
xão, que os seres sociais serão capazes de suplantar a aliena-
ção. Referências Antunes, R. As novas formas de acumulação 
de capital e as formas contemporâneas do estranhamento 
(alienação). Caderno CRH, 37, 22, 2002. Campos, G. W. S. O 
anti-Taylor: sobre a invenção de um método para cogovernar 
instituições de saúde produzindo liberdade e compromisso. 
Cadernos de Saúde Pública, 14(4), 7, 1998. Campos, G. W. S. 
Cogestão e neoartesanato: elementos conceituais para repen-
sar o trabalho em saúde combinando responsabilidade e auto-
nomia. Ciência & Saúde Coletiva, 15(5), 7, 2010. Campos, G. W. 
S., Cunha, G. T., e Figueiredo, M. D. Praxis e Formação Paideia: 
apoio e cogestão em saúde. São Paulo: Hucitec, 2013. Konder, 
L. Marxismo e Alienação (2.ed.). São Paulo: Expressão Popu-
lar, 2009. Ranieri, J. J. (2001). A Camara Escura. Alienação e Es-
tranhamento em Marx. São Paulo: Boitempo. Schraiber, L. B. 
O médico e suas interações: a crise dos vínculos de confiança. 
São Paulo: Hucitec, 2008.

Lilian Soares Vidal Terra; Gastão Wagner de Souza Campos;

13471 DANÇA CIRCULAR COMO PRÁTICA INTEGRATIVA 
E COMPLEMENTAR: CONTRIBUIÇÕES PARA A PROMOÇÃO 
DA SAÚDE

Introdução RESUMO Considerando a reforma Sanitária bra-
sileira, que institucionalizou através do Sistema Único de 
Saúde - SUS a Atenção Integral à Saúde, a Portaria GM/MS Nº 
971/2006, que implantou as Práticas Integrativas e Comple-
mentares (PICs) no SUS, e a necessidade dos usuários do SUS, 
dos profissionais de saúde e da gestão de utilização de prá-
ticas integrativas promotoras da saúde no serviço, esta pes-

e Discussão Evidenciou-se a realização de práticas educativas 
geralmente voltadas para discentes, de caráter informativo e 
que objetivam promover saúde e prevenir agravos, embora 
pouco capazes de captar aspectos sociais singulares da co-
munidade escolar para construção de futuras intervenções. 
Identificou também que, mesmo que estas atividades sejam 
realizadas pela equipe da Atenção Básica e estagiários da área 
da saúde, as mesmas não são construídas interdisciplinarmen-
te. Além disso, os enfermeiros enfrentam entraves decorren-
tes da alta demanda de usuários nas unidades de saúde, e das 
dificuldades em operacionalizar a intersetorialidade, Saúde e 
Educação. Conclusões/Considerações Finais Sendo assim, tor-
na-se imperativa a ressignificação da Promoção à Saúde no 
processo de trabalho do Enfermeiro, respaldado em teorias 
de Enfermagem para construção sistematizada e organizada 
da assistência escolar.

Ilziney Simões da Silva Correia; Maria Cláudia Tavares de 
Mattos; Joseilze Santos de Andrade; Bruna Paula de Jesus 
Siqueira; Lívia de Melo Barros; Yandra Dirce Nascimento de 
Castro;

13431 O DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO 
COMO DISPOSITIVO POTENCIALIZADOR DA EQUIDADE 
DO ACESSO EM SAÚDE

Introdução O dimensionamento tem sido evidenciado na li-
teratura como importante dispositivo para o planejamento 
e desenvolvimento da força de trabalho no SUS. Articulado 
à agenda estratégica, se constitui como uma das dimensões 
essenciais para que o direito à saúde seja, de fato, garantido. 
Em um contexto marcado pela restrição financeira e mano-
bras de sucateamento do SUS, o dimensionamento possibilita 
maior eficiência dos gastos com pessoal e qualificação dos 
processos de Gestão do Trabalho. Ao subsidiar a programa-
ção de pessoal de acordo com prioridades usuário-centradas, 
impacta diretamente na equidade no acesso à saúde e, conse-
quentemente, na legitimidade do sistema junto à população. 
Nesse sentido, este trabalho busca compartilhar a experiência 
de Dimensionamento da Atenção Domiciliar na SES/DF, desen-
volvida em um contexto de crise no qual o ressonante discur-
so de déficit de pessoal repercutia no fechamento de serviços, 
interferindo no acesso a um direito garantido constitucional-
mente. Tratou-se de um cenário complexo que demandou 
criatividade e práticas compartilhadas para construção de 
modelos de gestão mais maduros e implicados com a cons-
trução de uma agenda de eficiência para o SUS. Objetivos A 
presente experiência objetivou a reestruturação de processos 
de planejamento da força de trabalho buscando maior equi-
dade na distribuição profissional a partir da análise das neces-
sidades em saúde da população. Metodologia A proposta de 
trabalho do Dimensionamento de Pessoal envolveu validação 
em colegiados gestores, com pactuação de parâmetros para 
composição das equipes e adequação da normativa federal 
ao Plano de Cargos e Carreiras local e às necessidades das 
equipes. Posteriormente foi realizado o mapeamento dos ser-
vidores a partir da criação de instrumento compartilhado de 
monitoramento de pessoal. Tais dados foram analisados con-
siderando o diagnóstico situacional do serviço e das equipes 
vinculadas que, articulados com o planejamento estratégico 

institucional e dados epidemiológicos da população, viabili-
zou o planejamento da força de trabalho. Durante o processo 
de planejamento foram definidos indicadores relacionados à 
cobertura populacional, movimentação de servidores, equi-
pes completas e repasse federal, sendo fundamentais para 
monitoramento e avaliação de impacto das intervenções. 
Resultados e Discussão O estudo indicou que o discurso de 
déficit profissional não necessariamente refletia a realidade 
do serviço. A dificuldade de lotação de médicos foi afirma-
da, no entanto, foram identificados excedentes das demais 
categorias. A análise evidenciou de forma sistemática que a 
maior dificuldade enfrentada não se relacionava ao déficit, 
mas às variações geográficas na distribuição profissional. O 
remanejamento profissional, com lotação para suprir déficit 
de médicos, possibilitaria ampliação de 13 para 19 equipes 
com ampliação da cobertura em mais 20%. O dimensionamen-
to evidenciou a baixa sensibilidade do sistema aos dados de 
lotação específica do servidor, disparando a necessidade de 
aprimoramento do sistema para que o dimensionamento seja 
realizado de forma informatizada. Tal situação desencadeou 
processos de educação permanente sobre a produção, regis-
tro e análise de informações como ações estratégicas para 
tomada de decisão. O desenvolvimento da proposta envol-
vendo pactuações em colegiados gestores e abarcando ne-
cessidade das equipes, possibilitou a definição de critérios cla-
ros e explícitos, contribuindo para transparência das ações de 
movimentação profissional. Conclusões/Considerações Finais 
O dimensionamento se mostrou como instrumento de análise 
da realidade, colocando em reflexão a forma como a gestão 
do trabalho ocorria no contexto institucional. É um processo 
intenso, de constantes negociações e diálogos, que disparou 
transformações importantes na forma como o planejamento 
da força de trabalho ocorria. Contribuiu para que a gestão do 
trabalho, fundamentada no planejamento, monitoramento e 
avaliação das ações, se constituísse no cotidiano de trabalho 
como mecanismo para organização mais eficiente da força de 
trabalho em uma perspectiva compatível com as demandas 
dos usuários. A experiência evidenciou, assim, o dimensiona-
mento como dispositivo estratégico em gestão do trabalho, 
potente para o enfrentamento de iniquidades em saúde e 
para a afirmação e legitimação do SUS como direito social. 
Referências CAMPOS, F. E; MACHADO, M. H. & GIRARDI, S. 
N. A fixação de profissionais de saúde em regiões de necessi-
dades. Revista Divulgação em Saúde para Debate, n.44, 2009. 
OLIVEIRA, SP; GARCIA, ACP. Variáveis e indicadores para aná-
lise de recursos humanos em saúde no Brasil, Rio de Janeiro : 
ENSP/FIOCRUZ, 2006. PIERANTONI CR, GARCIA ACP. Human 
resources for health and decentralization policy in the Brazi-
lian health system. Human Resources for Health. N. 9, v.12, 
2011 PIERANTONI, C. Fortalecimento da Capacidade de Pla-
nejamento de Recursos Humanos para Sistemas Nacionais de 
Saúde, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Instituto de 
Medicina Social, 2013. WHO. World Health Organization. Han-
dbook on Monitoring and Evaluation of Human Resources for 
Health witg special applications for low and middle income 
countries, 2009.
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ticas no setor saúde. A partir da apropriação desses saberes 
cabe aos participantes, serem verdadeiros agentes políticos 
para desenvolvimento pleno de novas oportunidades apoia-
das numa práxis comprometida com o benefício da sociedade. 
Referências BARBOSA, Aldenísia Alves Albuquerque. A educa-
ção permanente em saúde na ótica dos cirurgiões-dentistas / 
Aldenísia Alves Albuquerque Barbosa. . Dissertação (Mestra-
do em Odontologia) - Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Centro de Ciências da Saúde. Programa de Pós-Gradua-
ção em Odontologia Preventiva e Social. – Natal, RN, 2009. 85 
f.: il BERBEL, Neusi Aparecida Navas . A problematização e a 
aprendizagem baseada em problemas: diferentes termos ou 
diferentes caminhos? . Interface. Comunicação, Saúde e Edu-
cação, Botucatu/SP, v. 2, n.2, p. 139-154, 1998. CASTRO, Jane-
te Lima de; CASTRO, Jorge Luiz ; VILAR, Rosana Lúcia Alves. 
Quem são os Gestores Municipais de Saúde no Rio Grande do 
Norte? Um estudo sobre o perfil. Publicações On-line do Ob-
servatório RH NESC-UFRN, Natal-RN, p. 1 - 22. 2005

Jônia Cybele Santos Lima; Aldenísia Alves Albuquerque 
Barbosa; Audrey Mendes Soares; Evaneide Nóbrega da Silva; 
Solane Maria Costa; Jane Suely de Melo Nóbrega; Rossana Mota 
Costa;

13491 ENSINO DE SAÚDE MENTAL: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA DO USO DE ESTRATÉGIAS DE ENSINO QUE 
COMUNICAM SAÚDE COMO DIREITO SOCIAL

Introdução Esse trabalho apresenta a experiência ligada ao 
uso de estratégias de ensino voltadas para a disciplina Saú-
de Mental do Curso Técnico de Enfermagem (CEFET/NI), no 1º 
trimestre de 2016. A metodologia de ensino voltou-se para o 
uso de aulas cujos conteúdos estivessem relacionados à saú-
de, em uma perspectiva de direito social, dos portadores de 
transtornos mentais Objetivos Relatar a experiência do uso 
de estratégias de ensino, com alunos técnicos em Enferma-
gem, voltadas para melhorar a compreensão que saúde é um 
direito social garantido a qualquer cidadão, não se excluindo 
os portadores de transtornos mentais. Metodologia Esse re-
lato de experiência baseia-se no uso de estratégias de ensino 
aplicadas na disciplina Saúde mental, no inicio do ano letivo 
2016. As aulas estavam direcionadas ao direito social a saú-
de, dos portadores de transtornos mentais. Durante as aulas 
foram usados o documentário e partes do livro Em nome da 
razão – Nos porões da loucura e leis antigas que versavam so-
bre o transtorno em questão: Decreto lei 1132/1903/Decreto 
lei 24559/1934, como também a lei da Reforma Psiquiátrica: 
10216/2001. O uso desses recursos teve a intenção de propor-
cionar ao educando e futuro profissional de saúde um mo-
mento de reflexão sobre essa realidade brasileira. Resultados 
e Discussão O uso das estratégias de ensino proporcionou 
aos discentes conhecer a realidade antiga e atual da Saúde 
Mental brasileira. O contato com leis antigas fizeram com que 
entendessem alguns motivos que alienam a assistência à saú-
de dessa parcela da população até hoje. Enquanto o uso do 
livro e do documentário sobre o Manicômio de Barbacena os 
remete a uma realidade dura de exclusão total de direitos so-
ciais, incluindo a saúde. A aproximação dos alunos com esses 
materiais e com a lei antimanicomial atual, auxilia a formação 
de profissionais com uma compreensão mais crítica sobre a 

saúde como direito inerente a qualquer cidadão. Conclusões/
Considerações Finais A organização da educação profissional 
perpassa pela habilitação de metodologias que proporcionem 
aos alunos ferramentas que possam ser base para questiona-
mentos e reflexões que colaboram para a construção de pro-
fissionais engajados na luta pelos direitos a saúde dos porta-
dores de transtorno mental.

Marcela dos Santos Ferreira;

13502 GESTÃO DO PROCESSO DE TRABALHO: 
EXPERIÊNCIA NA FORMAÇÃO EM SAÚDE NA PERSPECTIVA 
DO PMAQ E DO PLANEJAMENTO EM UNIDADE DE 
ATENÇÃO PRIMÁRIA

Introdução A Atenção Básica e a Estratégia Saúde da Família 
(ESF) são fundamentais a gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) (BRASIL, 2012). O Ministério da Saúde propôs o Progra-
ma Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da atenção 
Básica (PMAQ), que consiste em avaliação por meio de indica-
dores. O PMAQ tem como eixos transversais: autoavaliação 
em ESF, monitoramento dos indicadores, educação perma-
nente, apoio institucional e cooperação horizontal (BRASIL, 
2015). A Autoavaliação para Melhoria do Acesso e da Qualida-
de da Atenção Básica (AMAQ) propõe o reconhecimento das 
problemáticas do trabalho de gestão das equipes (BRASIL, 
2016). Na criação de estratégias, que contemplem as neces-
sidades, é preciso considerar a capacidade, desejo e governa-
bilidade dos atores envolvidos. Governabilidade refere-se à 
arte de governar em situações de poder compartilhado, onde 
existem vários atores em um jogo que pode ser de conflito 
ou de cooperação (MATUS, 1997). Trata-se de um relato de 
experiência sobre a implementação do PMAQ na perspectiva 
do planejamento e gestão de saúde de unidade de ESF. Neste 
cenário, configura-se o encontro entre profissionais do servi-
ço de saúde e da universidade. Objetivos Elucidar situações 
da gestão em atenção primária/ESF que propiciem ao debate 
compartilhado entre o serviço e o ensino/formação na saúde 
na perspectiva da gestão em saúde em nível local; Problema-
tizar a vivência conjunta de profissionais de saúde e de atores 
da universidade em face ao processo de trabalho em ESF e a 
formação em saúde, especialmente na graduação, a partir do 
desenvolvimento da avaliação proposta pelo PMAQ/AMAQ 
e seus desdobramentos em eixos de intervenção/ações. Me-
todologia Relato de experiência sobre Projeto de Interven-
ção (PI) na Graduação em Enfermagem, disciplina: “Política, 
Planejamento e Gestão em Saúde”. Projeto de intervenção 
é uma ação organizada, objetiva e focalizada, que considera 
os problemas da realidade (PAZ et al, 2013). Cenário: ESF/Rio 
das Ostras/RJ, no primeiro semestre de 2016, ensino teórico/
prático, com a participação de enfermeiros, médicos, técnicos 
de enfermagem, agentes comunitários; estudantes e docen-
tes; e população. Com base nos pressupostos metodológicos 
da Educação Permanente (EP) (BRASIL, 2009), metodologias 
ativas e pactuações, realizou-se a fase de AMAQ/PMAQ. O de-
senvolvimento do PI a partir de três eixos/ações integrados: 
Gestão/EP, com Oficinas/AMAQ/PMAQ; Gestão/assistencial, 
com atividades educativas na Unidade descentralizada de 
Assistência Social/Associação de Moradores do território da 
ESF; e Gestão/Planejamento/(re) organização da unidade com 

quisa analisou como os Ateliês de Dança Circular para profis-
sionais de saúde promoveram saúde do trabalhador do SUS, 
e contribuiram com o reconhecimento e expansão desta prá-
tica na rede de serviços do SUS. Objetivos Visou-se conhecer 
as sensações e emoções expressadas pelos profissionais da 
saúde participantes dos Ateliês de Dança Circular; identificar 
a influência das Danças Circulares na promoção da saúde das 
participantes; e avaliar como as experiências vivenciadas na 
Roda de Dança Circular poderão contribuir para o reconheci-
mento e a expansão desta prática como uma PIC no âmbito da 
rede municipal de saúde de Natal. Metodologia Esta pesquisa 
do tipo Pesquisa Ação Existencial-PAE, foi desenvolvida na ci-
dade de Natal/RN com um grupo de 15 profissionais de saúde 
do SUS que participaram do I Ateliê de Dança Circular da SMS/
Natal- RN, realizado no período de setembro à dezembro de 
2015. Os dados foram coletados através de três instrumentos 
metodológicos: questionários, diário vivencial e grupo focal. 
Estes dados foram analisados utilizando-se a técnica de aná-
lise de conteúdo. Resultados e Discussão Os dados coletados 
deram origem a quatro categorias: 1) Fatores salutogênicos 
vivenciados durante o ADC; 2) Empoderamento; 3)Reconheci-
mento da Dança Circular como PIC; 4) Experiências com a DC 
após o ateliê. Os fatores salutogênicos foram originados de 
5 subcategorias: equilíbrio; expansão da consciência; ludicida-
de e criatividade. Conclusões/Considerações Finais Conclui-se 
que um conjunto de fatores salutogênicos presentes no Ateliê 
Dança Circular promoveram a saúde dos profissionais de saú-
de ao proporcionarem: equilíbrio, expansão da consciência, 
ludicidade e criatividade. Além disso, expandiu-se a utilização 
e reconhecimento da Dança Circular como Prática Integrativa 
e Complementar na rede de serviços do SUS, possibilitando a 
continuidade com a implantação da roda permanente de Dan-
ça Circular da SMS - Natal/RN: Roda Mandala de Luz. Referên-
cias BARBIER, René. A pesquisa-ação. Tradução: Lucie Didio. 
Brasília: Líber Livro Editora, 2002. BRASIL. Ministério da Saú-
de. Política Nacional de Práticas integrativas (PNPIC) Portaria 
de nº971, de 3 de maio de 2006.  __________Ministério da Saú-
de. Política Nacional de Práticas integrativas (PEPIC)no Siste-
ma Único de Saúde no RN. Portaria nº274/GS,de 27 de junho de 
2011. CAPRA, Fritjot. O Ponto de Mutação: a ciência, a socieda-
de e a cultura. São Paulo: Cultrix, 2006. 432 p.interdisciplinar: 
Sanidade Educação e qualidade de vida. Associação Brasileira 
de medicina Antroposófica, 2015. GAUTHIER, Jaques. et.al. 
Prática da Pesquisa nas Ciências Humanas e Sociais- Aborda-
gem Sociopoética. São Paulo: Editora Atheneu, 2005. GOS-
WAMI, Amit. O universo autoconsciente: como a consciência 
cria o mundo material. 3. ed. São Paulo: Goya, 2015. Tradução 
de: Ruy Jungmann. MORAES, Wesley Aragão. Salutogênese e 
Auto- Cultivo: uma abordagem

Jeane Oliveira Ramos da Silva; Ana Tânia Lopes Sampaio;

13488 GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA 
SAÚDE: UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 
PARA GESTORES DO RIO GRANDE DO NORTE

Introdução Entendendo a necessidade de constante aprimo-
ramento de gestores na temática da gestão do trabalho e da 
educação na saúde, o Conselho das Secretarias Municipais de 
Saúde do Rio Grande do Norte (COSEMS/RN) realizou pro-

cessos de educação permanente denominados de Sessões 
Temáticas de Instrumentalização das Equipes Gestoras em 
Saúde, incluindo esta temática como um dos eixos prioritários 
trabalhados. As sessões temáticas foram direcionadas para 
gestores e equipes gestoras, ressaltando o compromisso com 
a construção do SUS respeitando as diferenças loco regionais. 
Essa iniciativa, desenvolveu-se na perspectiva de fortalecer o 
compromisso no processo de produção de conhecimentos, 
marcado pela horizontalidade e a capacidade de converter 
experiências em aprendizado a serviço dos trabalhadores de 
saúde e consequentemente da população usuária. Objetivos 
refletir o histórico dos Recursos Humanos em Saúde no Brasil, 
da Gestão do trabalho e Educação da Saúde com ênfase no 
SUS; Compreender e discutir a Política de Gestão do Trabalho 
e Educação da Saúde no SUS; Analisar as formas de ingresso 
no serviço público: amparo legal e Contratação de trabalha-
dores; Refletir sobre as formas de valorização do trabalhador 
da saúde e da Política Nacional de Humanização; Apresentar 
as Diretrizes Nacionais para elaboração de Plano de Carreiras, 
Cargos e Salário; Metodologia Foi utilizada a metodologia da 
problematização, considerando os conhecimentos prévios 
dos gestores, como embasamento para construção de novos 
conhecimentos. Os temas foram ofertados sequencialmente 
favorecendo um maior aporte de conhecimento para que os 
gestores pudessem apreender de forma sistemática e proces-
sual todo conteúdo. As atividades aconteceram em momen-
tos presenciais, sendo seu formato de organização funda-
mentado nas experiências acumuladas dos participantes, com 
articulação permanente entre saber e práxis, através de aulas 
expositivas dialogadas e problematização dos conteúdos; 
realização de debates, trabalhos em grupo, estudo de caso e 
aplicação com atividades de dispersão. As sessões temáticas 
contemplaram as diretrizes da Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde, visto que, as instâncias de pactuação 
permanente e co-gestão solidária e cooperativa são formadas 
pelos gestores municipais e são informações inerentes a sua 
função. Resultados e Discussão As sessões temáticas con-
taram com a participação, em sua maioria, de técnicos que 
atuam nos mais diversificados setores das secretarias muni-
cipais de saúde, com a presença de 1.073 profissionais, mem-
bros das equipes gestoras e representantes de outras áreas 
como planejamento e contabilidade. Os aspectos observados 
compreenderam: o interesse do participante, a assiduidade, 
a participação no cumprimento das atividades, além da per-
tinência das discussões questionadas junto ao grupo. O pro-
cesso avaliativo foi contínuo, durante todo o desenvolvimen-
to dos módulos.Foram priorizadas as impressões verbais dos 
participantes. Como avaliação de encerramento do Módulo 
constou de uma atividade de dispersão, que foi solicitado para 
se construir uma proposta de estruturação de setor de Ges-
tão do Trabalho e Educação na Saúde a nível local por cada 
participante com retorno da proposta para a Coordenação do 
Curso. Conclusões/Considerações Finais Esta proposta não foi 
apenas um processo de capacitação de gestores e técnicos, 
mas vem trazer um novo olhar sobre a produção do conheci-
mento, através da busca permanente por transformação de 
saberes e práticas, no o intuito de converter experiências vivi-
das e acumuladas no aprimoramento das funções gestoras de 
forma continuada e efetiva compartilhadas nas vivências prá-
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va estava relacionada, muitas vezes, às precárias condições de 
vida da população que por carências e problemas que já deve-
riam ter sido superados por políticas públicas, mas que se acu-
mulavam e levavam os profissionais a terem que se ocupar de 
questões ligadas a ausência de direitos sociais mínimos como 
lazer, educação, saneamento básico, além da saúde. Conclu-
sões/Considerações Finais Práticas educativas fazem parte do 
cotidiano das EqSF, entretanto, de forma higienista, focada na 
prevenção, sem construção coletiva dos profissionais com os 
usuários. A execução da educação popular em saúde deman-
da uma formação voltada para a educação libertadora ideali-
zada por Paulo Freire, envolvimento direto com a população, 
sendo a mesma protagonista no processo de construção das 
políticas e ações na promoção à saúde, prevenção de doenças 
e cuidado integral. No estudo, a educação popular em saúde 
não acontecia nas ações dos profissionais da saúde e dos ges-
tores. Além da compreensão da organização popular como 
mecanismo de modificações das desigualdades sociais e ga-
rantia dos direitos essenciais, há necessidade de envolvimen-
to dos profissionais e usuários no cotidiano das práticas para 
superar a fragmentação do cuidado e a hierarquização das 
escolhas dos modos de como a população deve lidar com o 
processo saúde-doença. Referências 1) ALVES, V. S. Um mode-
lo de educação em saúde para o Programa Saúde da Família: 
pela int integralidade da atenção e reorientação do modelo 
assistencial. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v.9, 
n.16, p. 39–52, 2005; 2) FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 2005; 3) MINAYO, M. C. S. O desafio 
do conhecimento. Pesquisa qualitativa em saúde. 9ª ed. São 
Paulo: HUCITEC, 2007, 406 p.

Iana Almeida Botêlho; Raisa Santos Cerqueira; Noêmia 
Fernanda Santos Fernandes; Tamires Silveira Bomfim Labanca; 
Adriano Maia dos Santos;

13521 GESTÃO HUMANIZADA NA ATENÇÃO BÁSICA: 
SENTIDOS E PRÁTICAS IDENTIFICADAS PELOS 
PROFISSIONAIS EM SEU COTIDIANO

Introdução A Política Nacional de Humanização objetiva 
qualificar o Sistema de Saúde. Apesar de sua complexidade, 
a humanização, muitas vezes, é banalizada no cotidiano das 
práticas, mantendo-se como foco apenas a qualidade das re-
lações entre profissionais de saúde e usuários. O âmbito da 
gestão humanizada (cogestão) é debatido no campo teórico, 
mas ainda pouco explorado empiricamente. Objetivos Com-
preender o modo como a humanização da gestão em saúde é 
entendida e praticada pelos profissionais de saúde no cotidia-
no dos serviços da Atenção Básica. Metodologia Participaram 
da pesquisa duas Unidades de Saúde, uma tradicional (UBS) e 
uma com Estratégia de Saúde da Família (ESF). A coleta de da-
dos foi realizada em duas etapas: imersão no campo por qua-
tro meses, com registro de observações em notas de campo, 
e entrevistas grupais ou individuais (total 31 participantes), 
áudio-gravadas e transcritas na íntegra. A análise das entre-
vistas foi desenvolvida por procedimentos qualitativos, bus-
cando-se a delimitação de temas e sentidos destacados pelos 
profissionais quando questionados sobre a humanização da 
gestão. As notas de campo complementaram a análise des-
tacando aspectos contextuais observados. Resultados e Dis-

cussão Para os profissionais, a gestão humanizada inclui três 
temas: 1) Participação das decisões; 2) Trabalho em equipe; 
e, 3) Relações Interpessoais. A análise dos sentidos em cada 
tema aponta diferenças importantes na concepção dos pro-
fissionais da UBS e ESF, sobretudo no que tange à compreen-
são de liderança, processo de trabalho e natureza dos rela-
cionamentos interpessoais. Por exemplo, enquanto na ESF a 
participação das decisões significa conversa coletiva e decisão 
conjunta realizada em reuniões, na UBS significa ter acesso à 
chefia. Essas diferenças se relacionam à estrutura organizacio-
nal de cada contexto e demonstram que os norteadores da 
política ganham diferentes sentidos no cotidiano. Conclusões/
Considerações Finais Os temas compõem aspectos da políti-
ca de humanização com relação à gestão, porém a estrutura 
organizacional influencia no modo como os profissionais sig-
nificam e praticam esses aspectos. Assim, a construção da co-
gestão depende não apenas da inclusão dos norteadores no 
cotidiano, mas, também, de se trabalhar o seu significado com 
os profissionais. Processo FAPESP 2015/04519-6

Giovanna Cabral Doricci; Carla Guanaes Lorenzi;

13554 MAROLA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE - UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROCESSO DE 
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Introdução A Educação Permanente em Saúde (EPS) permite 
o aprender e o ensinar no cotidiano do trabalho e fundamen-
ta-se na aprendizagem significativa em busca da transforma-
ção das práticas laborais (Brasil,2014). Assim como configura 
um tema importante no processo de planejamento e gestão 
já que promove a discussão de processos de trabalho. Este 
estudo consiste em um relato de experiência de um processo 
de Educação Permanente em Saúde de um grupo de facilita-
dores com os seus Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do 
município de Fortaleza-CE. A partir da experiência formativa 
de odontólogos e enfermeiros da Estratégia Saúde da Famí-
lia (ESF) e o apoio da Coordenadoria de Gestão do Trabalho 
e Educação na Saúde - COGTES e a Coordenadoria de Políti-
cas e Organização das Redes de Atenção à Saúde – COPAS, 
nasceu a “Marola dos ACS”, com protagonismo, recriação 
das suas práticas e ressignificação do sentido do processo de 
trabalho para os educandos e educadores. Marola é o movi-
mento formativo que reafirma a proposta da onda, metáfora 
usada para o desenvolvimento dos projetos de formação em 
Gestão da Clínica do SUS, realizado pelo Instituto de Ensino 
e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês. Objetivos Este processo 
de EPS busca promover a formação dos ACS; fortalecer a au-
tonomia e a criatividade dos sujeitos que atuam na atenção 
primária; estimular o espírito crítico dos profissionais envol-
vidos para questionar e propor ações em busca de soluções 
de problema que poderão ocorrer no cotidiano da vida e dos 
processos de trabalho e fortalecer o vínculo dos ACS com a 
comunidade e com os profissionais da Unidade de Saúde. 
Metodologia A proposta pedagógica utilizada nos encontros 
é fundamentada nas linhas das Metodologia Ativas que pro-
piciam uma aprendizagem significativa. A Marola promove a 
formação de ACS utilizando elementos como: situações pro-
blema, narrativas, cine viagens, exposição dialogada, oficinas 
de trabalho e outros. Este processo educacional teve início 

ações no processo de trabalho da equipe, requisito exigido 
pelo PMAQ. Resultados e Discussão Adesão ao processo do 
PMAQ pelo município e ESF, com a autoavaliação. Assim, sob 
o eixo Gestão/EP: Oficina “Leitura e debate AMAQ e discussão 
dos indicadores PMAQ”, resultando em compartilhamento de 
referenciais bibliográficos e planejamento das ações educa-
tivas e (re) organizativas da ESF. Discutiu-se as fragilidades 
relacionadas à aquisição de recursos materiais e equipamen-
tos para execução. Com a partilha dos atores, realizaram-se 
as ações educativas a adolescentes, adultos e idosos (Gestão/
Assistencial) sobre: sexualidade, gravidez na adolescência, 
infecções sexualmente transmissíveis e métodos contracep-
tivos. Os desafios: interlocuções permanentes, agendas de 
trabalhos e estudos aprofundados sobre gestão/planejamen-
to, temáticas e políticas em saúde (re)experienciadas. Sob 
o eixo Gestão/planejamento em processo de trabalho: (re)
organização/identificação de prontuários e cadastros, (re)or-
ganização de mural e fluxograma do sistema de referência e 
contra-referência da ESF. Evidenciou-se precarização quanto 
à estrutura física e insumos, política de EP e o desconhecimen-
to inicial sobre o PMAQ/AMAQ, estes superados, por meio do 
PI e da política de adesão/integração em nível local. Conclu-
sões/Considerações Finais Esta vivência permitiu a reflexão/
problematização da gestão no Sistema Único de Saúde (SUS), 
considerando sua complexidade para a efetiva estruturação. 
As experiências sobre a gestão e planejamento do processo 
de trabalho em ESF e modelo de gestão/políticas instituídas 
no âmbito local, quanto ao debate/demanda dos indicadores/
critérios do PMAQ/AMAQ, fomentaram o (re) estudo e a (re) 
organização gerencial do processo de trabalho interno e ex-
terno das equipes em ESF. A partir da intervenção debateu-se 
sobre o processo de trabalho da equipe e o saber comparti-
lhado na formação, impactando na compreensão sobre a rea-
lidade das práticas assistenciais e administrativas, em debate 
instituído em seminário ao final da disciplina, que reuniu os 
atores participantes na universidade. O enfrentamento aos 
desafios mencionados, de forma cooperativa e participati-
va, permite reafirmar o SUS como direito social. Referências 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde. Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Bá-
sica. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. BRASIL. Ministério da 
Saúde. Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Quali-
dade da Atenção. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. BRASIL. 
Ministério da Saúde. Avaliação para melhoria da qualidade da 
estratégia saúde da família. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 
MATUS, R. C. Adeus, Senhor Presidente: governantes governa-
dos. São Paulo: FUNDAP, 1997. PAZ, A. A. M. et al. Orientação 
para elaboração do projeto de intervenção local (PIL). Univer-
sidade de Brasília. Faculdade de Educação. UAB/UnB. Curso de 
Especialização em Educação na Diversidade e Cidadania, com 
ênfase em EJA. Brasília, 2013. Disponível em. <http://forumeja.
org.br/sites/forumeja.org.br/files/Doc_Orientador_PIL.pdf> 
Acesso em 22 de março de 2016.

Luanda de Moura Mendes; Sueli Soldati Abranches; Elizabeth 
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Pereira Martins; Fernanda Lopes Coimbra Cardoso; Karim do 

Val Alonso; Marina Brantes Almeida; Pedro Henrique Assis de 
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13508 EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NO CONTEXTO 
DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: UMA POSSIBILIDADE 
NAS PRÁTICAS?

Introdução Educação na concepção freiriana é o comparti-
lhamento de saberes entre educador-educando, por meio 
de uma práxis que supere a contradição entre opressores e 
oprimidos (FREIRE, 2005).Para tanto, o contexto social e a 
realidade cotidiana devem ser considerados no processo ensi-
no-aprendizagem, para potencializar a compreensão do mun-
do.O movimento da Educação Popular em Saúde tem priori-
zado a relação educativa com a população, rompendo com a 
hierarquia da relação profissional-usuário, numa perspectiva 
mais alargada do processo educativo. Valorizam-se as trocas 
interpessoais, as iniciativas da população e usuários e, pelo 
diálogo, buscam-se a explicitação e compreensão do saber 
popular(ALVES, 2005). Por sua vez, o nível de atenção à saúde 
adequado para se pensar, elaborar e executar ações de edu-
cação em saúde visando um número maior de pessoas e um 
cuidado continuado é a Atenção Primária à Saúde (APS), por 
ser considerada a porta de entrada prioritária e o local de cui-
dado regular da população em sistemas de saúde bem organi-
zados. Objetivos 1) analisar as estratégias das Equipes de Saú-
de da Família (EqSF) para envolvimento da comunidade nas 
práticas educativas em saúde; 2) discutir os limites e potencia-
lidades das EqSF desenvolverem ações de educação popular 
em saúde. Metodologia Trata-se de estudo com abordagem 
qualitativa. O campo de investigação foi o município de Po-
ções, Bahia. Trata-se de um município com, aproximadamen-
te, 45 mil habitantes, com 100% de cobertura por EqSF. Para 
apreender os dados empíricos foram realizadas 15 entrevistas 
semiestruturadas, sendo 12 profissionais de saúde das EqSF (5 
médicos e 7 enfermeiros) e três dirigentes municipais. A coleta 
foi interrompida após saturação teórico-empírica e relevância 
das informações que trouxeram contribuições significantes 
e adequadas à compreensão do objeto em estudo.A análise 
de dados foi orientada pela análise de “conteúdo temática”, 
constituída pelas etapas de ordenação, classificação e análise 
final dos dados (MINAYO, 2007). A pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal da Bah-
ia, Instituto Multidisciplinar em Saúde, Campus Anísio Teixeira 
(Parecer 1.630.739, de 11/07/2016). Resultados e Discussão As 
práticas educativas desenvolvidas por profissionais, ainda es-
tavam centralizadas no calendário das campanhas ministeriais 
como Outubro Rosa (câncer de mama), Novembro Azul (cân-
cer de próstata), entre outras, ou associadas a grupos especí-
ficos, sobretudo, envolvendo mulheres em idade reprodutiva 
e idosos. Profissionais entendiam que as atividades educativas 
em saúde, por exemplo, deveriam ser realizadas não apenas 
na USF, mas fazer parte do ensino escolar, ou seja, como par-
te da formação cidadã das pessoas. Além disso, apontaram 
que pessoas que participavam das atividades propostas eram 
aquelas que não trabalham ou tinham tempo livre, dificultan-
do a diversificação dos participantes.Uma evidência que per-
passou a maioria dos relatos sobre as práticas educativas foi o 
aspecto, ainda, higienista das ações propostas. Tal perspecti-



AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde662 663Seção II - PÔSTeReS eM RoDAS De CoNVeRSA

de processos de trabalho de forma contínua e significativa 
na busca da redução de agravos da comunidade e do próprio 
trabalhador. Referências 1 - BRASIL, Ministério da Saúde, Se-
cretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. De-
partamento de Gestão da Educação em Saúde. Política Nacio-
nal de Educação Permanente em Saúde. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2009. 2 - OLIVEIRA, M. S. Educação na Saúde para pre-
ceptores do SUS: caderno do curso 2014. São Paulo: Instituto 
Sírio–Libanês de Ensino e Pesquisa; Ministério da Saúde, 2014. 
3 - CAMPOS G.W.S. et al. Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: 
Hucitec; Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2006. 4 - BRASIL Ministé-
rio da Saúde, Gabinete do Ministro , PORTARIA N°278, DE 27 
DE FEVEREIRO DE 2014 Institui diretrizes para implementação 
da Política de Educação Permanente em Saúde, no âmbito do 
Ministério da Saúde (MS) Artigo 2º[site da Interne ].[acessado 
em 25/01/2017 Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
saudelegis/gm/2014/prto278_27_02_2014.html
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13588 MÉDICO PATOLOGISTA UM CENÁRIO DE 
ESCASSEZ

Introdução Trata-se de um estudo sobre o perfil profissional 
do médico especialista em Patologia com enfoque no merca-
do de trabalho. Por vezes, conhecido como o “O Doutor dos 
Mortos”, no conjunto das especialidades médicas no país, re-
presenta menos de 1% no ranking. É uma especialidade pouco 
conhecida pela população, sendo fundamental no diagnóstico 
de várias doenças, inclusive o câncer. Em relação aos estudos 
sobre médicos especialistas em Patologia, os poucos existen-
tes já apontam um cenário de escassez desses profissionais 
crescente para os próximos anos no mundo. A privação des-
sa especialidade médica para o SUS, afeta principalmente a 
compreensão sobre o comportamento biológico da doença, 
o planejamento terapêutico do tratamento, a delimitação da 
extensão da doença, a identificação dos órgãos acometidos, 
possíveis complicações, estimativa do prognóstico, avaliação 
e acompanhamento dos resultados do tratamento, possibili-
dades de pesquisas, entre outros. Com isso gerando impac-
tos econômicos, sociais, políticos e epidemiológicos para o 
sistema de saúde e a população. Objetivos Identificar o perfil 
profissional do médico especialista em Patologia com enfo-
que no mercado de trabalho. Metodologia Estudo descritivo, 
exploratório, quantitativo, de levantamento de dados secun-
dários em bases de dados oficiais nacionais e de acesso livre. 
Foi utilizado o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saú-
de (CNES), deste, correlacionadas as ocupações profissionais 
encontradas, qualificadas segundo a Classificação Brasileira 
de Ocupações (CBO) do Departamento de Informática do 
SUS (DATASUS). Pelo contexto histórico da especialidade fo-
ram considerados as denominações de médico: Patologista, 
Anatomopatologista e Citopatologista. Os dados coletados 
foram referentes ao período de 2012 a 2015 e a coleta ocorreu 
em novembro de 2016. Os dados foram digitados no progra-
ma Microsoft Office Excel/2016, quantificados e relacionados 
entre si por meio de análise estatística simples. Os resultados 

foram comentados e baseados na revisão de literatura reali-
zada. O estudo não envolveu questões de Ética em pesquisa 
devido aos dados estarem disponíveis em bases de dados de 
acesso livre. Resultados e Discussão O número de patologis-
tas variou de 1.803 (2012) a 1.909 (2015) com maior expressão 
no Sudeste variando de 972 (53,9%) em 2012 a 1013 (53,01%) 
em 2015, em contraste com o Norte que representou cerca de 
3,1% nos anos. Quanto a razão patologista por 100.000 habi-
tantes, não houve variação: 0,93:100.000 (2012, 2013 e 2015) e 
0,94:100.000 (2014). A razão ocupação/profissional foi de 3,0 
no período de 2012 a 2015. O Sul (3,7) é a região com a maior 
representação e o Sudeste (2,7) e Centro Oeste (2,5) são as 
menores. Na natureza jurídica há predomínio em todos os 
anos do tipo entidades empresariais variando de 44,8% (2012) 
a 46,8% (2015), em segundo a administração pública ao longo 
dos anos cerca de 31,6%. O tipo de prestador predominante é 
o privado, com 47,4% (2012) para 49,7% em 2015, seguido do 
prestador público variando de 36,0% (2012) a 35,2% (2015), o 
filantrópico o de menor expressão. O tipo de estabelecimen-
to predomina, o Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico 
SADT) com variação entre os anos de 39,5% a 41,0%, principal-
mente nas regiões Sul, Norte e Nordeste. Seguido do Hospital 
Geral com variação entre os anos de 38,2% a 39,8%, sobressain-
do na região Sudeste e Centro Oeste. Conclusões/Considera-
ções Finais Diante do exposto, o quadro no Brasil se aproxima 
cada vez mais da África Oriental com 0,8:100.000, um impor-
tante deficit de patologista e o distancia dos Estados Unidos 
com 5,7 patologistas:100.000 e Espanha com 2,4:100.000 que 
consideram já haver escassez dessa especialidade. Quanto à 
natureza jurídica, ao tipo de prestador e estabelecimento o 
mercado de trabalho desse profissional é representado pelos 
pequenos, médios e grandes laboratórios, além de hospitais 
públicos e privados, em qualquer região do país que, entretan-
to, tendem cada vez à terceirização dos serviços de anatomia 
patológica e citopatologia, para grandes grupos de laborató-
rios. Embora favorecem a economia de escala e de escopo, 
por outro lado, incorporam uma lógica flexibilizadora num 
processo de desregulamentação do trabalho. Dentre as diver-
sas consequências, encontramos a diminuição da autonomia 
profissional, além de um distanciamento do patologista das 
equipes médicas, o que afeta o diagnóstico final. Referências 
ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirma-
ção e a negação do trabalho. São Paulo: Boitempo, 2009; DAL 
POZ, M.R. A crise da força de trabalho em saúde. Cad. Saúde 
Pública, 2013; DE SOUZA, M. A. S. L. As Novas Configurações 
do Trabalho em Saúde: os indicativos do processo de desre-
gulamentação. Porto Alegre, v. 9, n. 2, 2010; FREIDSON, E. 
Profissão médica: um estudo de sociologia do conhecimento 
aplicado. Tradução de André de Faria Pereira Neto e Kvieta 
Brezinova de Morais. São Paulo: UNESP, 2009; KASCHULA, 
Ronald Otto Christian. The practice of pathology in Africa. 
Archives of Pathology and Laboratory Medicine,2013; LÓPEZ; 
José Ignácio. The Invisible Doctor. The Pathologist. Reino Uni-
do, out.2015; RELATÓRIO MUNDIAL DA SAÚDE 2006. Brasília: 
2007. 210 p; SCHEFFER, Mario. et al. Demografia Médica no 
Brasil 2015; SCHRAIBER, L.B. O Médico e seu trabalho: Limites 
da Liberdade. São Paulo: Hucitec, 1993.

em setembro de 2015 com encontros mensais ou quinzenais 
ocorrendo em dez Unidades de Atenção Primária em Saúde 
envolvendo onze profissionais (enfermeiros e odontólogos) 
da ESF como facilitadores e a participação de outros profis-
sionais (médicos, odontólogos, técnicos da farmácia, enfer-
meiros) atuando como especialista na exposição dialogada 
de acordo com a temática abordada no encontro. E também 
os ACS que são os profissionais mais próximos das pessoas 
do território, conhecem as condições de saúde da população 
da sua microárea, seus determinantes e tendências, o que 
constituem elementos importantes para o campo da Saúde 
Coletiva (Rouquayrol,2013). Resultados e Discussão Mais do 
que um momento de formação, a ‘’Marola’’, proporciona um 
espaço de troca de conhecimentos entre facilitadores, edu-
candos (ACS), e profissionais de diversos setores da Unidade 
de Saúde fortalecendo o diálogo dos ACS com as famílias e 
com a equipe de saúde. O uso de diversas estratégias artísti-
cas, pedagógicas e de humanização favoreceu um ambiente 
educacional harmonioso e alegre. Os encontros de EP acon-
teceram de forma mensal e por um período superior a um 
ano o que leva a um real potencial transformador dos sujeitos 
envolvidos. Estudos com duração acima de 12 meses e com 
mais de uma intervenção, proporcionam resultados satisfató-
rios (SOUZA et al.,2014). A Marola promoveu uma discussão 
no âmbito técnico - científico, social e humano e despertou 
a curiosidade na busca de novos conhecimento Conclusões/
Considerações Finais A Marola proporcionou a discussão de 
temas como diabetes, hipertensão e imunização de forma 
lúdica e significativa assim como discutiu temas de acordo 
com a demanda dos próprios ACS. Isto permitiu temáticas de 
discussões relacionadas com a necessidade e realidade local. 
Pode-se concluir que os processos de EPS são fundamentais 
na construção de novas práticas de trabalho, proporcionan-
do uma maior qualidade de vida e satisfação laboral aos pro-
fissionais da saúde e melhor atendimento às famílias do ter-
ritório. Referências 1 -BRASIL Ministério da Saúde, Gabinete 
do Ministro, PORTARIA N°278, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2014 
Institui diretrizes para implementação da Política de Educa-
ção Permanente em Saúde, no âmbito do Ministério da Saúde 
(MS) Artigo2º[site a Internet].[acessado em 25/01/2017]Di-
ponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/delegis/gm/2014/
prt0278_27_02_2014.html¬¬; 2 –ROUQUAYROL, Maria Zélia 
Epidemiologia & Saúde7ª edição. Rio de Janeiro: Medbook. 
2013 . 3 –SOUZA, Ana Célia Caetano de; MOREIRA, Thereza 
Maria Magalhães; BORGES, José Wicto Pereira. Tecnologias 
educacionais desenvolvidas para promoção da saúde cardio-
vascular em adultos: revisão integrative. Rev Esc Enferm USP. 
São Paulo.v.48,n.5, p945-951,2014.
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13558 PROCESSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 
SAÚDE DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM 
FORTALEZA-CE

Introdução Conforme a Política Nacional de Educação Perma-
nente em Saúde (2009), a Educação Permanente em Saúde 

(EPS) representa uma reconstrução nas práticas de capaci-
tação dos trabalhadores do serviço, pois incorpora o ensino 
e o aprendizado à vida cotidiana e às práticas sociais e labo-
rais; possibilita às pessoas refletirem sobre suas atividades e 
construírem alternativas de ação; envolve a equipe evitando 
separações disciplinares e amplia os espaços educativos para 
além da sala de aula e dentro dos espaços sociais no território. 
A EPS possibilita uma reavaliação dos processos de trabalho 
de forma coletiva contribuindo para o planejamento e gestão 
de novas práticas e manutenção das ações exitosas já existen-
tes. Objetivos Esse processo educacional objetiva capacitar 
continuamente os facilitadores para atuarem nas unidades de 
saúde através do desenvolvimento de estratégias de apren-
dizagem, construção dos termos de referências para os en-
contros programados, troca de conhecimentos e experiências 
entre os educandos, sistematização dos processos, resolução 
de problemas encontrados dentro dos grupos de atuação, 
momentos de reflexão, planejamento, autocuidado e estudo 
científico. Metodologia Este trabalho relata a experiência de 
onze profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) do 
município de Fortaleza-CE no processo de EPS denominado 
Marola do SUS. Com cunho descritivo, apresenta a vivência de 
educação permanente de um grupo de profissionais da saú-
de da atenção básica, ocorrida em 2015 e 2016. O início desse 
processo educacional se deu com a realização de um curso 
com periodicidade semanal de Capacitação de Facilitadores 
em Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem forneci-
do pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Após a conclusão 
do curso, os profissionais se dispuseram a facilitar grupos de 
EPS em suas Unidades de Atenção Primária em Saúde (UAPS) 
e a manter encontros mensais para realização da sua própria 
educação permanente. Esta vivência apresenta a atuação 
de dentistas e enfermeiros como facilitadores no processo 
de educação em saúde dos Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) de suas respectivas áreas de abrangência. Resultados 
e Discussão Os encontros proporcionam aos profissionais 
adentrar nas inúmeras possibilidades deste percurso forma-
tivo, desvelando novos sentidos para os processos de traba-
lho assim como serem protagonistas de novas práticas. Esse 
processo educacional possibilita um espaço de troca de expe-
riência e de conhecimento entre os facilitadores; assim como 
a discussão de processos de trabalho de diversas realidades 
existentes nas UAPS’s na busca da reconstrução de ações 
de promoção e prevenção em saúde. A Educação Permanen-
te permite o aprender e o ensinar no cotidiano do trabalho 
e fundamenta-se na aprendizagem significativa em busca da 
transformação das práticas de trabalho (BRASIL,2014). A im-
portância da discussão da Educação em Saúde, se dá primei-
ramente por fazer parte da Política e Planejamento Nacional 
de Saúde como orienta o Departamento de Gestão da Edu-
cação em Saúde do Ministério da Saúde e pelo poder que ela 
tem de reconstruir continuamente os processos de trabalho 
com a participação dos próprios trabalhadores. Conclusões/
Considerações Finais Na saúde coletiva, é encontrado um es-
paço apropriado para a discussão no âmbito social, técnico, 
científico e humano na formação dos profissionais de saúde 
(Campos et al., 2006). A Marola do SUS, como processo de 
educação permanente, permitiu que os profissionais da saú-
de se tornem também educandos favorecendo a discussão 
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adequada e proporcional à demanda que o local exigia. O pro-
cesso de trabalho mostrou-se cooperativo e interligado rati-
ficou um trabalho interdisciplinar feito na USF. Nas visitas ao 
território socioambiental de responsabilidade sanitária foi pos-
sível percorrer toda área adstrita da USF, onde acompanhados 
pela ACS interagimos com comunitários, conhecemos suas 
condições de vida e saúde. Assim, pudemos entender sobre 
equidade, verificar necessidades diferentes de saúde/ambien-
te e mapear particularidades do território. Um ponto negativo 
no estagio foi o não detalhamento da rede de atenção do Dis-
trito Sanitário. Conclusões/Considerações Finais As atividades 
do estágio se constituíram em espaço de crítica e atuação dis-
cente integrada ao processo de trabalho da equipe ao permitir 
conhecer a comunidade local, suas necessidades sociais/saúde 
em busca de solução para enfrentar o quadro socioepidemio-
logico local além dos serviços de saúde utilizados na rede de 
atenção referenciada pela unidade.

Olga Eugenia Timoteo da Silva; Vanessa Lopes do Nascimento; 
Gabriel Maia Silveira; Guilherme Ricardo Pereira Santos; 
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13595 FINALIDADE DO PROCESSO DE TRABALHO NA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, APÓS A IMPLANTAÇÃO 
DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM UM MUNICÍPIO 
BAIANO

Introdução O processo de trabalho em saúde é constituído, 
segundo Mendes-Gonçalves (1992, 1994), por agentes (tra-
balhadores de saúde); objeto de trabalho (necessidades hu-
manas de saúde socialmente referenciadas); instrumentos do 
trabalho; e a finalidade do trabalho (produção do cuidado). 
Nesse sentido, o instrumento interage com o objeto de traba-
lho e a finalidade deve ser estabelecida antes mesmo do pro-
cesso de ação, para a transformação do objeto. No entanto, 
essa finalidade assume um caráter normativo e prescritivo de 
trabalho, tornando-se comum encontrar trabalhadores que 
atuam na Estratégia Saúde da Família e não possuem o escla-
recimento sobre os elementos que compõem o processo de 
trabalho em saúde (MARQUI et al., 2010). Para tentar facilitar 
o processo de trabalho destes trabalhadores, algumas estra-
tégias e programas foram implantados pelo governo brasi-
leiro (REIS; ARAÚJO; CECÍLIO, 2012), sendo destacado neste 
estudo, a criação do Programa Mais Médicos, regulamentado 
pela Lei n° 12.871/2013 (BRASIL, 2013). Objetivos Analisar a fina-
lidade do processo de trabalho em saúde na Estratégia Saúde 
da Família, após a implantação do programa mais médicos em 
um município da Bahia. Metodologia Trata-se de um estudo 
de caso de abordagem qualitativa, realizado em um município 
de grande porte da Bahia. Foram entrevistados trabalhadores 
de saúde do ensino superior e técnico, sendo incluídos inten-
cionalmente na pesquisa: médicos estrangeiros; enfermeiros; 
técnicos de enfermagem; agentes comunitários de saúde; ci-
rurgiões-dentistas e técnicos em saúde bucal. Selecionou-se 
apenas um trabalhador de cada profissão que tivesse o maior 
tempo de atuação nas unidades de saúde da família. A cole-
ta de dados, deu-se por meio da entrevista semiestruturada, 
análise de documentos e observação sistemática, no período 
de junho a julho de 2016, após aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana, 

sob número do parecer: 1.530.791. O material empírico foi ana-
lisado utilizando-se a técnica de análise de conteúdo proposta 
por Bardin (2011). Resultados e Discussão Emergiram das en-
trevistas os seguintes achados sobre a finalidade do trabalho 
em saúde na Estratégia Saúde da Família, após a implantação 
do programa mais médicos: ajudar as pessoas, construir vín-
culos e realizar o acolhimento com os usuários; desenvolver 
ações de promoção da saúde e prevenção de doenças; aten-
der a sintomatologia apresentada pelos usuários; atender às 
demandas programáticas do Ministério da Saúde e Secreta-
ria Municipal de Saúde; atender as necessidades individuais e 
pessoais (financeiras e de conhecimento); melhorar a saúde 
de usuários pobres que não têm condição para realizar um tra-
tamento particular. Nesse sentido, apesar de algumas falas si-
nalizarem para mudança do modelo de atenção biomédico, na 
prática, por meio das observações e análises de documentos, 
bem como do próprio discurso de alguns trabalhadores, evi-
denciou-se que a finalidade do trabalho é voltada para recu-
perar o corpo adoecido e evitar o aparecimento de doenças. 
Conclusões/Considerações Finais Conclui-se que apesar da 
vinda dos médicos estrangeiros para o contexto da Estratégia 
Saúde da Família, não houve modificação sobre a finalidade 
do trabalho da equipe, a qual continua voltada para o procedi-
mento-centrado. Pôde-se observar durante a coleta de dados, 
a adaptação do trabalhador médico a um serviço já consoli-
dado e estruturado que segue e prioriza a lógica da produti-
vidade em detrimento de ações voltadas para a promoção da 
saúde. Conclui-se que um trabalhador não consegue modifi-
car por si só essa lógica de organização da equipe de atenção 
à saúde que é realizada em todo o País e que antecede a cria-
ção do Sistema Único de Saúde. Apesar dos avanços advindos 
com o programa mais médicos na Estratégia Saúde da Famí-
lia, a finalidade do trabalho em saúde ainda é um paradigma a 
ser enfrentado. Referências BARDIN, L. Análise de Conteúdo. 
São Paulo: Edições 70, 2011. 279p BRASIL. Ministério da Saú-
de. Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Diário oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 
22 out. 2013. MARQUI, A. B. T. et al. Caracterização das Equi-
pes da Saúde da Família e de Seu Processo de Trabalho. Rev. 
Esc. enferm. USP, São Paulo, v. 44, n. 4, p. 956-961, dez. 2010. 
MENDES GONÇALVES, R. B. Práticas de Saúde: Processos de 
Trabalho e Necessidades. São Paulo: Prefeitura Municipal de 
São Paulo, 1992. ______. Tecnologia e Organização social das 
práticas de saúde: características tecnológicas de Processo de 
Trabalho na rede estadual de centros de saúde de São Paulo. 
São Paulo: Hucitec, 1994. REIS, D. O.; ARAÚJO, E. C.; CECÍLIO, 
L. C. O. Políticas públicas de saúde: Sistema Único de Saúde. 2 
unidade. São Paulo: UNIFESP, 2012.

Lívia Leal Lopes de Santana; Silvone Santa Bárbara da Silva 
Santos;

13606 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO 
PARA A SAÚDE(PET-SAÚDE/GRADUASUS) E AS 
CONTRIBUIÇÕES DA GESTÃO NA FORMAÇÃO 
ACADÊMICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução O PET-Saúde/GraduaSUS busca reorientar a forma-
ção profissional e fortalecer a integração ensino-serviço-co-
munidade. No município de Fortaleza, a inserção dos estudan-

Fátima Meirelles Pereira Gomes; Mario Roberto Dal Poz; Tania 
Cristina França da Silva;

13591 AVALIAÇÃO DO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA 
EM SAÚDE: ANÁLISE DE CONTEÚDO POR NUVEM DE 
PALAVRAS

Introdução Formar os profissionais do Sistema Único de Saú-
de (SUS), através de uma sólida política de educação perma-
nente, capaz de desenvolver habilidades e competências que 
lhes permitam compreender e atuar na Assistência e na Ges-
tão em Saúde Pública é um grande desafio e uma demanda 
constante (MACHADO, 2003). Diante disso, a UNASUS/UFMA 
desenvolveu, cursos autoinstrucionais em Gestão em Saúde 
Pública. Objetivos Analisar o conteúdo das avaliações discen-
tes do curso de gestão em saúde Metodologia A UNASUS/
UFMA disponibiliza um espaço para que os alunos matricu-
lados em seus cursos possam fazer avaliação de suas expe-
riências com os cursos ofertados. O curso de gestão pública 
em saúde disponibiliza os seguintes módulos: o processo de 
trabalho no sus e a importância das ações de planejamento 
em saúde, planejamento, gestão e gerenciamento: o uso de 
instrumento de avaliação, responsabilidade fiscal na gestão 
pública, licitação e contratos administrativos e monitoramen-
to e avaliação em saúde. Utilizando as “nuvens de palavras” 
criadas a partir da ferramenta Wordle™ realizou-se a análise 
de conteúdo dos textos de avaliação de cada módulo. Re-
sultados e Discussão Para o módulo o processo de trabalho 
no sus e a importância das ações de planejamento em saúde 
destaca-se a ênfase dada ao bom conteúdo. Para o módulo 
planejamento, gestão e gerenciamento: o uso de instrumento 
de avaliação, destaca-se conteúdo do curso e conhecimen-
to. Para o módulo responsabilidade fiscal na gestão pública 
observou-se uma avaliação positiva com relação ao curso 
(excelente curso) e experiências negativas relacionadas aos 
questionários de avaliação da aprendizagem (questionários / 
dificuldade). Para o módulo licitação e contratos administrati-
vos foi ressaltado o bom conteúdo do curso e ótimo material. 
Para o módulo monitoramento e avaliação em saúde desta-
ca-se bom curso/módulo, conhecimento. Conclusões/Conside-
rações Finais Construção das “nuvem de palavras” permite a 
análise qualitativa de conteúdo de textos, com resultados de 
fácil operacionalização permitindo o acompanhamento das 
percepções dos participantes sendo mais uma ferramenta de 
avaliação sistemática para subsidiar tomadas de decisão no 
processo pedagógico.

Ana Emilia Figueiredo de Oliveira; Ana Carolina Uruçu Rego 
Fernandes; Judith Rafaelle Oliveira Pinho; Paola Trindade 
Garcia; Regimarina Soares Reis;

13593 RELATO DE EXPERIÊNCIA DISCENTE EM UMA 
UNIDADE DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DO RECIFE.

Introdução A introdução do estudante às vivências no siste-
ma de saúde público o confronta diretamente com a realida-
de da atenção básica no brasil. Discutir diretrizes em salas de 
aula e respira-las fora dela, tornam a experiência do estágio, 
numa unidade de atenção primária, vital para a construção do 
saber integrado. Objetivos Relatar as experiências discentes 
vividas durante o estágio curricular I do curso de odontologia 

da Universidade Federal de Pernambuco, na USF Dr. Geraldo 
Barreto Campelo/San Martin. Metodologia Para a imersão no 
mundo do trabalho de uma equipe de atenção básica à saúde 
no Recife, foram realizados encontros preparatórios entre os 
atores do ensino e do serviço. Utilizou-se das seguintes técni-
cas de coleta de dados: observação estruturada (pesquisador 
participante), roteiro de acompanhamento das atividades, 
orientação da preceptora e acompanhamento da agente co-
munitária de saúde (ACS) no território, análise da estrutura 
física da unidade, visitas assistidas e pesquisas aplicadas aos 
usuários da USF. Os dados foram examindados descritivamen-
te. Resultados e Discussão Desenvolveu-se uma análise crítica 
sobre funcionamento e processo de trabalho das equipes na 
referida unidade. Apesar de dificuldades, constatou-se que a 
USF atendia às recomendações da PNAB e matinha estreito 
vínculo e envolvimento com a comunidade. Nas idas ao ter-
ritório foram adquiridos valores sociais em uma experiência 
enriquecedora, construída através da troca de saberes, inte-
ração com o corpo social e conhecimento das suas condições 
heterogêneas de vida. Contribuindo, assim, para a noção da 
importância do planejamento de ações contextualizadas a 
partir de um diagnóstico socioepidemiológico da população. 
Conclusões/Considerações Finais A experiência foi significati-
va para a formação discente no Estágio I e confirma a impor-
tância da Atenção Básica por prestar uma atenção integral e 
integrada no território onde os usuários moram, pois leva-se 
em consideração para atuar o perfil socioepidemiológico que 
abranja os determinantes sociais do contexto onde se vive.

Vanessa Lopes do Nascimento; Olga EugeniaTimoteo 
Silva; Guilherme Ricardo Pereira Santos; Marcela Silva de 
Vasconcelos; Cibele Vírgínea Morais de Melo; Bárbara Caroline 
Mota dos Santos; Gabriela da Silveira Gaspar; Márcia Maria 
Dantas Cabral de Melo;

13594 RELATO DE EXPERIÊNCIA DISCENTE NO MUNDO 
DO TRABALHO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

Introdução O curso de odontologia da UFPE, alinhado as Di-
retrizes Curriculares Nacionais para formar profissionais com-
prometidos e capacitados para atuarem na rede de atenção à 
saúde do SUS, desenvolve estágios curriculares em saúde co-
letiva para propiciar aos discentes vivenciar a realidade socioe-
pidemiológica das populações cobertas pela rede de atenção 
básica à saúde do Recife. Objetivos Discorrer sobre a experiên-
cia decorrente da interação ensino-serviço dos discentes em 
seu primeiro contato com o SUS, realizadas em unidades de 
atenção básica saúde do Recife. Metodologia As atividades de 
campo do Estágio curricular I foram desenvolvidas na unidade 
de saúde de Rosa Selvagem do Distrito Sanitário IV, Recife, sob 
orientação docente, supervisão direta do preceptor dentista 
e apoio do auxiliar de saúde bucal, agentes comunitários de 
saúde e demais profissionais. Foram norteadas por três eixos: 
1- caracterização da estrutura da unidade e processo de traba-
lho da equipe de saúde; 2- o território socioambiental de res-
ponsabilidade sanitária da unidade; 3- caracterização da rede 
de atenção do Distrito Sanitário, onde a unidade desempenha 
o papel de ordenação das linhas de cuidado por ciclo vital e 
condição de saúde. Resultados e Discussão A caracterização 
da estrutura da unidade demonstrou que a unidade estava 
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para além da cognição, mas também para ser capaz de resol-
ver problemas e enfrentar os imprevistos na situação de traba-
lho, e que competência é mobilizar, articular e colocar em ação 
conhecimentos, habilidades e valores para o desempenho das 
atividades no contexto do trabalho.

Rejane Helena Chagas de Lima; Maria Do Socorro de Sousa; 
Maria das Graças Barbosa Peixoto;

13692 RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 
MENTAL: A EXPERIÊNCIA DA UNICAMP NA REDE 
MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP

Introdução Este trabalho traz a experiência do Programa de 
Residência Multiprofissional da Unicamp, em parceria com 
os equipamentos de saúde de Campinas gerenciados pela Se-
cretaria Municipal de Saúde e pelo Serviço de Saúde Dr. Cân-
dido Ferreira. A Política Nacional de Saúde Mental, objetiva 
a construção de Redes de Atenção à Saúde Mental (RAPS), 
com serviços territorializados, de base comunitária e substi-
tutivos ao modelo asilar de atenção, como: Centros de Aten-
ção Psicossocial (CAPS), Unidades Psiquiátricas em Hospitais 
Gerais, Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), Centros de 
Convivência, Programas de Geração de Renda, Integração 
com Equipes de Saúde da Família (NASF), dentre outros (Bra-
sil. 2011). A Residência recebe todo ano 15 novos profissionais 
(7 psicólogos, 5 T.Os, 2 enfermeiros e 1 fonoaudiólogo), cuja 
atuação prática inclui o campo/serviço da RAPS e espaços 
de controle social, ambos escolhidos pelo próprio residente 
a partir do seu itinerário de formação (Oury, 1991), conjunta-
mente com seu grupo, a partir do espaço supervisionado. Ob-
jetivos Compartilhar a construção metodológica do Programa 
de Residência Multiprofissional da Unicamp, em parceria com 
o SUS Campinas, formando profissionais de diversos campos 
(enfermagem, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacio-
nal, serviço social, etc.) para desenvolver de forma eficaz e 
competente no contexto das redes de assistência em saúde 
mental brasileiras, visando a reinserção social e a reabilitação 
psicossocial dos usuários e o apoio a familiares e comunidade. 
Metodologia As 60 horas/semanais são divididas em tempo 
para campo (45h/semanais) e teórico/prática (15h/semanais) 
com a participação em disciplinas e em supervisões grupais 
semanais; apoio dos preceptores de campo e cursos de ex-
tensão, além de aulas abertas. Esse espaço busca aproximar 
e contribuir com os trabalhadores e gestores da rede muni-
cipal, ofertando reflexão e aproximação entre os residentes, 
campos e universidade. A supervisão coletiva é priorizada 
como instrumento de formação pelo caráter multidisciplinar 
do programa e pela aposta de que a heterogeneidade possa 
ser acolhida com vistas a construção da singularização do per-
curso formativo dos residentes (Emerich e Onocko- Campos, 
2016). quando necessário a supervisão individual é ofertada. 
Procura-se- vincular as discussões clínicas à subjetividade no 
contemporâneo e às questões ético-políticas, apresentando 
alguns paradigmas para a abordagem do sofrimento psíquico 
nos referidos equipamentos. Resultados e Discussão A rede 
de saúde de Campinas historicamente tem se disponibilizado 
a receber e formar profissionais em seus serviços. No que con-
cerne à Saúde Mental, os reconhecidos avanços provenien-
tes da estruturação de uma complexa RAPS tem propiciado 
a experimentação ampla de estratégias clínicas e de gestão, 

o que vai ao encontro do Projeto Pedagógico proposto por 
este Programa de Residência: formar pelo SUS e para o SUS, 
embasados nos princípios da Reforma Sanitária e da Reforma 
Psiquiátrica. O Residente consegue desenvolver habilidades 
para reconhecimento da rede de saúde e dos recursos sócio- 
educacionais e culturais do território. Trabalhando em equipe 
interdisciplinar, participação de equipes de referência, elabo-
ração, implementação e acompanhamento de projetos tera-
pêuticos individuais, ações de saúde mental na comunidade 
do território de inserção do serviço. Também se compromete 
com ações em serviços residenciais terapêuticos e centros de 
convivência ou culturais. Supervisão clínico-institucional das 
ações exercidas pelo aluno no serviço. Conclusões/Considera-
ções Finais Introduzimos as principais correntes teóricas que 
analisam instituições e grupos e as relações entre sujeitos e 
serviços, de modo a subsidiar uma reflexão sobre a própria in-
serção de cada residente na rede pública de saúde, apostando 
em experimentações dos conceitos apresentados na própria 
grupalidade. A formação na estrutura de residência multipro-
fissional produz reflexões sobre as relações entre a clínica 
desenvolvida nos equipamentos de saúde e a concepção e a 
organização da gestão desses equipamentos, trabalhando os 
elementos conceituais para compreensão das políticas de saú-
de e dos serviços de saúde no Brasil de hoje. Anualmente 15 
profissionais são formados e a maioria contratada para atuar 
na RAPS de vários territórios. Referências Brasil. Ministério da 
Saúde. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. 2011. 
EMERICH, B. F.; ONOCKO CAMPOS, R.T. Formação de traba-
lhadores para a Saúde Mental: a experiência da Residência 
Multiprofissional no projeto ?Percursos Formativos em De-
sinstitucionalização?. In: Soraya Diniz Rosa; Edilma Maria de 
Albuquerque Vasconcelos; Raquel de Mendonça Rosa-Castro. 
(Org.). FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL: ex-
periências, desafios e contribuições da residência multipro-
fissional em saúde. 1ed. Curitiba: CRV, p. 1-164. 2016. Oury, J. 
Itinerários de formação. Revue Pratique 1: 42-50.1991.

Rosana Teresa Onocko Campos; Ellen Cristina Ricci; Bruno 
Ferrari Emerich;

13695 PET-SAÚDE/GRADUASUS E MUDANÇA 
CURRICULAR: EXPERIÊNCIA DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS)

Introdução Em abril de 2016, o Ministério da Saúde aprovou o 
projeto do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saú-
de - PET-Saúde/GraduaSUS, da Universidade Estadual de Feira 
de Santana (UEFS, 2016), programa interinstitucional que tem 
por objetivo fomentar o desenvolvimento de mudanças cur-
riculares alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) 
nos cursos da área de saúde, e promover a qualificação dos 
processos de integração ensino-serviço-comunidade. O pro-
grama é desenvolvido através de parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) de Feira de Santana e a Secretaria 
Estadual de Saúde da Bahia (SESAB) e envolve quatro cursos 
de graduação da área de saúde: Enfermagem, Farmácia, Me-
dicina e Odontologia, que se organizam em grupos tutoriais e 
buscam se articular em redes de aprendizagens. O programa 
atua junto aos colegiados de cursos e como ponto de orga-
nização das ações de integração ensino-serviço-comunidade 
no território, de modo a contribuir para o fortalecimento do 

tes no território se realiza em Unidades de Atenção Primária 
à Saúde, Centro de Atenção Psicossocial e na Coordenadoria 
Regional de Saúde IV facilitando a integração entre acadêmi-
cos, profissionais e gestores de saúde em prol da qualidade 
da formação. Objetivos O presente estudo objetiva relatar 
a experiência de um grupo de monitores do PET-Saúde/Gra-
duaSUS na CORES IV do município de Fortaleza. Metodologia 
Trata-se de um estudo descritivo, na forma de relato de expe-
riência. A atividade foi realizada por monitores dos cursos de 
enfermagem, medicina, psicologia e nutrição da Universidade 
Estadual do Ceará, durante o rodízio no cenário da gestão da 
CORES IV, no período de agosto a novembro de 2016, com a 
presença do Preceptor responsável. As monitoras envolvidas 
destinavam quatro horas semanais para vivenciar o cotidiano 
da gestão em saúde. Resultados e Discussão Dentre as vivên-
cias destacaram-se: Ações de vigilância em saúde; Reuniões 
de territorialização; Reuniões para parametrização e constru-
ção da agenda de trabalho; Atividades do Programa Saúde 
na Escola; Reuniões de planejamento com os assessores da 
CORES IV. Após a participação nestas atividades, as monitoras 
debatiam as situações vistas com a preceptora do campo da 
gestão, buscando destacar as potencialidades, as situações li-
mites e as possíveis intervenções que poderiam ser traçadas 
para cada situação. Ao final do rodízio, realizaram uma avalia-
ção da vivência. Ressaltaram a importância de desenvolverem 
habilidades de liderança, comunicação, relacionamento inter-
pessoal e trabalho em equipe. Conclusões/Considerações Fi-
nais Essa experiência tem proporcionado a aproximação com 
um novo cenário de ensino-aprendizagem, contribuindo para 
identificar e reconhecer novos conhecimentos, habilidades e 
atitudes que devem ser contempladas nos currículos dos cur-
sos de graduação envolvidos neste PET-Saúde/GraduaSUS.

Karol Marielly Távora Moita; Maria do Socorro de Sousa; Maria 
das Graças Barbosa Peixoto;

13617 A UTILIZAÇÃO DO ARCO DE CHARLES 
MAGUEREZ NA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA: A 
EXPERIÊNCIA DA 2ª REGIÃO DE SAÚDE-PARAÍBA

Introdução A formação de profissionais para atuar na área da 
saúde demanda a superação do modelo tradicional de edu-
cação. Nesse sentido, através da utilização de metodologias 
ativas no curso de qualificação de gestores do SUS na Paraí-
ba, gestores da 2ª Região de Saúde identificaram a mortali-
dade materna como problema de saúde a intervir, utilizando 
a proposta do Arco de Charles Maguerez Objetivos Relatar a 
experiência no uso de metodologias ativas com estudantes 
gestores da 2ª Região de Saúde, e as repercussões positivas 
no processo de aprendizagem dos sujeitos envolvidos. Meto-
dologia O método empregado para mediar o conhecimento 
foi o da educação problematizadora. O Curso de Qualificação 
de Gestores do SUS desenvolveu-se no período de Outubro 
2014 a Setembro de 2015.Utilizou-se o Arco de Charles Mague-
rez , que tem como ponto de partida a realidade , observada 
sob diversos ângulos, permitiu ao estudante-gestor extrair e 
identificar os problemas existentes.Percorreu cinco etapas: 
observação da realidade,identificação de problemas,pontos-
chave, teorização, hipótese de solução e aplicação prática à 
realidade.A elevada razão na mortalidade materna foi o pro-
blema de saúde priorizado e trabalhado nas cinco etapas do 

arco. Resultados e Discussão O olhar crítico, reflexivo e in-
vestigativo propiciado pela metodologia da problematização 
através do Arco de Charles Maguerez,fortaleceu o processo 
de trabalho com resultados práticos, destacando-se a implan-
tação do grupo condutor regional da rede cegonha, que pas-
saram a assumir papel relevante na condução das discussões 
na Comissão Intergestores Regional(CIR) e na política do cui-
dado do pré-natal,parto e puérpério.Apresentação de propos-
ta de intervenção na mortalidade materna voltada para uma 
gestão compartilhada, com a construção de um planejamen-
to integrado, institucionalizando, com espaços de diálogo e 
mediação de conflitos entre a atenção primária, secundária e 
terciária. Conclusões/Considerações Finais A experiência com 
a metodologia proporcionou ao estudante, desde o observar 
atento da realidade à discussões em instâncias colegiadas lo-
corregional sobre causas e fatores determinantes da mortali-
dade materna, resultando no encaminhamento de propostas 
de intervenção

Edivan Bezerra Moraes; Magda Cecília Cardoso Ferreira; Mª das 
Graças da Costa Silva; Zélia Mª França de Aguiar; Erika Maria 
Pontes Ribeiro; Jailma Guedes da Silva Teixeira;

13628 DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS 
PROFISSIONAIS EM GESTÃO: UMA EXPERIÊNCIA DO 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A 
SAÚDE (PET-SAÚDE/GRADUASUS)

Introdução Diretrizes para a educação preconizam que os pro-
fissionais de saúde deverão estar dotados de competências es-
senciais, à sua atuação multiprofissional, beneficiando tanto os 
indivíduos como a comunidade. O PET-Saúde/GraduaSUS, tem 
reorientado a formação profissional e fortalecido a integração 
ensino/serviço/comunidade. Objetivos Este relato tem como 
objetivo descrever o que os monitores do PET-SaúdeGradua-
SUS aprenderam sobre conhecimento, habilidades e atitudes 
no nível de gestão da Secretaria de Saúde do município de Ma-
racanaú/CE. Metodologia Trata-se de um estudo descritivo, na 
forma de relato de experiência. A atividade foi realizada por 
monitores dos cursos de enfermagem, medicina, psicologia e 
nutrição da Universidade Estadual do Ceará, durante o rodízio 
no cenário da gestão na Secretaria de Saúde do município de 
Maracanaú, no período de agosto a novembro de 2016, com a 
presença do Preceptor. As monitoras destinavam quatro horas 
semanais para vivenciar o cotidiano da gestão. Foram defini-
das algumas ações estratégicas a serem desenvolvidas. Dentre 
elas, mapear as competências profissionais necessárias a um 
gestor da área da saúde. Resultados e Discussão Mapeando as 
competências necessárias à gestão, os monitores apontaram: 
no conhecimento, conhecer a Rede de Saúde de Maracanaú; 
a organização da gestão do SUS; entender a organização dos 
conselhos locais de saúde, do setor da ouvidoria como um ca-
nal de articulação entre o cidadão e a gestão pública de saúde. 
Em relação as habilidades, relataram avaliar situações adver-
sas; entender o contexto de vida da comunidade; enfrentar os 
desafios; trabalhar a multidisciplinaridade, interdisciplinarida-
de e a intersetorialidade; solucionar conflitos e interesses. No 
tocante as atitudes, ressaltaram necessidade de afetar-se, ser 
organizado; trabalhar em equipe, ser proativo e compartilhar o 
conhecimento. Conclusões/Considerações Finais Nesta vivên-
cia, os monitores evidenciaram o reconhecimento dos saberes 
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giões, a partir dos dados dos relatórios do curso, sistematiza-
dos pela coordenação nacional. O CGTES adotou como princí-
pio pedagógico a adoção de metodologias ativas, com ênfase 
na problematização, tendo como foco situações relacionadas 
a fatos e práticas profissionais e, como base, os princípios 
teóricos e metodológicos de Paulo Freire. Seu propósito foi 
qualificar os processos de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde, no âmbito do setor público de saúde, através da 
capacitação dos técnicos que atuam nas dimensões política, 
técnica e administrativa. Resultados e Discussão Participaram 
dessa experiência 1.822 profissionais de todos os estados de 
três regiões do Brasil. A taxa de evasão foi cerca de 30%. Os 
motivos foram: doença na família, mudança de emprego, so-
brecarga de trabalho, gravidez, duplicidade de cursos. Como 
contribuição do curso os alunos destacam: “Material bem ela-
borado, a apostila conversava com os leitores; Ampliou meu 
olhar sobre gestão do trabalho e da educação na saúde, acres-
centando novos conhecimentos; Oportunizou desenvolver 
um projeto de intervenção para auxiliar no desenvolvimento 
e crescimento da instituição na qual trabalho; Proporcionou 
reflexão sobre a prática profissional e perspectiva de transfor-
má-la.” Podemos dizer que na EaD, ocorre a transposição de 
barreiras de espaços físicos e sociais, democratizando, assim, 
o acesso ao conhecimento (SANTOS, 2015). Este relato de ex-
periência faz uma reflexão sobre a qualificação para o traba-
lho enquanto um tema que ocupa grande espaço na literatura 
e aparece de forma recorrente no discurso de trabalhadores, 
gestores e dirigentes como um ponto crítico no processo de 
trabalho (MARTINS, 2004). Conclusões/Considerações Finais 
As dimensões do país, somadas aos seus problemas de deslo-
camento e de isolamento de muitas regiões, têm contribuído 
para a escolha da EaD como uma opção de capacitação a ser 
explorada. Para além destas limitações de natureza geográ-
fica, uma característica do setor saúde tem influenciado na 
escolha por esta opção de modalidade de ensino: o prejuízo 
que a interrupção das atividades assistenciais acarreta com a 
saída dos profissionais para estas atividades educativas. A EaD 
apresenta, portanto, capacidade para suprir as demandas de 
qualificação profissional para trabalhadores de saúde, deman-
da que se renova permanentemente em função de processos 
de incorporação tecnológica e de mudanças no perfil epide-
miológico da população brasileira. Em suma, uma das princi-
pais contribuições da EaD é sua capacidade de democratizar 
o acesso à oportunidades de capacitação/formação, incorpo-
rando trabalhadores que, sem o apoio da mediação tecno-
lógica, dificilmente teriam oportunidade essa oportunidade. 
Referências PIERANTONI, Celia Regina. et al. Gestão do Tra-
balho e da Educação em Saúde. Rio de Janeiro: CEPESC: IMS/
UERJ: OBERVARH, 2012. MARTINS, Maria Ines Casarlade. A 
transição tecnológica na saúde: desafios para a gestão do tra-
balho. Trab. educ. saúde, v. 2, n. 2, p. 287-310. Rio de Janeiro: 
ENSP, 2004. SANTOS, Mariana Fernandes dos. A construção 
do sujeito aprendiz no contexto da Ead. Revista Brasileira de 
Aprendizagem Aberta a Distância, v. 13, p. 21 - 35. ABED, 2014. 
Disponível em http://www.abed.org.br/revistacientifica/_Bra-
zilian/2015/02. Acesso em 10 de ago de 2016.
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13708 PATERNALISMO E RELAÇÕES DE TRABALHO NO 
INSTITUTO OSWALDO CRUZ NAS PRIMEIRAS DÉCADAS 
DO SÉCULO XX

Introdução O presente artigo é uma aproximação inicial das 
fontes empíricas disponíveis nos Acervos da Casa de Oswaldo 
Cruz (COC/Fiocruz) sobre os trabalhadores técnicos do Insti-
tuto Oswaldo Cruz (IOC), os auxiliares dos cientistas, nas três 
primeiras décadas do século XX. Para nós que temos como 
objeto de trabalho docente e de pesquisa os trabalhadores 
técnicos da saúde, retomar a história do trabalho e dos tra-
balhadores auxiliares de laboratório do IOC pode nos ajudar a 
compreender as relações de trabalho historicamente presen-
tes na própria Fiocruz e no campo da saúde pública. Neste sen-
tido cabe perguntar: quem eram estes trabalhadores? Como 
ingressaram no Instituto? Como eram as relações de trabalho 
no IOC à época? Como se estabeleciam essas relações entre 
eles? Como se estabeleciam as relações destes com os cien-
tistas? E entre sua formação e a prática profissional? Estas são 
algumas interrogações e dúvidas que a pesquisa mais ampla 
deverá enfrentar na busca de elucidar alguns dos muitos as-
pectos da história do trabalho na Fiocruz. Objetivos Descrever 
e analisar aspectos da trajetória profissional e as relações que 
ultrapassam a esfera da produção do trabalho e que estão 
mais relacionados ao cotidiano, uma vez que muitos destes 
trabalhadores residiam dentro do Instituto. Serão observa-
dos os percursos de qualificação profissional e as trajetórias 
de trabalho, enquanto processos que constroem histórias de 
vida que se mesclavam à própria trajetória de afirmação do 
IOC enquanto matriz da produção da ciência no Brasil à época. 
Metodologia Foram analisadas as cinco entrevistas realizadas 
com estes trabalhadores durante a década de 1980, perten-
centes ao arquivo de Depoimentos orais do projeto Memória 
de Manguinhos do Fundo IOC da COC/Fiocruz, observando 
três categorias: relação trabalho e moradia, forma de ingresso 
e formação profissional. A obra de E.P. Thompson e os con-
ceitos de experiência, costume e paternalismo ”(Thompson, 
1998), assim como o conceito de “favor” exposto por Sch-
warz (2000) são fundamentais para investigar questões que 
ultrapassam a esfera da produção e do trabalho, relacionadas 
ao cotidiano dos auxiliares em questão, objetivando recons-
truir aspectos de uma experiência comum: a de serem traba-
lhadores auxiliares de laboratório dos cientistas que moravam 
em seu espaço de trabalho. Sendo assim, buscarei identificar 
como esta sociabilidade se manifestava através de possíveis 
lealdades, disputas, conflitos e solidariedades entre os pró-
prios trabalhadores e entre estes e os pesquisadores do Insti-
tuto. Resultados e Discussão Em relação à forma de ingresso, 
todos possuíam relação de parentesco ou laço afetivo com os 
pesquisadores do Instituto. Havia casos de pacientes que, ao 
melhorar de suas enfermidades, eram recrutados para o tra-
balho. Muitos residiam em casas situadas dentro do campus, 
incentivados pelo Instituto, ou em moradias improvisadas 
no próprio local de trabalho, como laboratórios e cocheiras. 
Serventes, vigias, porteiros e auxiliares de laboratórios que 
necessitavam acompanhar procedimentos de pesquisa que 
atravessassem a madrugada, acabavam envolvidos vinte e 
quatro horas com a vida institucional. Havia estreitas relações 
entre a Fiocruz e os moradores do Amorim, comunidade vizi-
nha ao campus, com absorção de força de trabalho local. Em 

movimento de mudança da formação de graduação em saú-
de, aproximando-a do Sistema Único de Saúde (SUS), através 
do desenvolvimento de ações estratégicas na UEFS e na Rede 
de Atenção à Saúde de Feira de Santana-BA. Objetivos Preten-
demos relatar a experiência da Universidade Estadual de Feira 
de Santana (UEFS) na implementação dos primeiros meses do 
Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-Saú-
de/GraduaSUS 2016-2017. Metodologia Trata-se de relato de 
experiência acerca da implementação do PET-Saúde/Gradua-
SUS na Universidade Estadual de Feira de Santana, de maio a 
dezembro de 2016, meses iniciais de execução do programa. 
As ações do PET-Saúde/GraduaSUS envolvem os diversos ato-
res do SUS e da comunidade acadêmica, como professores, 
estudantes, profissionais de saúde e gestores, com foco na 
interdisciplinaridade, na integração ensino-serviço, na huma-
nização do cuidado, na integralidade da assistência, no desen-
volvimento das atividades que considerem a diversificação de 
cenários de práticas/estágios e redes colaborativas na forma-
ção para o SUS (Contratualização das Ações de ensino-Serviço 
de Saúde - COAPES). Feira de Santana possuía população esti-
mada em 2016 de 622.639 habitantes (IBGE, 2017), sendo a se-
gunda maior cidade do estado da Bahia com uma ampla rede 
de serviços de atenção à saúde, cenários de aprendizagem 
dos cursos, totalizando 720 estabelecimentos de saúde públi-
cos e privados (CNES, 2017). Resultados e Discussão Cada gru-
po tutorial/curso é composto por três tutores, docentes dos 
cursos, quatro preceptores (profissionais de saúde) e cinco 
estudantes (três bolsistas e dois voluntários), totalizando as-
sim, 48 integrantes. O investimento anual do MS para custeio 
das bolsas é de R$ 282.000,00. Todos os participantes deverão 
dedicar, no mínimo, 10 horas semanais para a realização das 
atividades. A execução do Programa é de responsabilidade da 
Comissão Gestora Local (CGL), composta por representantes 
de todos os atores envolvidos, responsável pelo acompanha-
mento e avaliação. Os grupos tutoriais desenvolvem as ativi-
dades a partir das imagens-objetivo e respectivas estratégias 
estabelecidas para a implementação dos processos de mu-
danças nos Anos 1 e 2. Dentre as atividades, destacamos: Se-
minário de implantação do programa, oficina de capacitação 
de preceptores, diagnóstico situacional dos cenários de prá-
ticas, mobilização da comunidade para criação de Conselho 
Local de Saúde; estudos sobre as DCN dos cursos envolvidos, 
análise crítica dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC); 
participação em eventos, elaboração de narrativas reflexivas 
e postagens de relatos na Comunidade de Práticas (CdP). Con-
clusões/Considerações Finais Foram muitos os desafios en-
frentados durante os primeiros meses de implementação do 
PET-Saúde/GraduaSUS na UEFS, contudo, a prática de gestão 
colegiada, o apoio institucional e o real envolvimento dos ato-
res envolvidos, contribuíram sobremaneira para a superação 
dos limites vivenciados e para o alcance inicial das metas esta-
belecidas, como é possível depreender da leitura dos relatos 
postados pelos petianos na Comunidade de Práticas do SUS 
(CdP). Cada vez mais, acreditamos no potencial desse progra-
ma para fazer emergir mudanças significativas nos currículos 
da área de saúde, em suas práticas pedagógicas e práticas de 
cuidados nos serviços de saúde. Constitui-se, portanto, numa 
importante estratégia para reorientação da formação em saú-
de, ao fomentar a corresponsabilização da Universidade pela 

saúde no território, qualificando assim a produção do cuida-
do e contribuindo para a formação de profissionais críticos, 
reflexivos, éticos e com perfil adequado às necessidades do 
SUS. Referências CNES. Estabelecimentos de Saúde cadastra-
dos no Município de Feira de Santana - Bahia. Disponível em: 
http://cnes2.datasus.gov.br/Lista_Es_Municipio.asp? . Acesso 
em: 30 de jan. 2017. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas. Cidades@. Disponível em: http://cidades.ibge.
gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=291080&search=bah-
ia|feira-de-santana>Acesso em: 30 de jan. de 2017. MINISTÉ-
RIO DA SAÚDE. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educa-
ção na Saúde (SGTES). Edital Nº 13, de 28 de setembro de 2015. 
Seleção para o programa de educação pelo trabalho para a 
saúde PET-SaúdeGraduaSUS-20162017. Diário Oficial da União 
Nº 186, terça-feira, 29 de setembro de 2015. UEFS. Pró-Reitoria 
de Ensino de Graduação. Programa de Educação pelo Traba-
lho para a Saúde – PET-Saúde/GraduaSUS 2016-2017: Enferma-
gem, Farmácia, Medicina e Odontologia. Departamento de 
Saúde. 2016, 62 p.
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13707 QUALIFICAÇÃO A DISTANCIA DA GESTÃO DO 
TRABALHO EM SAÚDE: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA

Introdução O cenário internacional está caracterizado por cri-
se no setor saúde e pelo esforço de profissionais em todo o 
mundo para encontrar saídas para os problemas. Para além 
dos aspectos relacionados à capacidade de financiamento, 
aos modelos de gestão baseados no conceito de eficiência e à 
integração entre políticas públicas, há aspectos que envolvem 
a capacidade operacional dos sistemas de saúde e que estão 
diretamente relacionados com formação e qualificação da 
força de trabalho e à gestão das condições e das relações de 
trabalho. A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde do Ministério da Saúde (SGTES/MS), criada em 2003, 
assume o desafio de definir e coordenar políticas no campo da 
gestão do trabalho e da educação de forma articulada com as 
demais instâncias federativas gestoras do sistema (PIERAN-
TONI et al, 2012). Com a criação dessa secretaria as questões 
relacionadas à gestão do trabalho e da educação na saúde 
passam a ser consideradas como uma das prioridades para a 
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Este relato trata de 
uma experiência considerada como uma das estratégias para 
aperfeiçoar o desempenho da citada área. Objetivos O pre-
sente trabalho tem como objetivo apresentar uma das iniciati-
vas da SGTES/MS, levada ao cabo nos anos de 2011 a 2016, em 
parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
tendo em vista apoiar a estruturação de uma rede de gestão 
do trabalho na perspectiva de avançar na democratização das 
relações de trabalho e na melhoria das condições de atuação 
profissional e atendimento no SUS. Metodologia A iniciativa 
se materializou por meio de um processo educativo, intitula-
do Curso de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (CG-
TES), realizado na modalidade Educação distância (EaD) para 
a regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte, do Brasil. Este rela-
to aborda a descrição do projeto pedagógico curso, composi-
ção e distribuição das turmas e perfil dos tutores, bem como 
alguns resultados alcançados com a experiência nessas re-
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13714 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMO CAMPO DE 
FORMAÇÃO EM SAÚDE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Introdução A extensão universitária é um dos pilares que com-
põem o tripé da formação nas universidades, constitui uma 
revolução importante em sua dimensão curricular (SILVA; 
NUNES, 2011) e possibilita a aproximação do estudante com o 
campo prático levando-o a conhecer a realidade e inquietar-se 
com os problemas da comunidade ainda na graduação. Obje-
tivos Analisar a produção científica sobre extensão universi-
tária nos cursos de graduação da área da saúde. Metodologia 
Trata-se de uma revisão integrativa, onde a busca foi realizada 
nas seguintes bases de dados: SciELO e BVS. Foi utilizado o 
cruzamento da palavra-chave “extensão universitária” com o 
descritor “saúde”. Os critérios de inclusão foram: pesquisas 
que abordassem a extensão universitária na área da saúde, 
publicadas em português, nos últimos dez anos e disponível 
na íntegra, contemplando artigos, dissertações e teses. Os 
critérios de exclusão corresponderam a: trabalhos que não 
estivessem na íntegra nas bases de dados e na biblioteca pes-
quisada, duplicados e que não abordassem a temática propos-
ta. Resultados e Discussão Dos 138 estudos encontrados, 39 
fizeram parte da amostra. De acordo com os estudos selecio-
nados observou-se que na área da saúde a enfermagem é o 
curso que tem mais publicações sobre o tema e que a exten-
são universitária interfere diretamente na realidade da comu-
nidade, já que esta recebe da universidade conhecimentos e 
informações, que a tornam ativa através de sua participação 
e exposição de opiniões. Ademais, as atividades extensionis-
tas constituem-se em uma das maneiras em que alunos, pro-
fessores e profissionais da área da saúde vão conhecer mais 
profundamente a realidade, os costumes, as crenças e as difi-
culdades em que a comunidade está concentrada (OLIVEIRA; 
GARCIA, 2009). Conclusões/Considerações Finais Nota-se a 
importância das ações de extensão voltadas para os cursos 
de graduação na área da saúde, na qual, oportuniza novas ex-
periências de qualificação da atenção à saúde, fortalecendo a 
relação entre instituição e comunidade, possibilitando o de-
senvolvimento de processos de ensino-aprendizagem a partir 
de práticas cotidianas reais.
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13717 O APOIO DESENVOLVIDO POR APOIADORES DE 
HUMANIZAÇÃO DE UMA REGIÃO DE SAÚDE DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

Introdução O apoio institucional na Política Nacional de Hu-
manização consiste na ação de sujeitos implicados com de-
terminado grupo, com o intuito de acioná-lo a produzir mo-
vimentos, ampliando a capacidade de reflexão e análise do 
coletivo e as ações desenvolvidas, para assim transformá-las. 
O apoiador, portanto, ocupa um “não-lugar” por sua função 
ocorrer nos movimentos desses coletivos(1). É inerente à fun-
ção apoio, a problematização junto aos profissionais acerca 
dos processos de trabalho, atuando enquanto um dispositi-
vo de gestão. Contudo, é inegável a corrente precarização do 
trabalho desenvolvido por esses profissionais(2), perpassan-
do pela ausência de espaços de formação e problematização 
das ações a serem desenvolvidas(3). Alguns estudos discutem 

a função do apoiador(2-5), mas são necessárias ainda investi-
gações com o intuito de ampliar a reflexão e a formulação de 
estratégias e ferramentas, colocando-as em prática, para que 
se possa desenvolver este papel com maior qualidade e legi-
timidade. A pesquisa que se apresenta aqui é fruto do desen-
volvimento de um projeto PPSUS (Processo nº 2014/50037-0) 
intitulado: “Cogestão, Apoio Institucional e Acolhimento na 
Atenção Básica: uma pesquisa-intervenção Objetivos Anali-
sar dificuldades e facilidades do apoio institucional em uma 
região de saúde do estado de São Paulo Metodologia Trata-
se de uma pesquisa-intervenção de abordagem socioclínica 
realizada com os apoiadores de humanização de 6 municípios 
pertencentes à região de saúde Coração do Departamento 
Regional de Saúde de Araraquara/SP (DRS III). Essa pesquisa 
teve por objetivo geral implementar e analisar estratégias de 
apoio institucional com vistas a desenvolver a cogestão e o 
acolhimento em unidades de atenção básica que aderiram ao 
Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade – PMAQ nos 
municípios em questão. Foram realizados 8 encontros com 
os apoiadores dos seis municípios sendo utilizados dispositi-
vos que atuassem na perspectiva da Educação Permanente 
em Saúde (EPS) e com o intuito de instrumentalizá-los para o 
aperfeiçoamento do apoio desenvolvido em suas realidades 
locais. Os encontros foram registrados em diários de campo 
dos autores desse trabalho e analisados sistematicamente a 
partir do referencial teórico e metodológico da socioclínica. 
Resultados e Discussão Os apoiadores têm enfrentado difi-
culdades no desenvolvimento do papel de apoio. Estas cami-
nham na direção do acúmulo dessa função com outras; não 
garantia de um momento dentro de sua carga horária para o 
desenvolvimento do apoio; inexistência de espaços garanti-
dos pelo município e destinados à EPS; não se sentirem apoia-
dos e reconhecidos pelos seus pares e pela gestão municipal. 
Tais fatos caminham na mesma perspectiva de demais produ-
ções científicas que retratam acerca da temática(2-5). Apesar 
disso, alguns municípios vêm se movimentando no sentido 
de garantir a existência dos apoiadores enquanto atores re-
levantes para o processo de trabalho em saúde e articulação 
da rede assistencial de cuidado. Contudo, vale a pena questio-
nar acerca das condições em que esses apoiadores deverão 
desenvolver suas funções. Essa pesquisa disparou processos 
de reflexão e planejamento, por parte de alguns apoiadores, 
para as atividades a serem desenvolvidas junto à unidades de 
saúde. Tal fato, tem sido de grande valia em se pensando nos 
micromovimentos que essas atividades têm gerado dentro 
de cada realidade. Conclusões/Considerações Finais O apoio 
ainda precisa ser fortalecido no sentido de legitimá-lo enquan-
to um dispositivo potente para a gestão e problematização 
da prática profissional. Apenas sua existência não garante a 
geração de transformações na prática do cuidado e na demo-
cratização da gestão em saúde. A ausência de uma carga ho-
rária específica para o desenvolvimento das funções de apoio 
somado a ausência da garantia de espaços legitimados pelos 
municípios e destinados à EPS desses profissionais consiste 
em um grande gargalo, que caminha na direção da precariza-
ção do trabalhador e do trabalho desenvolvido por ele. Há que 
se atentar para processos que apoiem as ações desenvolvidas 
pelos apoiadores para que estas se tornem efetivas perante à 
rede de saúde. Em suma, vale destacar que o caráter interven-

1942, a direção do Instituto instalou cercas divisórias. Quanto 
à formação profissional, o trabalho era aprendido na prática. 
Todos passaram por alguma escolarização, ainda que infor-
mal. Somente um deles conseguiu concluir o curso de técni-
ca de vidraria. O aprendizado se dava tanto com os colegas 
de trabalho como com os próprios cientistas. O trabalho nos 
laboratórios privados dos cientistas, após o expediente no 
Instituto, era uma terceira forma de aprendizado. Conclusões/
Considerações Finais Os estudos sobre Manguinhos nas dé-
cadas iniciais do século XX apontam a existência de relações 
de trabalho de cunho paternalista, reiterado pela ocupação 
dos terrenos da instituição para a construção de moradias. 
A esta interpretação pode ser aproximada a reflexão de Sch-
wartz (2000) sobre a forte presença das relações de favor na 
sociedade brasileira. Os funcionários do Instituto habitavam 
gratuitamente casas e outros espaços em seus terrenos, fato 
que era visto como um favor pelos trabalhadores e estimula-
do pelos cientistas. Quanto ao recrutamento para o trabalho, 
os laços de amizade e parentesco eram critérios observados 
à época. Quanto à formação profissional, os depoimentos 
revelam pistas daquilo que Thompson (1998) nomeia como 
uma certa teatralização das relações de trabalho. Havia toda 
uma deferência dos subalternos para com seus “patrões” (os 
pesquisadores do IOC) que, ao mesmo tempo em que os co-
locava em uma situação de submissão, fortalecia os laços de 
solidariedade entre esses. Referências AOR, Hamlet. Hamlet 
Aor. Depoimento, 1986. Rio de Janeiro, FIOCRUZ/COC, 1986 
BENCHIMOL, Jaime. Retratos do Cotidiano em Manguinhos 
in Cadernos da Casa de Oswaldo Cruz, nº 1, vol. 1. Novembro 
de 1989. p. 19-31 BONFIM, Venâncio. Venâncio Bomfim. Depoi-
mento, 1986. Rio de Janeiro, FIOCRUZ/COC, 1986 BORRIELLO, 
Attilio. Attilio Borriello. Depoimento, 1986. Rio de Janeiro, 
FIOCRUZ/COC, 1986 GOMES, Francisco. Francisco Gomes. De-
poimento, 1986.Rio de Janeiro, FIOCRUZ/COC, 1986 MATTOS, 
Marcelo Badaró. Cultura In. E.P. Thompson e a tradição ati-
va do materialismo histórico. Rio de Janeiro. Ed. UFRJ, 2012. 
P.117-204. SCHWARZ, Roberto. Ao Vencedor as Batatas. Duas 
Cidades; Ed. 34, 2000. THOMPSON, E. P. Costumes em co-
mum: estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo. 
Companhia das Letras, 1998. 8ª reimpressão, 2015.

Renata Reis Cornelio Batistella;

13709 ESPAÇO DE TROCAS DE SABERES E PRÁTICAS 
NA ATENÇÃO AO TABAGISTA COMO UMA FERRAMENTA 
PARA A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Introdução A atenção ao tabagista no município de Vitória é 
desenvolvida por diversos profissionais de saúde, visando à 
cessação do tabagismo e ao cuidado integral da saúde do su-
jeito. Nessa prática tornou-se imprescindível a implementação 
da Educação Permanente em Saúde, como estratégia para 
promover a aprendizagem, inserindo o processo de apren-
der e ensinar no cotidiano do trabalho. Objetivos Estabelecer 
um espaço de discussão e formação entre atores da gestão 
e atenção no intuito de organizar o processo de trabalho e 
transformar as práticas na atenção ao tabagista no município 
de Vitória-ES. Metodologia Foi elaborada proposta do “Espa-
ço de Trocas”, seguido do convite para os serviços que rea-
lizavam a atenção aos tabagistas nas unidades de saúde. Os 

profissionais pactuaram a realização de três encontros anuais, 
cada qual com aproximadamente 90 minutos de duração. Em 
cada encontro, promoveu-se o diálogo e a troca de saberes 
e práticas entre os profissionais e a gestão, discutindo-se as 
práticas desenvolvidas, os desafios identificados pelos servi-
ços, e as necessidades de formação, realizando-se as estra-
tégias educativas necessárias à construção de novos saberes 
e práticas, que foram aplicados no processo de trabalho das 
equipes de saúde. Resultados e Discussão Foram realizados, 
de julho de 2014 a dezembro de 2016, 08 encontros com mé-
dia de 15 profissionais, representando 70% dos serviços. Nos 
encontros destacaram-se os principais desafios: rotatividade 
de profissionais, desconhecimento dos registros, dificuldade 
com comorbidades psiquiátricas, recaída e a manutenção; as 
estratégias realizadas: atualização das diretrizes do tratamen-
to, orientações de registros, capacitação de prescritores e 
discussões de estratégias para as dificuldades encontradas, e; 
as principais contribuições: fortalecimento das ações, trocas 
de experiências, aproximação dos profissionais com a área 
técnica, avaliação do processo de trabalho e constituição de 
novas práticas. Conclusões/Considerações Finais A criação do 
espaço de trocas entre os profissionais que desenvolvem a 
atenção ao tabagista e a gestão, possibilitou aos sujeitos ex-
pressarem o seu modo de fazer saúde, trocarem experiências 
com outros atores, reconhecerem os diversos saberes, (re)
pensarem suas práticas, contribuindo com a transformação 
das práticas e da organização do trabalho.

Marilene Gonçalves França; Eliane Moreira da Costa;

13713 A PERCEPÇÃO DE ENFERMEIROS DA ESTRTÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA SOBRE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE 
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Introdução A dependência química é um tema que vem ga-
nhando espaço dentro das discussões sociais e em saúde. 
Objetivos Refletir sobre os discursos dos enfermeiros da Es-
tratégia Saúde da Família em relação à atenção ao usuário 
de álcool e outras drogas. Metodologia Estudo transversal 
de natureza qualiquantitativa com enfermeiros da Estratégia 
Saúde da Família de Teresina, Piauí; que responderam às ques-
tões referentes às dificuldades e limitações da atenção a essa 
demanda, bem como da organização e articulação desses 
serviços ofertados com Estratégia Saúde da Família. As res-
postas foram analisadas através do discurso do sujeito coleti-
vo. Resultados e Discussão Os enfermeiros pontuaram que o 
sistema possui limitações quanto à estruturação, organização 
e articulação dos serviços, bem como que os profissionais ne-
cessitam de capacitação para atuar com a demanda de depen-
dentes químicos. Segundo a literatura, tais obstáculos podem 
favorecer uma lógica de desresponsabilização com o usuário 
no sistema de saúde e seus dispositivos. Conclusões/Conside-
rações Finais Para os enfermeiros pesquisados uma adequada 
atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas esbar-
ra nos obstáculos assinalados.

Brunna Verna Castro Gondinho; Karine Laura Cortellazzi 
Mendes; Rosana de Fátima Possobon; Jaqueline Vilela Bulgareli; 
Cláudia Aline de Brito Oliveira; Marcelo de Castro Meneghim; 
Antonio Carlos Pereira; Luciane Miranda Guerra;
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investimentos maciços na sua formação e desenvolvimento. 
As questões relacionadas a este tema ganharam espaço na 
agenda das diferentes organizações internacionais, geran-
do e motivando investigações, desenvolvimento de novas 
ideias e metodologias. Neste contexto, diversos5, 6, 7 tem 
identificado a relevância da cooperação internacional e da 
colaboração com parceiros para melhorar a base de conheci-
mentos sobre as tendências de pessoal de saúde, eficiência e 
sustentabilidade. O Brasil participou da evolução da coopera-
ção técnica internacional desde seus primórdios. Inicialmen-
te, na condição de país recipiendário, depois, na condição de 
compartilhador de experiências e conhecimentos em várias 
áreas8. Embora muito esteja sendo feito para a realização de 
objetivos globais vinculados aos cuidados de saúde, a diferen-
ça entre o que pode ser feito e o que está sendo feito está au-
mentando. O sucesso na redução dessa diferença será deter-
minado em grande parte pelo desenvolvimento da força de 
trabalho, com ênfase na governança dos recursos humanos. 
Conclusões/Considerações Finais Uma ação contemporânea 
para o desenvolvimento global dos recursos humanos para a 
saúde, incorporado na agenda 2030 para o desenvolvimento, 
exige um processo articulado de cooperação internacional, 
entre as agencias internacionais e os diferentes países. Re-
conhece-se que os progressos realizados na implementação 
de agendas de cooperação continuam aquém do esperado 
e que a arquitetura da ajuda internacional sofreu mudanças 
profundas na última década, sem que fosse superado o ce-
nário crítico relativo à quantidade, qualidade e distribuição 
de profissionais de saúde. As parcerias globais em torno de 
princípios comuns ainda não conseguiram tornar eficiente e 
eficaz a articulação dos diferentes atores no campo interna-
cional, como os novos doadores e o setor privado, de forma 
a tornar real os compromissos diferenciados para cada um, 
no para a promoção e sustentabilidade das políticas de RHS. 
Referências 1.BACON, T.J.; NEWTON, W.P. Innovations in the 
education of health professionals. In North Carolina medical 
journal. 2014 2.DAL POZ, M.R. A crise da força de trabalho em 
saúde. Cadernos de Saúde Pública (ENSP)., v.29. 2013 3.DUS-
SAULT, G.; DUBOIS, C.A. Human resources for health policies: 
a critical component in health policies. Human Resources 
Health. 2003;1(1):1 4.ROTHER, E.T. Revisão sistemática X re-
visão narrativa. Acta paul. enferm., São Paulo , v. 20, n. 2, p. 
v-vi. 2007 5.FRENK, J. et al. Health professionals for a new 
century: transforming education to strengthen health sys-
tems in an interdependent world. Lancet; 376. 2010 6.CRISP, 
N.; CHEN, L. Global supply of health professionals. N Engl J 
Med.;370(10). 2014 7.BUCHAN & PERFILIEVA.Making pro-
gress towards health workforce sustainability in the WHO 
European region. OMS, 2015 8.PUENTE, C .A.I. A Cooperação 
Técnica Horizontal Brasileira da Política Externa. Brasília: Fu-
nag. 2010

Mario Roberto Dal Poz; Licelma Amanda Cavada Fehn; Gustavo 
Zoio Portela;

13752 A PERSPECTIVA DA GESTÃO COMPARTILHADA 
PERSEGUIDA PELA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 
SAÚDE DA FAMÍLIA DA UFPE

Introdução A Residência Multiprofissional em Saúde da Famí-
lia da UFPE convergente com os princípios da reorientação da 
formação profissional, diretrizes do SUS e de consolidação da 
Atenção Básica, desenvolve suas atividades com planejamen-
to participativo e gestão compartilhada para formar profissio-
nais comprometidos e habilitados para atuar em cenários de-
senhados pelo modelo de saúde do Recife. Objetivos Relatar 
as vivências propostas pelo projeto pedagógico da RMSF da 
UFPE para a concretização da gestão compartilhada e partici-
pativa para a garantia da formação interprofissional no mun-
do do trabalho no SUS. Metodologia Realizou-se análise do 
Projeto Pedagógico com foco nas diretrizes pedagógicas e 
de infraestrutura e suporte para gestão do Curso. Construiu-
se matriz descritiva para suportar os relatos referentes ao 
processo perseguido, na perspectiva do alcance da gestão 
compartilhada e participativa entre os atores envolvidos e im-
plicados nas diferentes atividades do programa como: as de 
formação, nas estratégias pedagógicas, sistemática de acom-
panhamento e avaliação, de planejamento, representação e 
participação nas instancias de colegiado e comissões (peda-
gógica, integração ensino-serviço, científica) executivas. Re-
sultados e Discussão O programa objetiva possibilitar aos pro-
fissionais de saúde o desenvolvimento de competências para 
atuar nas Equipes de Saúde da Família e no Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família, visando o fortalecimento da Atenção Bá-
sica. A gestão do programa é direcionada na perspectiva da 
co-gestão, através da coordenação do curso, em parceria 
com o colegiado do programa e as comissões executivas de 
integração ensino-serviço, pedagógica e científica. Cada co-
missão tem como integrantes docentes, preceptores e resi-
dentes. Entre os dispositivos para a gestão há a construção 
compartilhada de instrumentos de trabalho e a realização de 
oficinas anuais de planejamento estratégico e avaliações se-
mestrais. Conclusões/Considerações Finais A co-gestão tem se 
mostrado positiva para o direcionamento das ações do Pro-
grama, visando aproximação com a multiplicidade de fatos e 
problemas enfrentados no cotidiano, dada a complexidade da 
junção de profissionais de diferentes áreas, gestão municipal 
e territórios de saúde. Embora haja fragilidades para a co-ges-
tão plena junto ao município

Marcia Maria Dantas Cabral de Melo; Vanessa de Lima Silva;

13798 ENTRE QUILOMBOS, MANDALAS E 
EXPERIÊNCIAS: A CONSTRUÇÃO DO CURSO DE 
EXTENSÃO EM SAÚDE COLETIVA SOBRE ATENÇÃO 
INTEGRAL AS PESSOAS COM DOENÇA FALCIFORME

Introdução Entre as enfermidades crônicas de grande rele-
vância no Brasil, a Doença Falciforme (DF) destaca-se pela sua 
importância social, epidemiológica, clínica e histórica. Desde 
sua descoberta em 1910, muitos foram os avanços no campo 
das pesquisas genética, entretanto, no âmbito da atenção e 
cuidado as pessoas que convivem com a doença o progresso 
não ocorreu no mesmo ritmo. Por mais de um século a invisi-
bilidade marca a história de vida dessa população e revela-se 
por exemplo, no desconhecimento da sociedade em geral, 
incluindo os trabalhadores e gestores em saúdem, sobre as di-
ferentes dimensões da doença. As estratégias para formação 
em saúde pelo SUS, podem estar pautadas pelos princípios da 

tivo de uma pesquisa como esta pode atuar no fortalecimento 
dessas ações, pois promove transformações nos sujeitos e na 
realidade trabalhada durante o processo da pesquisa. Referên-
cias 1. BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos Humaniza SUS. 
I. Série B. Textos Básicos de Saúde. Brasília, 2010, 242p. 2. MA-
CHADO, S. S.; MATTOS, R. J. B. Apoio Institucional na Atenção 
Básica: A Experiência no Município de Salvador-BA. Rev. Bah. 
de S. Publ. 2015; 39(1): 139-49. 3. FERNANDES, J. A.; FIGUEIRE-
DO, M. D. Apoio Institucional e Cogestão: Uma Reflexão sobre 
o Trabalho dos Apoiadores do SUS Campinas. Physis Rev. de S. 
Col. 2014; 25(1): 287-306. 4. PAVAN, C.; TRAJANO, A. R. C. Apoio 
Institucional e a Experiência da Política Nacional de Humani-
zação (PNH) na Freguesia do Ó, Brasilândia, São Paulo, Brasil. 
Interface Comun. S. Educ. 2014; 18(Supl I): 1027-40. 5. SALGA-
DO, A. C. S.; PENA, R. S.; CALDEIRA, L. W. D. Apoio Institucio-
nal e Militância no Sistema Único de Saúde (SUS): refletindo 
os desafios da mobilização dos sujeitos na produção de saúde. 
Interface Comun. S. Educ. 2014; 18(Supl I): 909-18.

Flávio Adriano Borges; Adriana Barbieri Feliciano; Cinira Magali 
Fortuna; Márcia Niituma Ogata; Monica Vilchez da Silva; 
Karemme Ferreira de Oliveira; Gabriela Alvarez Camacho; 
Priscila Nurié Araújo;

13725 PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM 
SAÚDE NA REGIÃO DE CAXIAS – MARANHÃO

Introdução O projeto “Planificação da APS nos Estados”, con-
siste na realização de 11 oficinas temáticas e de tutoria, com 
a proposta de organizar processos da atenção primária. Na 
Região de Caxias- MA em parceria com o Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde – CONASS a Secretaria de Estado da 
Saúde viabilizou entre Janeiro de 2015 e Dezembro de 2016 as 
oficinas, atingindo 100% dos trabalhadores da APS. Objetivos 
Planificar a Atenção Primária à Saúde da Regional de Caxias/
MA, capacitando e sensibilizando os profissionais de saúde, 
para que a Atenção Primária em Saúde possa cumprir seu 
papel de ordenadora e coordenadora das Redes de Atenção 
à Saúde. Metodologia A Planificação da APS na região de 
Caxias/MA envolveu os 07 (sete) municípios da região, es-
colhida pelo alto índice de mortalidade materna e infantil e 
definida como região piloto. Envolveu a equipe técnica Secre-
taria de Estado além de técnicos regionais e municipais res-
ponsáveis pela APS. As pactuações do projeto foram feitas no 
âmbito da Comissão Intergestores Regional (CIR) e Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB), e envolveu 32 facilitadores e 04 
técnicos do CONASS para capacitação desses facilitadores, 
além de tutores que atuaram nas UBS´s escolhidas com labo-
ratório. As oficinas envolveram 1.600 profissionais, 43 turmas 
no total. Resultados e Discussão Realizado em 07 oficinas pre-
senciais envolvendo 43 turmas, e 10 oficinas de tutoria envol-
vendo 11 UBS´s laboratório o projeto teve duração 12 meses e 
possibilitou a discussão, reflexão e mudanças de prática sobre 
os macro e micro processos da APS. Estimulou a organização 
da atenção básica na região, tendo como principais resultados: 
A territorialização, implantação do prontuário eletrônico, ca-
dastramento e classificação de risco familiar, diagnóstico local, 
estratificação de risco das condições crônicas, agenda de aten-
dimentos, implantação de protocolos operacionais padrão de 
limpeza, esterilização e imunização, gerenciamento de proces-

sos na linha guia da criança e mulher. Conclusões/Considera-
ções Finais O processo de planificação permitiu aos gestores e 
técnicos da região de Caxias ressignificar o papel a APS como 
porta de entrada do SUS, cumprindo seu papel como ordena-
dora e coordenadora das Redes. A primeira etapa foi concluí-
da na região, porém o avanço não foi homogêneo, fator que 
determina a continuidade do processo na região.

Ana Carolina Uruçu Rego Fernandes; Patricia de Sousa Veras; 
Silvia Maria Costa Amorim; Luis Marcelo Vieira Rosa; Ana Cleide 
Vieira; Rafaela Duailibe Soares; Silvia Cristina Viana Silva Lima; 
Morganne Gomes;

13738 RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE: CRISE 
GLOBAL E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Introdução A globalização, o envelhecimento da população 
e as mudanças no comportamento e nas expectativas dos 
usuários com os profissionais de saúde deslocaram drama-
ticamente as demandas sobre a força de trabalho em saú-
de (FTS) e evidenciaram a necessidade de novas discussões 
acerca desse componente crítico para o bom desempenho 
do setor e, subsequentemente, para o alcance das metas na-
cionais e globais de saúde1, 2, 3. Esse contexto gerou o que se 
convencionou chamar de crise global da FTS, caracterizado 
por déficits nacionais e global e também pela desigualdade 
na distribuição de profissionais de saúde. Tal crise tem se 
mostrado como um dos mais importantes obstáculos para 
melhorar o desempenho e o acesso aos serviços e sistemas 
de saúde, sobretudo nos países em desenvolvimento2. A ar-
ticulação entre diferentes atores e organismos intergoverna-
mentais no âmbito da cooperação técnica podem contribuir 
criticamente para a melhoria e o fortalecimento dos sistemas 
de saúde, com o compartilhamento de experiências, capaci-
dades técnicas e recursos entre os países. Objetivos Neste 
texto investigamos as condições e opções de cooperação 
internacional, incluindo a participação do Brasil, bem como 
as estratégias que vem sendo utilizadas no enfrentamento 
desta tensa conjuntura global que envolve os profissionais de 
saúde, procurando contribuir para uma agenda política e de 
pesquisa ao identificar as lacunas que limitam a capacidade 
dos países e seus sistemas de saúde em busca de melhores 
indicadores e condições de vida das populações. Metodolo-
gia Os procedimentos metodológicos envolveram revisão 
narrativa da literatura publicada online sobre o panorama 
global da força de trabalho em saúde, bem como pesquisa 
documental de agências internacionais. A revisão cobriu o 
período de 15 anos anteriores ao estudo (2002 a 2016). As 
revisões narrativas são publicações amplas, adequadas para 
descrever e discutir o desenvolvimento ou o estado da arte 
de um determinado assunto, sob ponto de vista teórico ou 
contextual, permitindo a aquisição e atualização de conheci-
mento4. O trabalho analisa os desafios, tendências e algumas 
opções de políticas e ações em destaque na agenda global de 
cooperação técnica dos organismos internacionais e gover-
nos nacionais, na expectativa de contribuir para melhorar o 
conhecimento e a capacidade técnica e institucional de inter-
venção sobre o cenário crítico da FTS. Resultados e Discussão 
A tendência em todo o mundo é de um agravamento da crise 
global dos RHS nos próximos anos, caso não sejam realizados 
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central. Resultados e Discussão O contexto territorial de Reci-
fe tem como principais demandas: obesidade, adesão ao tra-
tamento de DCNT, erros alimentares na infância, aleitamento 
materno. Tem-se como potencialidades, ações de faceta inter-
disciplinar à coletividade via grupos e intervenções educativas 
na comunidade, escolas e parcerias com outros programas de 
saúde. Entre os desafios enfrentados estão, essencialmente, a 
carência de recursos materiais e estruturais para desenvolvi-
mento das ações e quantitativo reduzido de profissionais. Seja 
para a assistência individual, execução da Vigilância Alimentar 
e Nutricional ou prevenção e controle de distúrbios e deficiên-
cias nutricionais, a importância das ações de alimentação e 
nutrição na APS é legitimada e fortalecida pelo NASF a cada 
dia (JAIME et al., 2011). Pela potência técnico-pedagógica do 
matriciamento, a garantia da Segurança Alimentar e Nutricio-
nal em todas as dimensões é trabalhada de maneira cada vez 
mais interdisciplinar, favorecendo o olhar complexo das equi-
pes de saúde (SEVERO; MENOTTI, 2010) para alimentação e 
a possibilidade de construção de intervenções mais eficazes. 
Conclusões/Considerações Finais O trabalho dos nutricionistas 
dos NASF de Recife-PE tem se construído na perspectiva de, 
sob o princípio do Direito Humano à Alimentação Adequada, 
garantir a efetivação da PNAN e efetivação das ações de ali-
mentação e nutrição na APS. Espera-se ainda através da atua-
ção multiprofissional auxiliar na adequada implementação dos 
NASF como ordenadores do cuidado de uma rede de atenção 
que contribua com a melhor qualidade de vida da população. 
Referências BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes do NASF: 
Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Brasília: Ministério da Saú-
de, 2010. CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTA. O Papel do 
Nutricionista na Atenção Primária à Saúde. Brasília, 2008. JAI-
ME, Patrícia Constante et al . Ações de alimentação e nutrição 
na atenção básica: a experiência de organização no Governo 
Brasileiro. Rev. Nutr., Campinas, v. 24, n. 6, p. 809-824, dez. 
2011. SEVERO, Silvani Botlender; SEMINOTTI, Nedio. Integrali-
dade e transdisciplinaridade em equipes multiprofissionais na 
saúde coletiva. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 15, supl. 
1, p. 1685-1698, jun 2010.

Carla Caroline Silva dos Santos; Juciany Medeiros Araújo;

13827 A EXPERIÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE 
NA FORMAÇÃO DO TÉCNICO EM REGISTROS EM 
INFORMAÇÕES EM SAÚDE E SUA ATUAÇÃO NOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE

Introdução A disponibilidade de informação e a construção de 
indicadores apoiados em dados válidos e confiáveis é condi-
ção essencial para a análise objetiva da situação sanitária, e 
para tomada de decisões e planejamento das ações de saú-
de. A Escola de Saúde da UFRN oferece desde o ano de 2009 
o curso Técnico em Registros em Informações em Saúde, já 
tendo concluído oito turmas, com 148 profissionais. Objeti-
vos Apresentar a experiência da Escola de Saúde da UFRN na 
oferta do Curso Técnico em Registros e Informações em Saú-
de, discutindo seu perfil profissional e atuação nos serviços 
de saúde. Metodologia Trata-se de um relato de experiência 
vivenciado pela Escola de Saúde da UFRN no que se refere 
à oferta do Curso Técnico em Registros e Informações em 
Saúde, no período de 2009 a 2016. Este trabalho teve como 
fonte de dados documentos institucionais, especialmente o 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Ministério da Edu-
cação e o Plano de Curso do referido curso. Apresentamos 
nossa participação nas atividades didáticas dos componentes 
curriculares, especialmente aquelas em que tivemos oportu-
nidade de conhecer e discutir as realidades dos serviços de 
saúde no que diz respeito às funções e atribuições dos pro-
fissionais que atuam nesta área. Resultados e Discussão Os 
Técnicos em Registros em Informações em Saúde atuam na 
organização e administração de serviços de documentação, 
registros e estatísticas de saúde, bem como na guarda, catalo-
gação e manutenção de registros e processamento de dados, 
podendo atuar em serviços de saúde de diferentes complexi-
dades. Esses necessitam de uma organização das informações 
em saúde e apresentam fragilidades no tocante a atuação de 
seus profissionais, as quais se relacionam à baixa qualificação, 
ausência de formação e quantitativo insuficiente. Assim, ini-
ciamos processo de divulgação quanto ao perfil profissional 
e importância da formação e contratação, com vistas a qua-
lificar o trabalho desenvolvido nesses serviços. Conclusões/
Considerações Finais A informação tem assumido um papel 
muito importante no cotidiano das pessoas e da sociedade 
em geral, sendo recurso estratégico na área da saúde. Cons-
tata-se a necessidade de melhorar o processo de formação e 
capacitação dos profissionais que atuam nessa área, para o 
aprimoramento da gestão em saúde e melhoria da qualidade 
dos serviços de saúde.

Érica Juliana; Ester Monalissa Oliveira Cerqueira; Profa. Maria 
Jalila Vieira de Figueirêdo Leite; Profa.Elisângela Franco de 
Oliveira Cavalcante;

13835 A EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO RECURSO PARA 
O TRABALHO DO PSICÓLOGO NO CAPS: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA

Introdução Ao pensarmos nas práticas e serviços de saúde 
que compõe o Sistema Único de Saúde - SUS, percebemos 
que a educação em saúde se faz presente em todos os seus 
âmbitos como umas das ações mais utilizadas para a busca 
de efetivação das propostas da saúde pública. A educação em 
saúde é um recurso onde o conhecimento especializado pro-
duzido no campo da saúde, a partir do intermédio dos profis-
sionais de saúde, busca atingir a vida e as práticas cotidianas 
das pessoas, com objetivo de criar novos hábitos e condutas 
de saúde. A educação em saúde constitui, assim, um conjunto 
de saberes e práticas orientados para a prevenção de doenças 
e promoção da saúde (Costa; López, 1996). Ao pensarmos na 
educação em saúde, é essencial pensarmos numa perspec-
tiva de participação popular, onde tais práticas só se fazem 
possíveis com sujeitos sociais, valorização da subjetividade 
e, reconhecimento que os serviços e equipamentos de saú-
de também constituem espaços de intermédio e construção 
subjetiva. Objetivos É pensando a educação em saúde como 
um recurso para construção e criação que esse trabalho tem 
como objetivo compartilhar um relato de experiência sobre a 
prática do psicólogo em um Centro de Atenção Psicossocial – 
CAPS geral da cidade de Fortaleza - CE, a partir da proposta de 
educação em saúde trabalhar com o sofrimento psíquico, bus-
cando possibilitar espaços de criação e significação aos usuá-
rios do serviço, ressaltando a importância dessa proposta para 

Educação Continuada ou Educação Permanente em Saúde. É 
previsto, ainda, que o SUS seja ativo na reorientação das es-
tratégias e modos de cuidar e acompanhar a saúde individual 
e coletiva, além de apresentar capacidade de provocar impor-
tantes mudanças nas estratégias e modos de ensinar e apren-
der. Nesse sentido, a educação a distância (EAD) apresenta-
se como alternativa apresentando a possibilidade do uso de 
metodologias ativas, através da problematização e reflexão 
das práticas em saúde. Objetivos Relatar a experiência sobre 
o processo de construção do Curso de Extensão em Saúde 
Coletiva sobre Atenção Integral as Pessoas com Doença Fal-
ciforme na modalidade EAD. Metodologia Para a construção 
do relato utilizou-se o método descritivo, com base qualitati-
va, fundamentado teórico-metodológica e pedagogicamente 
em um modo de trabalhar que valoriza a construção coletiva, 
diferenciada e inovadora. O Curso de Extensão é proveniente 
do convênio estabelecido entre o Ministério da Saúde através 
da gestão da Política Nacional de Atenção Integral às pessoas 
com doença falciforme e pesquisadores do Instituto de Saú-
de Coletiva, da Universidade Federal da Bahia. Resultados e 
Discussão Durante todo processo de elaboração do curso, 
valorizou-se a participação de diferentes atores sociais. Essas 
diferentes vozes foram constituídas por pessoas com doença 
falciforme e seus familiares, pesquisadores, docentes, gesto-
res e trabalhadores da saúde, as quais, “falavam” de lugares 
e experiências distintas, porém apresentavam um ponto de 
encontro, a vivência com pessoas com doença falciforme. O 
Curso de Extensão assumiu o desafio e se propôs a construir 
um projeto formativo colaborativo buscando estreitar os limi-
tes entre teoria e prática. Junto a esta escolha apresentou-se 
também o desafio de integrar tecnologia e criatividade, dois 
fatores que determinam em nosso tempo o desenvolvimento 
adequado da educação. Para isso, buscou-se problematizar a 
concepção que considera a DF apenas como uma alteração 
genética e convocou-se os participantes a refletirem sobre 
a doença falciforme na perspectiva da saúde coletiva. Nesse 
processo, trabalhou-se na tentativa de resgatar referências da 
população negra em algumas atividades do curso, como parte 
de uma conformação social e histórica, as quais, influenciam 
fortemente a produção do cuidado e implementação das po-
líticas públicas. Conclusões/Considerações Finais Por muitos 
anos o assunto doença falciforme não fez parte das matrizes 
curriculares das escolas e universidades. Gradualmente vem se 
observando uma mudança desse cenário, porém essa mudan-
ça ainda é muito recente. O Curso de Extensão em Saúde Cole-
tiva sobre Cuidado Integral a Pessoas com Doença Falciforme 
na modalidade EAD vem buscando proporcionar aos profissio-
nais de saúde uma educação crítica, reflexiva e colaborativa e 
sobretudo que essa educação reflita em suas práticas, quer 
seja nos serviços da assistência ou na gestão. Por conseguinte 
almeja-se uma atenção integral e efetivas práticas de cuidado 
as pessoas com doença falciforme e sua família. A experiência 
relatada almeja contribuir para elaboração de novos cursos 
sobre o assunto, e assim, formar e instrumentalizar profissio-
nais para o cuidado integral às pessoas com doença falcifor-
me. Referências BRASIL. Política de educação e desenvolvi-
mento para o SUS: caminhos para a educação permanente em 
saúde: pólos de educação permanente em saúde. Ministério 
da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde. 2004. BRASIL. Doença Falciforme: atenção e cuidado 
– a experiência brasileira (2005-2010). Brasília. 2013. CECCIM, 
Ricardo Burg; FEUERWERKER, Laura C. M. O Quadrilátero da 
Formação para a Área da Saúde: Ensino, Gestão, Atenção e 
Controle Social. PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 
14(1), 2004. FREIRE, P. Pedagogia da autonomia. São Paulo: 
Paz e Terra, 1997. PAIM, M. C.; GUIMARÃES, J. M. de M. Relato 
de experiência: importância da formação de docentes em EAD 
no processo de educação permanente para trabalhadores do 
SUS na Bahia. Revista Baiana, v.33, n.1. 2009.

Taia Caroline Nascimento Fernandes; Jane Mary de Medeiros 
Guimarães; Yeimi Alexandra Alzate Lopez; Clarice Santos Mota;

13805 ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO NUTRICIONAL NA 
ATENÇÃO BÁSICA E EDUCAÇÃO PERMANENTE: ATUAÇÃO 
DE NUTRICIONISTAS NASF NA CIDADE DO RECIFE-PE

Introdução A atual situação epidemiológica brasileira vivencia 
o aumento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e 
das deficiências nutricionais, o que dá cada vez mais relevância 
às ações de alimentação e nutrição na Atenção Primária a Saú-
de (APS) (CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTA, 2008). A 
inserção do nutricionista na APS se deu principalmente através 
dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) criados em 
2008, equipes multiprofissionais que atuam de forma integra-
da e cooperativa com os profissionais das equipes de Saúde da 
Família (BRASIL, 2010). Em Recife-PE o NASF foi implantado em 
2010 e atualmente conta com 20 equipes que apoiam 168 equi-
pes de Saúde Família na cidade, com presença do profissional 
nutricionista em todas as equipes desde seu início. Diante dos 
desafios de trabalho impostos pela realidade dos territórios, 
criou-se um espaço de organização dos profissionais nutricio-
nistas dos NASFs da cidade, com a perspectiva de potencializar 
as ações de Alimentação e Nutrição na APS através de momen-
tos de Educação Permanente em Saúde para a categoria. Ob-
jetivos Assim, o objetivo deste trabalho é discutir os fatores 
facilitadores e dificultadores, assim como as estratégias utili-
zadas por estes profissionais do NASF para realização de ações 
em alimentação e nutrição na Estratégia Saúde da Família, 
com vistas ao fortalecimento do processo de educação perma-
nente dos profissionais nutricionistas de Recife e consequen-
te melhoria das ações da Política Nacional de Alimentação e 
Nutrição (PNAN). Metodologia A proposta inicial foi organizar 
as demandas que chegavam sem discussão e cronograma de 
realização. Aos poucos o espaço se desenvolveu para além da 
redução de demandas individuais e gerais da categoria, funcio-
nando para construir ações de acordo com o calendário da saú-
de e necessidade da população; fortalecer a ferramenta Edu-
cação Permanente para formação profissional; e compartilhar 
saberes e práticas. Atualmente as reuniões ocorrem mensal-
mente e suas pautas e temáticas são propostas em reunião ou 
podem ser sugeridas pela gestão. A figura do facilitador (que 
é um profissional NASF da categoria) é organizar as reuniões 
e articular a participação de convidados internos ou externos 
com expertise nos temas solicitados pelos profissionais. Esta 
facilitação ocorre de maneira rotativa entre os/as nutricionis-
tas NASF, de maneira que todos possam se responsabilizar 
pelos momentos promovidos, mas com um facilitador fixo 
que mantém contato direto com a coordenação NASF à nível 
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13863 POTENCIALIDADE DA INSERÇÃO DE DISCENTES 
DE MEDICINA NA ROTINA DO CONSULTÓRIO NA RUA 
PARA COMPREENSÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE EM 
GOVERNADOR VALADARES-MG

Introdução Cenário comum no país, a existência de pessoas 
em situação de rua chamou a atenção da comunidade acadê-
mica da Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Go-
vernador Valadares sobre a necessidade de ações em saúde 
voltadas para este grupo social e a importância da inserção 
de discentes do curso de Medicina na rotina do Consultório na 
rua para estreitar a relação ensino-serviço-comunidade. Obje-
tivos Abordar a população em situação de rua em seus logra-
douros, realizando ações de educação em saúde e assistência, 
refletir sobre a atuação do Consultório na rua e obter infor-
mações para orientar o planejamento de políticas públicas de 
saúde municipais. Metodologia Os discentes acompanham se-
manalmente as abordagens da Equipe do Consultório na Rua 
(ECR), que incluem cadastramento da população na rua, aten-
dimento médico e de enfermagem e encaminhamentos para 
outros níveis de atenção à saúde. Durante as abordagens são 
fornecidas informações e orientações sobre o funcionamento 
do SUS e prevenção e promoção de saúde. Os atendimentos 
são registrados em um banco de dados que orienta as ações 
da ECR. Como feedback das atividades de campo, são realiza-
das reuniões periódicas com os discentes, para discutir casos 
e formular estratégias de abordagem, além de fazer uma re-
flexão crítica das atividades. Resultados e Discussão Ao com-
preender a política de saúde no atendimento às pessoas em 
situação de rua, notam-se algumas barreiras para a assistência 
integral no SUS, como a falta de informações sobre o direito à 
saúde e o preconceito. Apesar disso, a atuação da ECR permi-
te a integração da população de rua ao sistema, mesmo que 
de forma ainda incipiente, por meio do fornecimento direto 
de serviços ou por demanda espontânea. Além disso, os indi-
víduos abordados atuam como multiplicadores das informa-
ções recebidas, tornando-se, também, agentes ativos de edu-
cação em saúde. Conclusões/Considerações Finais A vivência 
junto à ECR permitiu aos discentes a compreensão da política 
de saúde para a população de rua no município, a reflexão so-
bre os desafios e as potencialidades da garantia do direito à 
saúde e a transformação do olhar para as práticas de saúde.

Brígida Martins Lima; Bárbara de Cássia Vilela; Thiago Lorentz 
Pinto; Eulilian Dias de Freitas; Lélia Cápua Nunes;

13870 EXPERIÊNCIA DOCENTE NA FORMAÇÃO DO 
CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM POLÍTICAS 
SOBRE DROGAS (CRR UERN)

Introdução O Centro Regional de Referência em Políticas so-
bre Drogas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(CRR UERN) é um projeto de extensão destinado à formação 
ancorada nas Políticas sobre Drogas e de Saúde Mental, no 
compromisso com o protagonismo dos sujeitos; na superação 
do paradigma de “guerra” às drogas e no fortalecimento da 
assistência em rede (LIMA et. al, 2016). Objetivos O presente 
trabalho objetiva expor a experiência de capacitação ofertada 
pelo CRR UERN aos atores sociais, trabalhadores, graduandos 
e que atuam ou atuarão nas áreas da saúde, assistência social, 
educação, segurança pública e/ou jurídica. Metodologia Trata-

se do relato de experiência de docentes quanto à elaboração 
e execução do curso de formação do CRR, para sujeitos que 
atuam em diversos serviços, espaços e áreas de assistência 
aos usuários de drogas ou sítios de prevenção do uso. Resul-
tados e Discussão Os eixos orientadores e temáticos do curso 
são: pessoas que fazem uso de drogas; políticas sobre drogas; 
rede de atenção às pessoas que fazem uso de drogas; aborda-
gens terapêuticas as pessoas que fazem uso de drogas; rea-
lização de projeto de intervenção. O curso foi organizado a 
partir da iniciativa de docentes do Departamento de Enferma-
gem (DEN/UERN), contando com articulação com o Projeto 
Redes/FIOCRUZ/SENAD/MJ e com a participação de discentes 
bolsistas e voluntários. Conclusões/Considerações Finais A ex-
periência da docência no CRR UERN tem sido eficaz pela pro-
posta de educação permanente pautada na problematização, 
nas pactuações, na intersetorialidade e no diálogo constante 
sobre a temática das drogas, bem como por possibilitar inter-
venções nos territórios e produções acadêmicas por parte dos 
docentes e concluintes do curso.

Magda Fabiana do Amaral Pereira; Deivson Wendell da Costa 
Lima; Juce Ally Lopes de Melo;

13876 PERFIL PROFISSIONAL DE ENFERMEIROS  
E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO  
DE TANGARÁ DA SERRA - MT

Introdução A Estratégia Saúde da Família (ESF) tornou-se 
para o Brasil um modelo estruturante para os sistemas de 
saúde municipais organizarem seus serviços no nível primá-
rio de atenção. Ao utilizar alguns requisitos básicos para a 
sua implementação como uma equipe multiprofissional com-
posta por, no mínimo, médico generalista ou especialista 
em Saúde da Família e/ou médico de Família e Comunidade, 
enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, 
auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários 
de saúde, além da equipe de serviços gerais e administrativos 
tornam-se responsáveis por uma área de abrangência e de 
proporcionar a essa uma atenção integral e de acesso ao ní-
vel primário de atenção (BRASIL, 2012). Logo, o conhecimen-
to do perfil dos profissionais e das condições de trabalho po-
dem proporcionar subsídios aos programas de readequação 
de processos de trabalho, com o objetivo de melhorar o aten-
dimento da população e, assim, garantir uma assistência de 
qualidade, que vá ao encontro das necessidades do público 
alvo e efetivação das políticas públicas de saúde (LIMA et.al 
2016). Objetivos Identificar o perfil dos enfermeiros e agen-
tes comunitários de saúde (ACS) quanto à formação, carac-
terísticas socioeconômicas e satisfação destes profissionais 
que atuam nas unidades de saúde pertencentes à atenção 
primária no município de Tangará da Serra- MT. Metodologia 
Trata-se de um estudo descritivo quantitativo realizado em 
novembro de 2015 através de 74 questionários autoaplicados 
aos profissionais em 25 Unidades de Saúde da Família me-
diante visita presencial dos pesquisadores. A amostra resul-
tou em 11 enfermeiros e 63 ACS. O questionário aplicado foi 
desenvolvido pelo Telessaúde Brasil e possui quatro dimen-
sões: informações administrativas, dados de identificação 
profissional, formação e perfil profissional. Para garantir fide-
dignidade/rigor metodológico à pesquisa houve a dupla digi-

o estabelecimento das propostas do CAPS. Metodologia Rela-
tar experiência requer uma reflexão sistematizadora. Busca 
penetrar no interior da dinâmica vivida. É algo como aprofun-
dar-se nos processos sociais vivos e complexos, percebendo a 
relação entre eles, percorrendo as diversas etapas, extraindo 
saberes que possam contribuir com o aprofundamento teóri-
co e prático (Holliday, 2006). A experiência aqui sistematiza-
da aconteceu no período de janeiro de 2013 a junho de 2014, 
num CAPS, tipo II, que responde territorialmente por uma 
população de 370 mil habitantes, com uma média de 10 mil 
prontuários cadastrados. Este, por ter sido o primeiro CAPS 
da cidade de Fortaleza tem marcas claras de um trabalho que 
evidencia lutas em favor da Reforma Psiquiátrica e fortaleci-
mento do Controle Social. As ações relatadas terão como foco 
a discussão de práticas de educação em saúde desenvolvidas 
com o objetivo de atingir os pressupostos do CAPS, auxiliando 
e contribuindo para a reinserção social, desinstitucionalização 
e elaboração do sofrimento psíquico. Resultados e Discussão 
O CAPS como espaço substitutivo da lógica manicomial prio-
riza trabalhar junto à família. Assim, facilitava um grupo de 
psicoeducação, discutindo formas de ressocialização, de rein-
serção laboral e de lidar com sintomas. Os participantes par-
tilhavam sofrimentos, cuidavam adoecimento decorrente da 
atenção ao ente, podiam desmistificar preconceitos e partici-
par na construção do plano terapêutico. A Sala de Espera era 
a atividade de maior caráter educativo. Enquanto o usuário 
aguardava atendimento, promovia-se momentos de informa-
ção. Era um momento de prevenção de doenças, de agravos 
e de acolhimento. O controle social neste CAPS foi bastante 
fomentado. Durante a atuação neste espaço ocorreram reu-
niões do Conselho Local de saúde, manifestações, audiências 
públicas e encontros-assembleia, onde se discutia a estrutura 
do equipamento, o fluxo de processos de trabalho, reivindi-
cações, etc. Os conselheiros atuavam multiplicando conheci-
mentos sobre direitos e da importância destes na produção 
da saúde. Não podemos ficar na tecnicidade de saberes. Para 
construir práticas efetivas de saúde consoantes com o SUS é 
preciso ir além dos protocolos, para habitarmos campos que 
intermediam subjetividades. Conclusões/Considerações Finais 
A educação em saúde se apresenta como um recurso funda-
mental aos serviços de saúde chamados a desempenhar um 
papel para compensar no nível individual os problemas de ca-
ráter social. É essencial sair de posturas que limitam e criar 
novas formas, a partir de cada contexto e de cada usuário que 
acessa os serviços e vivencia essas práticas, para assim termos 
ações de educação em saúde que ultrapassem os atendimen-
tos dos serviços e se alonguem no cotidiano da vida da popu-
lação. O psicólogo necessita de uma reflexão crítica e com-
promissada sobre sua atuação, contribuindo para a oferta de 
uma atenção à saúde efetiva e de qualidade, e consolidação 
do SUS em seus princípios, com base em ações que reconheça 
o sujeito e suas famílias, as condições de trabalho e renda e 
as possibilidades de lazer, bem como ações que possibilitem 
ao indivíduo a realização de escolha em prol de sua saúde e 
criação normas próprias para sua vida. Referências AYRES, J. 
R. C. M. Sujeito, intersubjetividade e práticas de saúde. Ciênc. 
Saúde Colet., .6, n.1, p.63-72, 2001. Brasil. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Pro-
gramáticas Estratégicas. Saúde mental no SUS: os centros de 

atenção psicossocial / Ministério da Saúde, Secretaria de Aten-
ção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estraté-
gicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004. Brasil. Ministério 
da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. 
Departamento de Apoio à Gestão Participativa. Caderno de 
educação popular e saúde / Ministério da Saúde, Secretariade 
Gestão Estratégica e Participativa, Departamento de Apoio à 
Gestão Participativa. - Brasília: Ministério da Saúde, 2007. COS-
TA, M.; LÓPEZ, E. Educación para la salud. Madrid: Pirámide, 
1996. p.25-58. Holliday, O. J. Para sistematizar experiências. 
João Pessoa: Universitária; 2006.

Danielle Rebouças Sá de Sousa; Jossiência Macedo Costa;

13849 PLANEJAMENTO E GESTÃO NO PET-SAÚDE 
GRADUASUS: ESTREITAMENTO DA RELAÇÃO ENSINO-
SERVIÇO-COMUNIDADE EM UMA UAPS DE GOVERNADOR 
VALADARES-MG.

Introdução O bairro Atalaia, em Governador Valadares-MG, 
apesar de conter uma Unidade de Atenção Primária à Saúde 
(UAPS), ainda carece de melhoria no acesso aos serviços e de 
maior participação popular nas políticas de saúde. O PET-Gra-
duaSUS promove a integração ensino-serviço-comunidade, 
por meio da construção de diagnóstico e de projetos de inter-
venção em conjunto, visando à resolução de problemas. Obje-
tivos Aproximar os atores da saúde para suprir as demandas 
locais, a partir de instrumentos de planejamento estratégico e 
atualização de dados da Equipe de Saúde da Família (ESF) Me-
todologia A rotina e dinâmica do serviço e relações da UAPS 
foram acompanhadas por um semestre. Durante esse proces-
so, foram vivenciados encontros de balizamento para capaci-
tação, com discentes, preceptores e tutores do PET. Em se-
guida, foi realizado um diagnóstico situacional, no qual foram 
elencados os principais problemas que afetavam a saúde e a 
comunidade do Atalaia. A partir daí, foi elaborado e aplicado 
um projeto de intervenção para solucionar os problemas de 
maior governabilidade, na opinião da equipe, discente e ges-
tor. Resultados e Discussão O território da UAPS possui locais 
com predominância de vetores para doenças, como leishma-
niose e dengue. Apesar desse diagnóstico, as soluções são 
prejudicadas pelo déficit das informações, atribuído, entre 
outros motivos, à sobrecarga de trabalho dos profissionais e 
escassez de treinamento. Outra questão levantada foi a falta 
de diálogo equipe-comunidade-coordenação, também devido 
à sobrecarga de demandas da equipe e atuação não-efetiva 
do conselho local de saúde. Diante das questões levantadas, 
foi decidido atuar na capacitação dos profissionais para coleta 
e análise de dados e no fortalecimento do conselho local de 
saúde, com ampliação do acesso a informação e com a convo-
cação de novas eleições. Conclusões/Considerações Finais A 
UAPS Atalaia é um reflexo da realidade do SUS, que permite a 
compreensão da realidade do sistema e a importância de uma 
visão ampliada da saúde. O trabalho é apenas um projeto do 
ideal, que busca aproximar o usuário da produção de saúde e 
mostrar que um sistema de saúde equânime, integral e reso-
lutivo constrói-se com a participação de todos.

Caio de Cássio Bernardes; Franciele Maria Pires Arêdes; Riane 
Souto Medeiros; Lélia Cápua Nunes; Eulilian Dias de Freitas; 
Alexandra Paiva Araújo Vieira;
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bre a educação de técnicos em saúde e fortalecer os sistemas 
públicos de Saúde (inicialmente projetada para ser executado 
no Rio Grande do Sul após os achados iniciais os quais indica-
ram a precariedade da oferta no estado a coleta foi ampliado 
para as regiões brasileiras) Metodologia Pesquisa bibliográfi-
ca e documental como objeto as instituições formadoras de 
técnicos em saúde no Rio Grande do Sul (e posteriormente 
Brasil) vinculadas a RET-SUS.Critérios de inclusão: cursos de 
formação de técnico de saúde (listados pela RETS), formação 
equivalente a ensino médio; Critérios de exclusão: tecnólogos 
e cursos profissionalizantes. Método dialético crítico. Fontes 
de dados: sites e documentos com cursos ofertados nas es-
colas, como, editais de convocação de professores e editais 
de fomento.1ª fase: mapeada a oferta quantitativa dos cursos 
técnicos em saúde no Rio Grande do Sul.;•2ª fase: Delimitou-
se então como curso de formação de técnico em saúde, to-
mando como base os cursos elencados como pertencentes à 
área da saúde pela RET-SUS; •3ª fase: Delimitou-se os cursos 
pesquisados aos pertencentes a rede ET-SUS, sendo excluídos 
cursos privados; 4ª fase: Esboço de perfil inicial das institui-
ções formadoras de técnicos em saúde. Resultados e Discus-
são Mapeadas 40 instituições/RET-SUS. Escolas: Maior oferta 
na Região Sudeste (32%), e Região Nordeste (30%).Região Su-
deste= 4 estados e 13 escolas, Região Nordeste: 9 estados e 12 
escolas. A desigualdade na distribuição de recursos: 1.maior 
concentração no estado de São Paulo com 7 escolas, 2.Ceará 
com 3 escolas. Distribuição das escolas: Região Sul=4;Região 
Sudeste=13; Região Centro-Oeste=4; Região Nordeste=12; 
Região Norte=7.Cursos:19 tipos-Técnicos em:Nível Médio em 
Saúde Integrado ao Ensino Médio; em ACS; em Análises Clíni-
cas; em Atendimento Pré-Hospitalar; Citopatologia; Enferma-
gem; Farmácia; em Gerência em Saúde; em Hemoterapia; em 
Imobilização Ortopédica; em Nutrição e Dietética; em Órteses 
e Próteses; em Prótese Dentária; em Radiologia; Reabilitação 
de Dependentes Químicos; Registros e Informações em Saú-
de; Saúde Bucal;Modalidade EJA em Radiologia; Vigilância em 
Saúde. Maior variedade de cursos:Região Norte:14 cursos, e 
região Sudeste:11 cursos.Região Sul a menor variedade de cur-
sos com 8. Cursos mais ofertados: Téc. em Enfermagem, Téc. 
em Saúde Bucal e Téc. em vigilância em Saúde; Téc. em Agente 
Comunitário, Téc. em Hemoterapia e Téc. em Análises Clínicas 
Conclusões/Considerações Finais O desafio com a formação 
dos profissionais da saúde não é privilegio brasileiro, mas o 
Brasil assume especificidades e enfrenta “peculiaridades do 
ensino e formação profissional na área da saúde” (DELUIZ, 
1997,p.11). Os maiores investimentos em escolas e em tipos de 
cursos encontram-se nas regiões Sudeste, Nordeste e Norte, 
e a Região Sul possui o menor número. A desigualdade cons-
tatada fomentou indagações que exigem respostas:Quais as 
diretrizes para escolha da região/estado para implantar insti-
tuição formadora? O que define a localização de escolas? e a 
escolha do curso a ser ofertado? São as demandas de Saúde, 
os recursos humanos ou o território?Como se dá o acompa-
nhamento das 03 instâncias governamentais às escolas im-
plantadas? As respostas impactarão no planejamento em 
saúde quanto á recursos humanos, desde a formação até a 
intervenção buscando minimizar as desigualdades existentes 
e garantir a equidade na oferta da formação para técnicos em 
saúde. Referências BRASIL. Secretaria de Gestão do Trabalho 

e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educa-
ção na Saúde. Política de educação e desenvolvimento para 
o SUS: caminhos para a educação permanente em saúde. Pó-
los de Educação Permanente em Saúde. Ministério da Saúde, 
Brasília. 2004.DAVINI, María Cristina; NERVI, Laura; ROSCH-
KE, María Alice. Capacitacíon del personal de los servicios de 
salud: Serie observatório de recursos humanos de salud nº3. 
OPS/OMS. Ecuador, Quito, 2002. DELUIZ, Neise. Qualificação, 
competências e certificação: visão do mundo do trabalho. For-
mação, Brasília, v. 1, n. 2, p. 5-15, 2001. http://www.retsus.eps-
jv.fiocruz.br/sites/default/files/revista/pdf/retsus_revista_75.
pdf>. Acesso em: 25 nov. 2015.

Maria Isabel Barros; Gabriel Moraes Machado;

13920 PRODUZIR-PUBLICAR, UM MANTRA DA 
CONTEMPORANEIDADE ACADÊMICA? REFLEXÕES 
PRODUZIDAS POR UM GRUPO DE PÓS GRADUANDOS DE 
UMA UNIVERSIDADE DO NORDESTE

Introdução A quantidade de publicações científicas tornou-se 
critério fundamental nas avaliações dos cursos de pós-gra-
duação no Brasil. A pressão institucional pelo aumento da 
produtividade acadêmica promove um cotidiano de pressão 
e cobrança aos pesquisadores, o que leva a reflexão sobre 
a produção de conhecimento diante dessa lógica produtivis-
ta e sua contribuição para a sociedade (DOMINGUES, 2013). 
Diante deste quadro um grupo de estudantes de saúde cole-
tiva propôs uma ação estimulada pela análise crítica acerca 
da formação (FREIRE, 2005), bem como pelo acontecimento 
da Semana Universitária da Universidade Estadual do Ceará 
– UECE, que trazia na sua XXI versão o tema Ciência e Ética: 
um diálogo possível. Ao problematizar a questão da ética no 
modo competitivo e alienante que o sistema de produção 
acadêmica tem se transformado o grupo propôs uma perfor-
mance artística que apresentasse elementos dessas questões. 
Buscávamos imagens dos processos de morte engendrados 
por essa conjuntura. Foi assim que o Cortejo da Árvore Ima-
nência percorreu o corredor da universidade, saindo do bloco 
do Comitê de Ética, cruzando salas e auditório, entoando um 
fúnebre “produzir-publicar”. Objetivos Relatar a experiência 
de propor, através de uma intervenção cênica, a reflexão 
acerca das condições sociais de produção de conhecimento 
científico no contexto brasileiro e o papel de universidades e 
agências de fomento à pesquisa no estímulo ao produtivismo 
acadêmico. Metodologia A intervenção foi realizada em outu-
bro de 2016, durante a Semana Universitária da UECE. A mes-
ma foi uma construção dos educandos inscritos na disciplina 
Educação Popular em Saúde e Escola na Perspectiva da Pro-
moção da Saúde do Programa de Pós-graduação em Saúde 
Coletiva, contado com a participação de outros mestrandos 
e doutorandos do referido programa, totalizando 20 pessoas/
atores/educandos. Surgiu como avaliação final da disciplina, 
diante da conjuntura político-educacional e em consonância 
com tema do evento. O planejamento e elaboração da per-
formance artística-política foi realizada durante as aulas. Cada 
discente/ator compartilhou objetos cênicos elaborados a par-
tir da discussão - relógios, correntes, dinheiro, teses, símbo-
los em alusão as agências de fomento à pesquisa, sendo esta 
uma construção coletiva. O cortejo percorreu os corredores 
principais do Campus, utilizando tais objetos em um cortejo 

tação das máscaras e das informações no programa estatísti-
co Epi Info 3.5.4, enquanto a análise descritiva se deu através 
do programa estatístico Epi-info 7.0. Resultados e Discussão 
Em relação aos enfermeiros 100% são do sexo feminino, todas 
trabalham na Saúde da Família da zona urbana, são jovens, 
com idade média de 31,6 anos, a maior prevalência declaram 
ser brancas e casadas; 80% são concursadas; 45% se formaram 
entre os anos de 2006 e 2010 e 63% entraram pela primeira 
vez na Estratégia de Saúde da Família (ESF) entre os anos de 
2009 e 2015. 54% não receberam treinamento introdutório e 
mesmo as que receberam 45% não se sentiram preparadas 
para o trabalho após o mesmo, 54% consideram o grau de sa-
tisfação com o apoio recebido do coordenador do serviço de 
saúde ruim e péssimo. Quanto aos ACS a maior prevalência 
trabalha na Saúde da Família, 89% na zona urbana; 90% são 
mulheres, com idade média de 35,5 anos; quase 60% se auto-
declaram pardas e são casadas; 75% são concursadas; 61% têm 
o ensino médio completo e 59% entraram pela primeira vez 
na ESF entre os anos de 2011 e 2016; 92% dos ACS receberam 
treinamento introdutório e dos que receberam o treinamen-
to, 76% se consideraram preparados para o trabalho após o 
mesmo. Quanto ao grau de satisfação com o apoio recebido 
do coordenador do serviço de saúde, 69% considerou bom e 
excelente. Conclusões/Considerações Finais Este estudo des-
creveu o perfil dos profissionais de saúde das equipes da ESF 
do município de Tangará da Serra, a análise das informações 
possibilita ter uma visão dos recursos humanos que estão in-
seridos no âmbito do trabalho municipal, tendo em vista que 
estes lidam diariamente com os usuários e possui um estreito 
vínculo contribuindo para a consolidação das ações de ser-
viços. As diferenças encontradas entre na satisfação com a 
coordenação entre enfermeiros e ACS, propõe a gestão no-
vos olhares para a condução do processo de trabalho. Ainda 
percebe-se que há uma predominância do sexo feminino na 
condução das atividades de enfermagem na saúde da família, 
e que no caso das ACSs podem associar a facilidade de es-
tarem próximas à suas casas. Certamente, os resultados po-
derão nortear à gestão municipal para uma reflexão no âm-
bito de suas carreiras profissionais, além de contribuir com 
informações relevantes tanto para o município quanto para o 
cenário das pesquisas científicas. Referências LIMA, E. F. A. et 
al. Perfil socioprofissional de trabalhadores de equipes saúde 
da família. Rev enferm , v. 24, n. 1, p. 5, 2016. BRASIL. Minis-
tério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2012.

Raiane Aparecida Gonçalves; Josué Souza Gleriano; Tatiany 
Marques de Oliveira; Andrea Paradelo Ribeiro; Grasiele Cristina 
Lucietto; Juliana Fernandes Cabral; Marcelo Augusto Pfeifer 
Puça;

13893 FORMAÇÃO DE PRECEPTORES COMO 
TRABALHADORES E SUJEITOS DO SUS NA RESIDÊNCIA 
INTEGRADA EM SAÚDE DO CEARÁ

Introdução A Educação na Saúde é uma estratégia importante 
na análise e construção constantes das práticas de cuidados, 
gestão e formação profissional. A Residência Integrada em 
Saúde da Escola de Saúde Pública do Ceará, especialização 
para profissionais via ensino em serviço, tem como um dos 

eixos a Educação na Saúde para os preceptores do progra-
ma, todos, por exigência, trabalhadores do SUS. Objetivos 
A formação mensal e sistemática dos preceptores visa a um 
alinhamento teórico, pedagógico, prático e político das ações 
de saúde no território, em conjunto com os residentes. Me-
todologia Com a chegada da Residência em Horizonte-CE, os 
preceptores, trabalhadores municipais, integraram o corpo 
docente da Escola de Saúde Pública, com função de supervi-
são docente-assistencial por campo de atuação ou categoria 
profissional, e de facilitação do processo de aprendizagem 
dos profissionais residentes. Para isso, a Educação na Saúde 
desses docentes assenta-se em uma sequência de módulos de 
discussão/atuação em: territorialização, ações intersetoriais, 
gestão em rede, planejamento e avaliação em saúde, clínica 
ampliada, educação popular e empoderamento do usuário, 
alicerçados nos princípios e diretrizes do SUS. Resultados e 
Discussão Durante quatro anos de atuação da Residência no 
município, com formação simultânea dos preceptores, foram 
viabilizados: um compartilhamento habitual de ações de saú-
de, uma problematização dos processos de trabalho, projetos 
interdisciplinares e intersetoriais, momentos de discussões 
científicas, estudos de caso, qualificação das agendas profis-
sionais e da assistência na Saúde Mental e Saúde da Família. 
Através desses e outros frutos, os preceptores desenvolvem 
conhecimentos, habilidades e atitudes que alcançam proces-
sos de trabalho diários e proporcionam (auto) avaliação das 
práticas. Conclusões/Considerações Finais A Educação na Saú-
de para preceptores/trabalhadores do SUS configuram, assim, 
uma transformação e qualificação possíveis rumo à efetivação 
cotidiana do SUS, à melhoria da qualidade da atenção integral 
e ao acesso dos usuários aos cuidados de saúde.

Mabel Melo Sousa; Ana Caroline Leite de Aguiar; Lorena Falcão 
Lima; Denise Raquel Souza Cruz; Bruna Coelho Albuquerque; 
Geysa Maria Nogueira Farias; Camila Mendes dos Santos; Marília 
Machado Matos; Renata Saviano Araruna;

13906 REFLEXOS DA DESIGUALDADE EXPRESSOS NA 
FORMAÇÃO DE TRABALHADORES TÉCNICOS EM SAÚDE 
NO BRASIL ALGUMAS INQUIETAÇÕES

Introdução A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem reite-
rado sua preocupação com a formação dos trabalhadores da 
saúde e destacado as lacunas nos sistemas de saúde mundiais 
em relação aos recursos humanos. Os sistemas de atenção à 
saúde “enquanto respostas sociais deliberadas às necessida-
des de saúde dos cidadãos e, como tal, devem operar em to-
tal coerência com a situação de saúde das pessoas usuárias” 
(BOLZAN, HOFF, MACHADO, 2015, p.8), sistemas devem ter 
competência para atender e responder as necessidades da 
população, o que não tem sido enfrentado com sucesso pela 
complexidade das transformações societárias. O artigo em 
tela aborda alguns resultados da pesquisa “Formação de Tra-
balhadores Técnicos em Saúde no Rio Grande do Sul”, (Edital 
PIBIC/CNPq 2015-2016) realizada de setembro de 2015 a julho 
de 2016 coordenada pela equipe do Núcleo de Estudos em Tra-
balho Saúde e Intersetorialidade (NETSI)/PPGSS/PUCRS em 
parceria com a Escola de Saúde Pública/SES/RS. Objetivos Ob-
jetivo geral: analisar a formação de trabalhadores técnicos de 
saúde no Rio Grande do Sul a fim de subsidiar a discussão so-
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corpo docente e o PPP da instituição, assim como dos pres-
supostos explícitos nas DCNM, na legislação em saúde, na le-
gislação em enfermagem e destas com as novas discussões 
para a formação do corpo da enfermagem. Referências BRA-
SIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Reso-
lução CNE/CEB nº 6/2012. ESCOREL, S. Reviravolta na Saúde: 
Origem e articulação do movimento sanitário. Rio de Janeiro: 
FIOCRUZ, 1998. ITO, E. E. et al. O ensino de enfermagem e as 
diretrizes curriculares nacionais: utopia x realidade. Rev. esc. 
enferm. USP. v.40, n.4, p. 570-75. 2006. MINAYO, M. C. S. O 
desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 10 
ed, São Paulo: Hucitec, 2007. THERRIEN, S. N.M; GUERREIRO, 
M. G. S.; MOREIRA, T. M. M.; ALMEIDA, M. I. Projeto Político 
Pedagógico: concepção, construção e avaliação na enferma-
gem. RevEscEnferm USP, 2010

Claudielly Ferreira da Silva; Denise Mayara de Souza Pessoa; 
Erika Carla de Sousa Dias; Jane Kelly Moisés da Silva; Maria 
Mikaely de Souza Freitas; Francisca Adriana Barreto;

13924 A PROMOÇÃO DA EQUIDADE E O DESAFIO DA 
SUBCOORDENADORIA DA INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO – SIEC/SESAP/RN

Introdução A subcoordenadoria de Informação, Educação e 
Comunicação – SIEC tem como papel primordial desenvolver 
a promoção da política de equidade dos principais segmentos 
vulneráveis da sociedade, expandindo e divulgando para todo 
o Estado as diretrizes da política de promoção da equidade 
em saúde, a fim de viabilizar o acesso destas populações aos 
serviços e às ações de saúde nos municípios do RN. Objetivos 
A SIEC possui o objetivo de empossar e acompanhar o Comitê 
Técnico Estadual de Promoção da Equidade em Saúde repre-
sentando um avanço na busca pela justiça social no âmbito 
do SUS, em todas as instâncias, desde a atenção básica. Me-
todologia O Comitê Técnico Estadual foi instituído através da 
Portaria nº324/2013 sendo o Estado do RN uma referência na-
cional e o único que realizou seminários, como a I Siequidade, 
em 2013 abrangendo as regionais com vistas à efetivação da 
política de equidade. Através dos comitês instituídos, a SIEC 
acompanha os seguintes segmentos: Pessoas em situação de 
rua, Povos Ciganos, População de Campo e florestas, Comu-
nidades Indígenas, Povos de Religiões de Matrizes Africanas, 
População LGBT, População Negra e Quilombola. Resultados 
e Discussão A SIEC realiza com estas comunidades uma série 
de ações que visam a Promoção de Equidade em Saúde tendo 
em vista discutir os temas prioritários para essas populações 
propondo atividades educativas, como Diálogos Interativos, 
Retalhos de Saúde e Cidadania, com a participação das Uni-
versidades, membros do Ministério Público, profissionais de 
saúde e outras áreas. O resultado destas atividades tem ca-
ráter transversal a todos os programas e projetos das demais 
Subcoordenadorias da Coordenadoria de Promoção à Saúde 
– CPS, possibilitando uma atuação multiprofissional e uma 
articulação intersetorial. Conclusões/Considerações Finais A 
SIEC entende que no processo de consolidação do SUS, no 
país, deve ainda percorrer um longo caminho para diminuição 
das iniquidades na saúde, através de ações para os segmentos 

sociais e minorias populacionais, promovendo, desta forma, a 
equidade em saúde.

Renata Galvão Diniz do Nascimento e Silva; Carmosita Nóbrega 
Bezerra da Silva; Frankleide Morais de Matos Mota; Maria Iara 
Maia; Sanzia Maria Barbalho Fernandes; Sônia Maria Fernandes 
de Andrade; Verônica Borges Burgos;

13935 PLANEJAMENTO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

Introdução A Escola de Saúde Pública do Estado de Minas 
Gerais (ESP-MG),tem como missão “fortalecer o SUS, pro-
duzindo e disseminando conhecimentos junto a usuários, 
trabalhadores e gestores, por meio de ações educacionais e 
de pesquisa com a educação permanente em saúde como re-
ferencial político-pedagógico” (Minas Gerais, mimeo, 2016). 
Considerando as dimensões geográficas do Estado de Minas 
Gerais, a Educação a Distância (EaD) surge como uma ferra-
menta com potencial para atingir os municípios mineiros, de-
vido às características: flexibilidade de horários, possibilidade 
do aluno administrar seu tempo e estudos com autonomia, 
portanto, minimizando dificuldades de deslocamento para 
participação em capacitação profissional e atendendo às exi-
gências de atualizações constantes dos profissionais de saú-
de. Assim, é imprescindível agregar os recursos tecnológicos 
às ações de EPS ofertadas pela instituição a fim de ampliar e 
potencializar os processos de formação dos trabalhadores do 
SUS. Em 2015 realizou-se uma Oficina com os trabalhadores 
da ESP-MG com vista à interlocução de saberes, construção 
de redes colaborativas sobre as experiências e expectativas 
em relação à EaD e suas potencialidades. Objetivos Conhecer 
as experiências e expectativas dos trabalhadores da ESP-MG 
sobre a EaD; Promover a interlocução de saberes; Constituir 
redes colaborativas de aprendizagem; Sensibilizar os traba-
lhadores para a utilização dessa ferramenta. Metodologia Op-
tou-se como metodologia Oficina de Trabalho por possibilitar 
maior participação dos trabalhadores, despertar o interesse 
em planejar e construir coletivamente as ações educacionais 
em EaD. Para Figueiredo e outros (2006) oficina é um espa-
ço propício para o diálogo, a troca de saberes, construção de 
conhecimentos e interação de forma horizontalizada. Para 
subsidiar as discussões os participantes foram convidados a 
apresentar seus conhecimentos e experiências sobre o uso 
pedagógico das Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC). Em seguida, formou-se grupos heterogêneos para re-
fletir sobre as questões: considerando que a ESP-MG tem o 
desafio de articular a EPS em MG, qual EaD queremos e como 
ela pode contribuir para a ampliar a oferta de formação dos 
trabalhadores da saúde? Como a EaD pode contribuir para o 
Desenvolvimento Institucional? Por fim, realizou-se uma dis-
cussão sobre os elementos facilitadores e dificultadores para 
a reimplantação dessa modalidade na instituição. Resultados 
e Discussão Os participantes demonstraram possuir informa-
ções e conhecimentos sobre diferentes mídias, ferramentas, 
recursos, formatos dos materiais didáticos e a importância 
pela busca de novos conhecimentos. As discussões realiza-
das nos grupos abordaram o desenvolvimento da EaD na ES-
P-MG que atenda o contexto de formação dos trabalhadores 
do SUS, a existência de infraestrutura tecnológica adequada 

fúnebre com a duração de 30 minutos. Resultados e Discussão 
Devotos súditos entorpecidos pelo (en)canto de uma senhora 
da morte que carregava as ‘velas do conhecimento’ entoavam 
lamuriosamente o produzir-publicar. Essa imagem chegava 
para os transeuntes, do maior evento da universidade, por 
formas diversas. O que podemos citar, como produtores da 
cena, foram as reações de repulsa, riso, surpresa, curiosidade. 
As pinturas no rosto e as cores mortas davam o tom de pe-
sar que levou alguns companheiras(os) a seguir-nos curiosa-
mente, buscando observar desenlaces. A quem chegou a nos 
acompanhar, buscamos questionar aspectos do atual proces-
so educacional em que se observa a falta de ética e foco em 
aspectos destoantes da realidade social. Ressaltamos elemen-
tos para pensar o foco no produtivismo e ressaltar a questão 
da qualidade dos trabalhos produzidos no dogma do produ-
zir-publicar. Elementos da saúde pública e seu sucateamento, 
aprofundado pelo golpe de Estado vivido no país durante o 
ano de 2016 apresentaram a luta dos trabalhadores da saúde 
e das reflexões produzidas no processo de educação desses 
profissionais. Esse momento foi possível, também, pela me-
diação da educadora que priorizou a autonomia de mestran-
dos e doutorandos Conclusões/Considerações Finais Por fim, 
afirmamos a relevância dessa experiência durante a formação 
permanente em saúde. As modificações alcançadas por cada 
educando passou tanto pelo viver uma performance artístico 
teatral como algo novo, como pelo fato de expressar-se de 
uma forma peculiar sobre temas presentes na academia e per-
meados de relações de poder e portanto de opressão. Falar 
dos estranhamentos e inquietações não foi fácil, porque es-
tava-se diante não somente dos opressores como de colegas 
estudantes. O medo e a ousadia (FREIRE, 1986) permaneceu 
no grupo com o misto de emoções que o invadiu. Chegamos 
ao encerramento de um semestre com muita coisa dita e feita 
para além das publicações e acrescentando problematiz(a-
ções). Referências DOMINGUES, E. Autoria em tempos de 
“produtivismo acadêmico”. Psicologia em estudo. V 18, n. 2, 
Maringuá, abr./jun., 2013. FREIRE, P. Medo e Ousadia. – O coti-
diano do professor. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1986. FREIRE, 
P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

Emanuella Cajado Joca; Katherine Jeronimo Lima; Glaucilândia 
Pereira Nunes; Fátima Café Ribeiro dos Santos; Aline de Freitas 
Velasco Werneck; Maria Rocineide Fereira da Silva;

13921 REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DE NÍVEL 
MÉDIO EM ENFERMAGEM: O PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO EM QUESTÃO

Introdução A formação do enfermeiro influenciado pelo Mo-
vimento da Reforma Sanitária Brasileira tem como referência 
uma nova forma de se pensar a saúde/enfermagem. Essa pas-
sa a ser vista não mais enquanto prática puramente tecnicista, 
hospitalocêntrica, individual e curativa, avança-se no sentido 
de perceber a enfermagem enquanto (co)responsável pela 
transformação dos modos de andar a vida dos sujeitos (THER-
RIEN et al, 2010; ESCOREL, 1998). Apesar de se avançar nessas 
discussões o ensino profissionalizante e as formações técni-
cas ainda supervalorizam o conhecimento técnico-científico, 
em decorrência das exigências do mundo do trabalho. Sa-
be-se que ainda é reproduzido um ensino tecnicista, voltado 

apenas para práticas de procedimentos, porém as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio (DCNM) orientam um planejamento curricu-
lar capaz de proporcionar um perfil de egresso reflexivo e 
transformador da realidade (ITO et al, 2006). Assim, essa dis-
cussão torna-se pertinente para que se possa identificar até 
que ponto as diretrizes vem sendo de fato materializadas nos 
Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) no ensino profissiona-
lizante em enfermagem. Objetivos Discutir a materialização 
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profis-
sional Técnica de Nível Médio no Projeto Político Pedagógico 
em uma escola técnica de enfermagem do município de Pau 
dos Ferros/RN. Metodologia Trata-se de uma pesquisa descri-
tiva com abordagem qualitativa. O estudo ocorreu em dois 
momentos: o primeiro consistiu-se na leitura e estudo sobre o 
projeto político pedagógico, onde se discutiu sua importância 
na formação dos estudantes e quais seus elementos consti-
tutivos; no segundo, foi realizada uma entrevista semiestru-
turada com professores de uma escola técnica do município 
de Pau dos Ferros/RN. A amostra contou com quatro profes-
sores do curso técnico em enfermagem. Os dados coletados, 
provenientes das entrevistas, foram analisados e interpreta-
dos a partir da técnica de Análise de Conteúdo. Sendo assim, 
o procedimento metodológico de análise temática se deu da 
seguinte maneira: organização das entrevistas transcritas; lei-
tura e exploração do texto e, por último, análise das falas dos 
participantes, buscando entender a visão dos docentes sobre 
o objeto de estudo (MINAYO, 2007). Resultados e Discussão 
No que diz respeito a proposta do Projeto Político Pedagó-
gico, evidenciou-se que a instituição elenca como proposta 
formar profissionais extremamente técnicos, não preparan-
do-os para serem atuantes como profissionais capazes de 
mudar a realidade a qual estamos inseridos, conforme apon-
ta a DCNM. Apesar dos avanços teoricamente conquistados 
ainda é realidade não haver a efetivação prática dos aspectos 
que norteiam a elaboração e execução do PPP tendo como 
referência o que se discute nas diretrizes, pois estes ainda se 
configuram como meros documentos burocráticos. O PPP por 
sua vez é elaborado e engavetado, não se consolida como um 
documento flexível, reavaliado sempre que necessário por 
todos os atores que competem. Quando questionados sobre 
as fragilidades e potencialidades da formação, os professores 
não conseguiram elencá-las, e mais uma vez deixaram claro 
que isso deve-se ao não conhecimento do PPP. Além disso, 
deixam claro a não participação na construção do projeto, 
ao contrário, eles apenas recebem da instituição o que deve 
ser feito e o que cabe ao professor, em uma adequação ao 
que a instituição impõe. Conclusões/Considerações Finais Ao 
término da análise dos dados, percebe-se que os professores 
da Escola não possuem conhecimento sobre o PPP da própria 
instituição, assim como não sabem quais os seus elementos 
constituintes. Por se tratar de uma instituição formadora de 
técnicos, seu objetivo restringe-se ao modelo hegemônico pu-
ramente tecnicista de ensino. As respostas foram unânimes 
no que diz respeito ao objetivo real da instituição: formar pes-
soas para o mercado de trabalho, sem apresentar um perfil 
definido de como deve ser o profissional formado, e de quais 
as características que deve apresentar. Assim, percebe-se a 
necessidade de possibilitar aproximações constantes entre o 
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possuem histórico familiar de Hipertensão Arterial, Diabetes, 
Infarto ou Acidente Vascular Encefálico. Dentre os entrevis-
tados 68% adotam alimentação rica em carboidratos e gor-
duras e não praticam exercícios físicos. Achados semelhan-
tes foram encontrados em outros estudos no Brasil2,3,4. A 
maioria dos hipertensos (63%) possui ensino médio completo. 
Observaram-se condições de trabalho: cozinha quente e sem 
ventilação, carga excessiva de trabalho, vínculo de trabalho 
precarizado, considerando que 100% dos entrevistados tem 
vínculo de trabalho terceirizado. Conclusões/Considerações 
Finais Identificamos que existe uma considerável parcela de 
trabalhadores com sinais e sintomas sugestivos de Hiper-
tensão Arterial ocasionado por fatores de risco como condi-
ções precarizadas de trabalho, adoção de hábitos como má 
alimentação, etilismo/tabagismo, sedentarismo além das 
dificuldades de acesso aos serviços de saúde pelos mesmos. 
Dessa forma, consideramos que os trabalhadores estudados 
necessitam de mudanças em seu estilo de vida e nas condi-
ções de trabalho que favoreçam a eliminação dos fatores de 
risco identificados na perspectiva de melhoria na qualidade 
de vida dos mesmos e consequentemente se reflitam no con-
trole de seus níveis pressóricos e suas possíveis complicações 
como doenças cardiovasculares e acidente vascular encefá-
lico. Referências 1. Malta DC, Moura L, Prado RR, Escalante 
JC, Schmidt MI, Duncan BB. Mortalidade por doenças crôni-
cas não transmissíveis no Brasil e suas regiões, 2000 a 2011. 
Epidemiol Serv Saude. 2014 out-dez;23(4):599-608 2. Andrade 
SSCA, Malta DC, Iser BM, Sampaio PC, Moura L. Prevalência da 
hipertensão arterial autorreferida nas capitais brasileiras em 
2011 e análise de sua tendência no período de 2006 a 2011. Rev 
Bras Epidemiol. 2014;17 supl 1:215-26. 3. Andrade SSA, Stopa 
SR, Brito AS, Chueri PS, Szwarcwald CL, Malta DC. Prevalência 
de hipertensão arterial autorreferida na população brasileira: 
análise da Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. Epidemiol. Serv. 
Saúde. 2015, abr-jun; 24(2): 297-304. 4. Ministério da Saúde, 
Secretaria Executiva. DATASUS. Informações de saúde. Mor-
bidadee informações epidemiológicas. [Acesso em 2016 ago 
10] Disponível em: www2datasus.gov.br/DATASUS/index-
php?area=0203.

Sâmia Jamylle Santos de Azevedo; Eliane Santos Cavalcante; 
Deyziane Fernandes da Silva; Cleonice Andréa Alves Cavalcante; 
Francisco Arnoldo Nunes de Miranda;

13962 INTEGRAÇÃO DA GRADUAÇÃO COM A 
RESIDÊNCIA EM SAÚDE COLETIVA COMO ESTRATÉGIA DE 
POTENCIALIZAÇÃO PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Introdução O campo da Saúde Coletiva (SC) cresceu nos úl-
timos anos, notadamente pelo surgimento dos cursos de 
Graduação em Saúde Coletiva (GSC) e emergência de novos 
Programas de Pós-Graduação em todo país. Na Bahia, a GSC 
teve início em 2009, no contexto da Reestruturação e Expan-
são das Universidades Federais (REUNI). Em 2016, implantou-
se a Residência em SC com concentração em Planejamento e 
Gestão (P&G). Objetivos Relatar a experiência dos residentes 
de P&G na integração da residência com o componente cur-
ricular Política, Planejamento e Gestão III da GSC, ofertadas 
pelo Instituto de Saúde Coletiva (ISC) da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA). Metodologia Inicialmente as residentes par-

ticiparam do planejamento do componente curricular, estru-
turação da ementa e na sequência, contribuíram na definição 
das estratégias pedagógicas a serem utilizadas nas atividades 
didáticas, juntamente com a docente da disciplina. Posterior-
mente tiveram a oportunidade de ministrar algumas aulas, 
bem como enriquecer as discussões, trazendo as experiências 
vivenciadas no cotidiano da gestão nos campos de práticas, 
na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Salvador. Resul-
tados e Discussão Observou-se que as discussões foram esti-
muladas pela participação das residentes. As mesmas traziam 
para o centro do debate aspectos vivenciados nos diversos 
cenários de prática dos serviços, favorecendo a melhor com-
preensão dos conteúdos teóricos pelos discentes da GSC, 
bem como a reflexão práxica das atividades desenvolvidas pe-
los residentes de P&G. Observou-se que estratégia metodoló-
gica foi estimuladora nas aulas. Para as residentes de distintas 
formações, essa experiência possibilitou, também, o aprofun-
damento do conteúdo teórico do componente da GSC, e por 
sua vez, estimulou o exercício da docência e do protagonismo 
do sujeito em formação. Conclusões/Considerações Finais Ao 
final do semestre, notou-se que a experiência foi enriquece-
dora e promoveu a articulação dos conteúdos teóricos com as 
atividades práticas nos serviços de saúde, além da reflexão da 
práxis do Planejamento e Gestão em Saúde Coletiva.

Juliana Santos de Oliveira; Ana Cláudia Alves Santos Sousa; 
Catharina Matos Soares; Camila Ramos Reis; Juliana Bastos 
Santos Figueira;

13970 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E 
A GESTÃO DO CUIDADO AOS PESCADORES VÍTIMAS 
DE DOENÇA DESCOMPRESSIVA POR ACIDENTES DE 
MERGULHO

Introdução Apoiar ações de saúde que visem à promoção e 
prevenção de eventos evitáveis assume cada vez mais um pa-
pel relevante na sociedade atual. No âmbito da saúde como 
um direito de todos e dever do estado brasileiro, destaca-se 
como diretriz do Sistema Único de Saúde a garantia por parte 
de gestores à promoção e a adoção de comportamentos e de 
ambientes seguros e saudáveis à população. A implementa-
ção dessa diretriz resulta da ampla mobilização da socieda-
de em geral e da mídia em particular para a importância de 
acidentes, bem como o reforço das ações intersetoriais rela-
cionadas às causas náuticas, pesqueiras, de um lado, sabe-se 
que a Doença Descompressiva (DD) ocasionada por mergulho 
é um evento “acidental”, portanto presumível, o que requer 
medidas preventivas e educacionais no ambiente pesquei-
ro. Por outro lado, buscou-se desenvolver também a corres-
ponsabilidade do trabalhador pescador num sentido amplo, 
incluindo sua participação na reivindicação, proposições e 
acompanhamento desta politica de Humanização do SUS, e 
na promoção de ambientes seguros e comportamentos sau-
dáveis relacionados à prevenção de acidentes e seus fato-
res de risco. Objetivos Analisar a discursividade de gestores 
sobre a relação entre a organização dos serviços de saúde e 
a gestão do cuidado aos pescadores vítimas de acidente de 
mergulho em duas comunidades pesqueiras do litoral norte 
dos município de Rio do Fogo e Caiçara do Norte/RN. Metodo-
logia Conduzido pela pesquisa qualitativa no campo analítico 
da Análise de Discurso, participaram 6 trabalhadores de saú-

para o EaD e a articulação da gestão do conhecimento para 
registro, construção e compartilhamento de saberes entre 
os trabalhadores da ESP-MG na perspectiva de potencializar 
e ampliar seu campo de atuação. Conclusões/Considerações 
Finais Para o sucesso na implantação e gestão da EaD em uma 
instituição de ensino, faz-se necessário o envolvimento e ade-
são dos trabalhadores. Assim, percebeu-se envolvimento, in-
teresse e comprometimento dos participantes na definição e 
desenvolvimento da EaD na ESP-MG atingindo portanto, o ob-
jetivo dessa Oficina. Foram ressaltados pontos fundamentais 
para a definição do modelo da EaD, como o fortalecimento 
da identidade coletiva e a necessidade de adotar um modelo 
sustentável no qual a Escola seja protagonista na execução da 
política de Educação Permanente em Saúde, visto que a EPS 
proporciona a interlocução entre o ensino e as ações de ser-
viços em saúde, caracterizando o trabalho como um local de 
aprendizagem, tendo como objetivo a transformação das prá-
ticas profissionais e da própria organização do trabalho (CEC-
CIM, FEUERWERKER, 2004). Referências CECCIM, R. B. Educa-
ção Permanente em Saúde: desafio ambicioso e necessário. 
Revista Interface Comunic, Saúde, Educ. v.9, n.16, set.2004/
fev 2005. p.161-177. FIGUEIREDO, M. A. C; SILVA,J. R; NASCI-
MENTO, S. E; SOUZA,V. Metodologia de Oficina Pedagógica: 
uma experiência de extensão com crianças e adolescentes. 
Revista Eletrônica Extensão Cidadã. v.2, 2006. Disponível em: 
<http://periodicos.ufpb.br/index.php/extensaocidada/issue/
view/151>. Acesso em: 30 de jan de 2017. MINAS GERAIS. Es-
cola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais. Decreto de 
competências. Belo Horizonte, 2016 (mimeo).

Patrícia Rezende Canuto de Souza Rodrigues; Adinéia de 
Oliveira Maduro; Juracy Xavier de Oliveira; Poliana Cabral de 
Assis; Maria Teresa Marques Amaral; Anísia Valéria Chaves e 
Silva; Marcus Vinícius de Carvalho Braga;

13938 PROMOVENDO SAÚDE E PREVININDO O USO 
DE DROGAS EM EXPERIÊNCIA INTERDISCIPLINAR DE 
EXTENSÃO

Introdução Considerando a adolescência como um momento 
especial na vida de cada indivíduo. E uma ocasião em que há 
uma maior exposição e vulnerabilidade a diversos fatores ex-
ternos, a discussão sobre o uso de drogas entre estudantes 
dessa faixa etária, deve estar inserida no cotidiano escolar, 
além de ter destaque na educação e em questões de saúde pú-
blica. Objetivos Relatar a experiência do Projeto de Extensão 
“Adolescendo sem álcool, crack ou outras drogas”, desenvol-
vido por graduandos dos cursos de Enfermagem, Farmácia, 
Odontologia e Psicologia da UEPB em uma Escola Estadual 
do município de Campina Grande-PB no ano de 2016. Meto-
dologia As ações extensionistas têm se ancorado nas Meto-
dologias Ativas de Ensino e Aprendizagem com a finalidade 
de levar o extensionista a elaboração de atividades lúdicas e 
sensibilizar o público adolescente de 12 a 15 anos, matricula-
dos em uma Escola Estadual de Ensino Fundamental da cida-
de de Campina Grande – PB, com o propósito de despertar a 
curiosidade e reflexão sobre o uso de drogas licitas e ilícitas, 
bem como, promover uma maior interação e troca de conhe-
cimentos entre os alunos, graduandos e professores. O proje-
to foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Univer-
sidade Estadual da Paraíba sob CAEE:22861613.5.0000.5187. 

Resultados e Discussão As oficinas e atividades desenvolvidas 
têm utilizado discussões, dinâmicas, música, dança, confec-
ção de cartazes e aplicação de questionários que estimulam 
o diálogo, a reflexão coletiva e reconhecimento do contexto. 
Na culminância de cada semestre foram desenvolvidas, res-
pectivamente: a Gincana e a I Mostra Cultural Adolescendo 
sem drogas, que além de proporcionar a interação entre os 
adolescentes e graduandos, estimulou uma postura crítica e 
reflexiva nos estudantes, as atividades surpreenderam posi-
tivamente, não só os adolescentes, como também, os pro-
fessores e graduandos, devido ao alto nível de desempenho 
e criatividade no material produzido. Conclusões/Considera-
ções Finais A ludicidade com que foi trabalhada a temática 
“Drogas” favoreceu a criticidade e reflexão dos estudantes, 
trazendo a sua rotina uma educação preventiva do uso inde-
vido das drogas, em que exercerão o papel de sujeito da ação 
e não um objeto de manipulação, evitando assim, o enfoque 
repressivo e excludente.

Nathália Thays Jatobá Araújo; Sarah Medeiros da Silva Roque; 
Renata Cardoso Rocha-Madruga;

13956 FATORES DE RISCO PARA HIPERTENSÃO 
ARTERIAL EM TRABALHADORES QUE DESENVOLVEM 
SUAS ATIVIDADES LABORAIS NO RESTAURANTE 
UNIVERSITÁRIO

Introdução A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma das doen-
ças com maior prevalência no mundo moderno e é caracte-
rizada como um problema de Saúde Pública no Brasil e no 
mundo1. Tendo em vista a crescente demanda de funcioná-
rios do Restaurante Universitário da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte acometidos de quadros característi-
cos de picos hipertensivos com a necessidade premente de 
controle e aferição da pressão arterial continuamente, foi 
solicitada a contínua aferição dos níveis pressóricos de seus 
servidores a fim de prevenir complicações. A partir da solici-
tação foi realizado um projeto de extensão e pesquisa com 
os dados encontrados. Objetivos Identificar os principais fa-
tores de risco para a hipertensão arterial em trabalhadores 
de um restaurante universitário. Metodologia Trata-se de 
uma pesquisa do tipo exploratória e descritiva que teve como 
cenário o restaurante universitário de uma universidade fe-
deral em Natal/RN. A população alvo foram os trabalhadores 
do referido restaurante que aceitaram participar do projeto 
após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, (CAAE), 
número: 59965816.8.0000.5537. No processo de coleta de 
dados, ocorreram entrevistas com aplicação de questionários 
sociodemográficos antes da aferição da pressão arterial. Os 
dados obtidos foram sumarizados através da estatística des-
critiva utilizando-se o software Microsoft Office Excel 2013. 
Resultados e Discussão As entrevistas foram realizadas com 
52 funcionários, e destes, 11 apresentaram sinais e sintomas 
sugestivos de hipertensão após a verificação da pressão arte-
rial com instrumentos calibrados e dentro das normas de boas 
práticas. Dentre os entrevistados encontramos uma taxa de 
prevalência de 21% para Hipertensão Arterial. Dos hipertensos, 
45% trabalham como cozinheiros, 30% são copeiros, 18% são 
auxiliares de cozinha e 7% almoxarifes. Em relação aos fato-
res de risco referidos pelos pacientes: 45% são etilistas, 36% 
são tabagistas, 55% não praticam atividade física regular, 72% 
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mana e sua vida é política? Vida é coisa que inventada ou não, 
não se apresenta apenas na superfície do tudo de ensaio, é 
necessário mergulhar no profundo do mundo que as nossas 
salas de aula assépticas não pautam. Formação histórica e po-
lítica para estudantes de saúde, e por que não! Nos tempos de 
então e de agora, em que golpes, contragolpes, o SUS entre-
gue a própria sorte, com risco eminente de morte, torna-se 
cada vez mais urgente e necessário. Referências ARENDT, H. 
A Condição humana. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitá-
ria, 2016. ARRETCHE, M. Trajetória das desigualdades: como o 
Brasil mudou nos últimos 50 anos. São Paulo: Editora UNESP, 
2015. CARVALHO, J. M. Cidadania no Brasil. O longo caminho. 
21 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. GIDDENS, A. 
Sociologia. 6 ed. Porto Alegre: Penso. 2012.

Otacilio Batista de Sousa Nétto; Conceição de Maria Probo de 
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13979 A INFLUÊNCIA DAS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO 
NO ESTÁGIO INTEGRADO EM SAÚDE COLETIVA NUMA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICA: RELATO 
DE EXPERIÊNCIA

Introdução Desde sua implementação na década de 1990, o 
Sistema Único de Saúde (SUS) apresenta dentre suas funções 
a ordenação da formação de recursos humanos na área da 
saúde no País. Para sistematizar tal ordenação, foram instituí-
das nos anos de 2001 e 2002, as Diretrizes Curriculares Nacio-
nais (DCN) dos cursos de graduação da saúde, visando formar 
egressos aptos ao trabalho em equipe, de modo a prestar 
uma atenção integral à saúde. Logo, as Instituições de Ensino 
Superior (IES), embasadas nos preceitos estabelecidos pelas 
DCN, foram instruídas a formar profissionais para atuar no 
SUS. Para tanto, os discentes deveriam aprender na teoria e 
na prática ao longo da graduação. Assim, foi orientado que 
os cursos de graduação em saúde desenvolvessem atividades 
voltadas ao campo da saúde coletiva, focadas sobretudo na 
Atenção Primária à Saúde (APS), cenário que requer a neces-
sidade de práticas que transcendam o tradicional modelo bio-
médico, além da importância de uma formação generalista. 
Objetivos Relatar a experiência de uma atuação interdiscipli-
nar vivenciada no Estágio Integrado em Saúde Coletiva numa 
IES pública; refletir sobre como as políticas de formação es-
tão sendo postas em prática, no âmbito do Estágio Integra-
do. Metodologia Para a realização do presente estudo, foram 
analisados 33 diários de campo, feitos semanalmente, pelos 
estagiários. O estágio teve carga horária de 4 horas semanais, 
onde foram desenvolvidas atividades planejadas e supervisio-
nadas de forma integrada. Nos diários de campo, os estagiá-
rios pontuaram as atividades realizadas, sugeriram atividades 
e ações para serem desenvolvidas pela equipe, comentaram 
acerca dos resultados alcançados, realizando uma autocrítica 
quanto às suas condutas frente à comunidade e aos demais 
estagiários, comentaram sobre as ações interdisciplinares, ci-
tando as facilidades e dificuldades e, por fim, o diário de cam-
po era concluído com as impressões e percepções obtidas 
durante a semana, todo esse registro era feito com respaldo 
teórico previamente já visto ou disponibilizado pelos supervi-
sores ao longo do estágio. Resultados e Discussão As DCN da 
Fonoaudiologia, de 2002, afirmam que a formação do fonoau-

diólogo objetiva dotar o profissional para desenvolver, partici-
par e/ou analisar projetos de atuações interdisciplinares, já no 
artigo sexto, é posto que as práticas profissionais devem es-
tar relacionadas com a comunidade, buscando a integralidade 
das ações do cuidar. Visando alcançar o preconizado nas DCN, 
o Estágio Integrado em Saúde Coletiva ocorreu no segundo 
semestre de 2016, numa Unidade de Saúde da Família (USF), 
na periferia de Maceió, com discentes de Fonoaudiologia e Te-
rapia Ocupacional de uma IES pública do estado de Alagoas. 
Segundo os registros, esse período foi marcado, inicialmente, 
por dificuldades de interação entre os estagiários, tanto na 
comunicação quanto na elaboração de recursos, mas houve 
a percepção de que isso é inerente ao trabalho em equipe. Os 
estagiários reconheceram que a IES atende às DCN, pois to-
dos passam, obrigatoriamente, por esse estágio, contribuin-
do positivamente para a sua formação, pois eles vivenciaram 
o cenário de atuação mais heterogêneo, isto é, a comunidade 
e isso foi feito de forma integrada, levando-os a planejar ações 
interdisciplinares. Conclusões/Considerações Finais Nessa 
conjuntura, salienta-se a importância da manutenção de polí-
ticas voltadas à formação na APS, não apenas do Fonoaudió-
logo, mas qualquer outro profissional na área da saúde, pois a 
prática interprofissional embasada nas DCN e na Lei Orgânica 
do SUS, proporciona para os futuros profissionais de saúde, 
uma formação que perpassa a esfera individual, preparando-
-os para o trabalho em equipe e em prol da atenção integral 
à saúde dos usuários. Referências BRASIL. Lei n. 8080/90, de 
19 de setembro de 1990. Brasília: DF. 1990. Disponível em <ht-
tps://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8080.htm> Acesso 
em: 25 jan. 2017. BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Graduação em Fonoaudiologia – Resolução CNE/CES 
5, de 19 de fevereiro de 2002. Disponível em: <http://portal.
mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES052002.pdf>. Acesso em: 25 
jan. 2017. COSTA, L. S. et al. A prática do fonoaudiólogo nos 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família em municípios paraiba-
nos. CoDAS, v. 25, n. 4, p. 381-387, 2013. MARTINS, M. L. et al. 
A atuação fonoaudiológica na interdisciplinaridade da saúde 
coletiva. In: XXIII Congresso Brasileiro e IX Congresso Inter-
nacional de Fonoaudiologia, Salvador, p. 1-8, out. 2015.Resu-
moNatal.pdf
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13986 INSTRUMENTO PARA MELHORIA DO PROCESSO 
DE TRABALHO RELACIONADO À INVESTIGAÇÃO 
DOMICILIAR DE CASOS DE SÍNDROME CONGÊNITA 
ASSOCIADA AO ZIKA VÍRUS

Introdução Desde outubro de 2015 o Brasil tem vivido um 
grave problema de saúde pública decorrente do aumento do 
número de casos de microcefalia, observado inicialmente em 
recém nascidos no estado de Pernambuco e posteriormente 
em outras regiões do país. Após investigações, o Ministério 
da Saúde reconheceu a relação entre a introdução do vírus 
Zika no Brasil e a elevação no número de casos dessa doença. 
Objetivos Descrever a experiência de elaboração de um guia 
para investigação domiciliar dos casos suspeitos de Síndro-
me Congênita Associada ao Zika Vírus dirigido à profissionais 
de saúde, desenvolvido por um grupo de estudantes de gra-

de que atuavam como integrantes de equipes gestoras, após 
apreciação Ética (CAAE) de número 20818913.0.0000.5537. 
Os depoimentos transcritos foram organizados e analisados 
à luz da Análise de Discurso. Resultados e Discussão Após 
leitura minuciosa do material empírico procurou-se observar 
nos discursos os processos que possibilitaram a identificação 
da seguinte formação discursiva: organização dos serviços de 
saúde interligado à gestão do cuidado aos pescadores vitimas 
de Doença Descompressiva por acidentes por mergulho; Es-
tratégias para a prevenção e cuidado. Nos discursos dos ges-
tores evidencia-se a falta de sistematização e fragmentação 
das ações de prevenção, tratamento e reabilitação, falta de 
articulação entre os serviços (unidades de saúde) e planeja-
mento e cumprimento das atividades especificas ao cuidado 
efetivo a esses trabalhadores da pesca, bem como a falta de 
planejamento estratégico para gestão do cuidado à Doença 
Descompressiva. Conclusões/Considerações Finais Nesse sen-
tido, para que a organização dos serviços de saúde seja eficaz 
e efetiva, se faz necessário que a prevenção do acidente que 
ocasiona a DD seja prioridade na agenda da gestão e reconhe-
cida como um problema social nas comunidades pesqueiras 
estudadas. Palavras-chave: Acidentes de Trabalho; Descom-
pressão; Mergulho. Referências 1. Sanches DAM, Lopes BMN, 
Silva GTV, Bresque GN, Lima RAO, Silva RCR. Lesão medular 
por mergulho em águas rasas: relato de caso. Coloquium vi-
tae [Internet]. 2012 [cited 2015 Jan 20];4(1):18-26. Available 
from: http://revistas.unoeste.br/revistas/ojs/index.php/cv/
article/viewFile/613/725 2. Sedrez MC, Santos CF, Marenzi RC, 
Sedrez ST, Barbieri E, Branco JO. Caracterização socioeconô-
mica da pesca artesanal do camarão Sete-barbas em Porto 
Belo, SC. Boletim do instituto de pesca [Internet]. 2013 [cited 
2015 Jan 20];39(3):311–22. Available from: ftp://ftp.sp.gov.br/
ftppesca/39_3_311-322.pdf 3. Vieira N, Siqueira D, Ever M, Go-
mes M. Divisão sexual do trabalho e relações de gênero em 
contexto estuarino-costeiro amazônico. Amazônica – Revista 
de antropologia [Internet]. 2013 [cited 2015 Jan 20];5(3):806-
35. Available from: http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/
amazonica/article/view/1606/2017
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13978 “PERDIDOS E ACHADOS” DO CURSO DE 
FORMAÇÃO HISTÓRICA E POLÍTICA PARA ESTUDANTES 
DE SAÚDE DA UFPI.

Introdução A saúde é um dos direitos inerentes à condição de 
cidadania, e no Brasil a interseção entre saúde e cidadania ou 
a falta dela, se constrói ao longo de nossos quinhentos anos. 
Por sua vez, políticas de saúde devem ser tratadas como polí-
ticas sociais, voltadas para o bem estar de indivíduos/ coletivi-
dades. Como política, está sujeitas a múltiplos determinantes, 
especialmente em uma sociedade como a nossa, marcada por 
um capitalismo periférico, mas não menos agressivo, e por 
uma historicidade em que se ressalta entre outras questões, 
profundas e persistentes desigualdades sociais. Apesar da re-
lativa solidez destas constatações, a formação em saúde de 
nível superior no Brasil se edificou deixando estas questões 
ao largo, omitindo-as ou negligenciando-as de forma propo-
sital, primando a formação de profissionais essencialmente 

técnicos. Colocar em cheque esta formação exige um exer-
cício invulgar de coragem e resistência. O curso em questão 
não teve tamanha ousadia, mas não hesitou em apontar ou-
tras possibilidades teórico-prátcas que devem acompanhar e 
estar presentes no processo formativo em saúde. Objetivos 
Compartilhar as experiências vividas durante a realização de 
um curso de formação histórica e política para estudantes 
dos cursos de saúde, sensibilizando-os para o estudo da so-
ciedade em que vivemos, com vistas ao desenvolvimento de 
acúmulos de análise crítica e compreensão, do contexto das 
políticas públicas brasileiras, e em particular e de modo mui-
to especial, da luta pelo direito social a saúde personificado 
no SUS e por sua defesa. Metodologia O curso caracterizado 
como extensão universitária semipresencial, foi marcado pe-
dagogicamente pelo processo dialética prática-teoria-prática, 
buscando desenvolver autonomia de pensamento, o interes-
se de pesquisa e a reflexão crítica, individual e coletiva. Acon-
teceram aulas presenciais e a utilização do ambiente virtual 
de aprendizagem e foram considerados os seguintes aspectos 
avaliativos: questionamento, reflexão e debate sobre a práti-
ca, e sistematização teórico-conceitual no ambiente virtual de 
aprendizagem; realização de exercícios individuais; discussão 
dos conteúdos, exercícios e questões por meio de fóruns de 
discussão; e a elaboração de um trabalho que expressasse, 
individual e coletivamente, o que e como se aprendeu. A orga-
nização do curso sob a forma modular considerou três gran-
des temas: educação, trabalho e saúde – que foram discutidos 
em módulos: Universidade e mudança social: o que é socie-
dade?, Capitalismo e saúde, e Capitalismo e luta de classes. 
Resultados e Discussão Os resultados do curso originalmen-
te idealizado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
em parceria com o Ministério da Saúde e mais 22 instituições, 
foram sistematizados em perdidos e achados. Por perdidos, 
leia-se a extensa noite escura da alienação política de acadê-
micos de saúde, uma vez que formadas 4 turmas em campis 
diferentes, apenas uma delas vingou. As demais por ‘n‘ razões 
que foram da ortodoxia burocrática ao plano existencial-in-
terpessoal, não resistiram à seca do ‘habitus‘ das terras em 
que o primado da técnica é ferro-demarcado, e mesmo com o 
trabalho de ‘campo‘ entusiasticamente irrigado e inseminado, 
minguaram. Uma leitura funcional-produtivista tão em voga, 
traduziria os perdidos como um retumbante fracasso. Há ou-
tro lastro possível para a tradução dos que se perderam na ‘ti-
rana légua‘ do caminho desta formação. Por achados tem-se 
o que foi construído de inusitado, sequer anteriormente vis-
lumbrado, com os poucos, muito poucos que resistiram e fica-
ram. A convivialidade de síncreses, teses, antíteses, sínteses, 
e uma ‘pegada‘ hermenêutico-dialética para atravessarmos 
categorias como: sociedade, capitalismo, trabalho e saúde, 
em um processo raro e festejado. Conclusões/Considerações 
Finais Parece apenas poesia se tudo vale a pena e a alma não 
é pequena.Ciência não é não! A légua é tirana, mas o devir 
da formação humana se agiganta, e adiante espera de nós, 
formadores e alunos, professores, doutores ou aprendizes, 
mais que a mera pequeneza da sutileza grotesca da reprodu-
ção do já sabido, e repetido ad nauseam. Andar por caminhos 
históricos e políticos de saberes costumeiramente tidos como 
inexistidos. Saúde envolve tudo isso professor? E a crítica pro-
fessor, não destrói reputações? Saúde é parte da condição hu-
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ticulando teoria e prática, nos quais os docentes refletiram de 
forma crítica e participativa, associando à discussão da reali-
dade dos serviços nos municípios, com os conteúdos trabalha-
dos. Durante o desenvolvimento dos cursos, a equipe técnica 
realiza acompanhamento às turmas, observando o desempe-
nho dos docentes e alunos e proporcionando continuidade da 
formação pedagógica através de orientações dos registros 
escolares, técnicos e pedagógicos, sempre em consonância 
com aspectos avaliativos específicos de cada curso. Resulta-
dos e Discussão As capacitações pedagógicas foram realiza-
das, com carga horária de 20 horas, antecendendo o inicio dos 
cursos e buscou integrar os docentes selecionados para atuar 
em municípios da 1ª e 3ª regiões de saúde. Os referenciais teó-
ricos foram regidos pelas temáticas: Projeto Político Pedagó-
gico (PPP), Tendências Pedagógicas, Técnicas Metodológicas, 
Avaliação, Registros Escolares, Planejamento e Plano de au-
las. Tais temas foram selecionados com vistas a uma maior efi-
cácia na atuação em sala de aula, de forma a tornar a prática 
educativa mais dinâmica, reflexiva e participativa, objetivando 
um desempenho mais qualificado para a formação dos traba-
lhadores do SUS. Ao longo do desenvolvimento das turmas, 
a formação pedagógica dos docentes segue complementada 
durante o acompanhamento das atividades dos mesmos no 
desenvolvimento dos cursos. Desde o inicio do projeto, foram 
realizadas 25 turmas para trabalhadores do SUS que atuam 
como Agentes Comunitários de Saúde e 06 turmas para Auxi-
liares e Técnicos que atuam na Atenção Básica, com isso, até 
o momento resultamos 775 profissionais de saúde qualifica-
dos para o Projeto Rede Cegonha. Conclusões/Considerações 
Finais A avaliação e acompanhamento dos alunos, docentes 
e equipe técnica da Escola, retratam que os cursos têm con-
tribuído, significativamente, para as melhorias das ações nos 
municípios, trazendo reflexões acerca das políticas de saúde, 
humanização, cuidado integral do paciente, ações educativas 
e trabalho em equipe. Especificamente, em relação aos alu-
nos, a forma como os cursos estão estruturados, em unidades 
de ensino, representam componentes pedagógicos autôno-
mos, que propiciam a continuidade de estudos, possibilitando 
compor itinerários formativos pertinentes em outros cursos 
no CEFOPE. Essa metodologia que organiza o currículo a partir 
de competências, significa preparar os alunos para um saber–
fazer reflexivo, crítico, no contexto do seu grupo social. Re-
ferências ARANHA, A. V. Formação docente para a educação 
profissional – especificidades da área de saúde. Artigo apre-
sentado no Seminário sobre “Educação Profissional – concep-
ções, experiências, problemas e propostas”. Brasília: MEC/
SEMTEC/PROEP, 2003. RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria 
de Estado da Saúde Pública. Centro de Formação de Pessoal 
para os Serviços de Saúde Dr. Manoel da Costa Souza. Projeto 
Político Pedagógico [do Centro de Formação de Pessoal para 
os Serviços de Saúde Dr. Manoel da Costa Souza - CEFOPE]. 
Natal: CEFOPE/SESAP, 2011. ZABALA, A. As relações interativas 
em sala de aula: o papel dos professores e dos alunos. in: A 
prática educativa: Como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1999. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Manual Prático para Imple-
mentação da Rede Cegonha. Brasília: MS, 2011.
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13992 PRECARIZAÇÃO, PRECARIEDADE E PRECÁRIO: 
AS CARACTERÍSTICAS DO MUNDO TRABALHO NA 
CONTEMPORANEIDADE, APROXIMAÇÕES TEÓRICAS E 
CONCEITUAIS NO CAMPO DA SAÚD

Introdução Comumente, quando se fala em precarização 
do trabalho, toma-se como referência o momento no qual 
foi efetuado o denominado modelo de acumulação flexível, 
implementado no contexto de uma intensa reestruturação 
do mundo da produção, e que tem seu início na década de 
1970(BORSONI, 2011). Aquino (2005) afirma que a “precari-
zação”, sob o nome de flexibilização, acaba por constituir-se 
numa resposta “contemporânea” do capital, que articula no-
vos modelos de temporalidades e vínculos laborais que vul-
neram os direitos básicos dos trabalhadores. Mattoso (1999), 
na sua concepção, considera que a precarização do trabalho, 
diz respeito à ampliação dos vínculos de trabalho parcial, sem 
carteira assinada, por tempo determinado ou sem rendimen-
to fixo, bem como às más condições de trabalho e à deterio-
ração das relações laborais. O trabalho precário nas últimas 
décadas é o resultado do crescimento da globalização (inter-
dependência econômica e seus correlatos, tais como maior 
comércio internacional e movimento acelerado de capital, 
produção e trabalho) e da expansão do neoliberalismo (uma 
ideologia que implica desregulação, privatização e remoção 
de proteções sociais (KALLEBERG, 2009). Objetivos O objeti-
vo deste trabalho é apontar alguns elementos para o debate 
sobre precarização, precariedade e precário na contempo-
raneidade e suas características no mundo do trabalho com 
aproximações teóricas e conceituais para o campo da saúde. 
A discussão aqui apresentada parte do princípio de que os 
modos de expressão do trabalho precário na atualidade tra-
zem implicações na vida dos trabalhadores, sobretudo para 
aqueles que atuam no campo da saúde . Metodologia Trata-
se de uma revisão narrativa onde propõe-se contribuir com a 
reflexão sobre a temática. Foi realizada a partir da análise da 
literatura publicada (artigos, teses dissertações),além do refe-
rencial teórico incorporado da Disciplina Trabalho, Educação 
e Saúde: Bases Epistemológicas e desafios contemporâneos 
(ISC B99) do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 
da Universidade Federal da Bahia (UFBA)/ Instituto de Saú-
de Coletiva (ISC). Para o referido trabalho foi sistematizado 
a busca de trabalhos publicados em Base de dados SciELO- 
ScientificElectronic Library Online, utilizando os descritores: 
trabalho precário, precarização, flexibilização, saúde, preca-
riedade. Resultados e Discussão Segundo publicação da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS) no final de 2014, a (OMS) 
o relatório “Recursos Humanos para a Saúde: base para a 
cobertura universal e agenda de desenvolvimento pós-2015”, 
afirmam que faltam no mundo, hoje, 7,2 milhões de profissio-
nais de saúde, e esse número pode chegar a 12 milhões, em 
2035, e afirmam que não há saúde sem força de trabalho. O 
relatório detalha que 83 países estão abaixo do limiar de 22,8 
profissionais de saúde qualificados por 10 000 habitantes e 68 
países estão acima do limite de 59,4 profissionais de saúde 
qualificados por 10 000 habitantes. No Brasil a relação obtida 
foi de 31,4 profissionais de saúde para cada 10 mil habitantes, 
sendo ainda inferior ao recomendado pela OMS para univer-
salizar a cobertura de 34,5 profissionais de saúde para 10 mil 

duação e pós graduação. Metodologia Foi realizada revisão 
documental de guias e protocolos disponibilizados pelo MS 
com orientações técnicas e diretrizes relacionadas às ações de 
vigilância de microcefalias e/ou alterações do sistema nervo-
so central (SNC), assim como revisão da literatura especiali-
zada no tema. Posteriormente os estudantes acompanharam 
profissionais de um serviço de referência na realização das 
investigações domiciliares, identificando aspectos relevantes 
a serem abordados pelo entrevistador durante a visita domi-
ciliar e os cuidados necessários durante essa abordagem. Foi 
construído então o guia e submetido à revisão pelo grupo 
de profissionais especialistas. Resultados e Discussão O guia 
objetiva orientar os profissionais de saúde na realização da 
investigação domiciliar de casos suspeitos de microcefalia e 
outras alterações do SNC associados ao Zika Vírus, haja vista 
alguns necessitarem de complementação de dados relevan-
tes para encerramento. Está dividido em cinco seções: a pri-
meira apresenta o conceito de investigação epidemiológica; 
a segunda aborda os objetivos desse tipo de investigação 
realizada a nível domiciliar; a terceira apresenta um roteiro de 
como planejar essa investigação; a quarta contempla elemen-
tos relevantes na abordagem familiar no domicílio; e a quinta 
e última seção detalha como deve ser preenchida a ficha de 
investigação dos casos suspeitos. Conclusões/Considerações 
Finais Esse guia constitui-se em importante ferramenta de 
capacitação dos profissionais na condução das investigações 
domiciliares dos casos suspeitos de microcefalia associada ao 
Zika Vírus. Ressalte-se entre as orientações, a relevância dos 
aspectos relativos à abordagem psicossocial, considerando as 
fragilidades em que se encontram tais famílias.
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13990 A ENFERMAGEM NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 
FAMÍLIA: REFLEXÕES SOBRE PROMOÇÃO DA SAÚDE A 
PARTIR DE UM GRUPO DE GESTANTES

Introdução As atividades do enfermeiro na Estratégia Saúde 
da Família (ESF) têm se ampliado, e envolvem além do cuidar, 
o educar e o gerenciar. Acredita-se que estes em associação 
possibilitam diversificação dos conhecimentos, onde podem 
ser construídos e adaptados às necessidades individuais e 
coletivas. Nesse sentido, a educação em saúde está presen-
te no cotidiano do enfermeiro (RIGON, et al 2011). Objetivos 
Relatar a experiência da realização de um grupo de gestantes 
abordando o tema Sinais de Parto em um Centro de Saúde 
da Família (CSF) do interior do estado do Ceará. Metodologia 
Trata-se de um relato de experiência, realizado em outubro de 
2016 junto a um grupo de gestantes de um CSF do interior do 
Ceará, facilitado por profissionais das equipes de enfermagem 
da referida unidade juntamente com acadêmicas de um curso 
de Enfermagem e de um curso de Educação Física. A oficina 
contemplou assuntos relacionados aos sinais do trabalho de 
parto. Para a abordagem do tema utilizou-se de metodologias 
ativas para reconhecer o protagonismo das gestantes no seu 
processo de cuidado. Resultados e Discussão Inicialmente 
houve a apresentação da equipe de enfermagem, bem como 
das acadêmicas, logo após iniciou-se uma dinâmica, onde 
cada gestante pegava um papel onde neste estavam pergun-

tas como “O que fazer se a bolsa se rompe?”, ou “Precisa ficar 
em jejum para o parto normal?”, entre outras relacionadas as 
dúvidas mais freqüentes que as gestantes têm. A partir destas 
perguntas houve um diálogo com as mães de forma a promo-
ver a (re)construção de conhecimento de todos os envolvi-
dos na oficina. A atividade funcionou como espaço de acolhi-
mento e prática educativa com gestantes. Proporcionou um 
espaço de aprendizado e desmistificação de mitos e crenças 
relacionadas aos sinais do trabalho de parto. Conclusões/Con-
siderações Finais Conclui-se que a educação em saúde deve 
estar inerente aos cuidados de enfermagem, em diversos 
contextos, principalmente na ESF, espaço propício para tal, 
palco fecundo para a promoção da saúde. Assim, busca-se a 
corresponsabilização do cuidado com os usuários do sistema 
de saúde de forma a conceder autonomia para os mesmos.

Ana Jessyca Campos Sousa; Conceição de Maria Farias Sousa; 
Geniane Soares Adriano; Quitéria Larissa Teodoro Farias; 
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13991 AÇÕES PARA REDUÇÃO DA MORTALIDADE 
INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA: CURSOS DE 
APERFEIÇOAMENTO PARA TRABALHADORES DO SUS NA 
1ª E 3ª REGIÕES DE SAÚDE.

Introdução O elevado índice de mortalidade materno-infan-
til nas regiões da Amazônia legal e do Nordeste brasileiro é 
influenciado pelo baixo rendimento familiar, que reflete na 
quantidade e qualidade da alimentação, nas condições sani-
tárias e médicas da população, que convive com a falta de es-
gotos e de água tratada, deficientes condições de moradias e 
difícil acesso à assistência médico-hospitalar. Em abril de 2011, 
o Ministério da Saúde - MS lançou o Projeto Rede Cegonha, 
composto por medidas que visam garantir a todas as brasi-
leiras, através do SUS, melhoria de acesso ao atendimento à 
saúde, desde a confirmação da gravidez, passando pelo pré-
natal e parto, além do acompanhamento integral a criança até 
os dois anos de idade. Em consonância à essa política, o Cen-
tro de Formação de Pessoal para os Serviços de Saúde, desde 
2015, vem realizando e acompanhando Cursos desse projeto, 
em parceria com os municípios, contemplando trabalhadores 
da 1ª e 3ª Regiões de Saúde do Estado do RN, com objetivo de 
qualificar o processo de trabalho dos Agentes Comunitários 
de Saúde, Auxiliares e Técnicos em Enfermagem, que atuam 
na Atenção Básica, Unidades Mistas, Maternidades e Hospi-
tais que realizam partos. Objetivos - Relatar o desenvolvimen-
to e acompanhamento dos cursos da Rede Cegonha promo-
vidos pela escola, com ações voltadas a atenção à mulher no 
período gravídico-puerperal, ao recém-nascido e à criança, vi-
sando à redução da mortalidade materno-infantil; - Descrever 
o processo de capacitação pedagógica realizada com os do-
centes que participam da execução do projeto; - Apresentar o 
processo de acompanhamento dos cursos desenvolvidos nos 
municípios. Metodologia O desenvolvimento deste trabalho 
exigiu embasamentos pedagógicos para apoiar os docentes 
durante o acompanhamento e execução dos cursos de forma 
a valorizar o conhecimento prévio dos seus educandos, aper-
feiçoando e ressignificando seus conceitos. Para isso, foram 
realizados momentos de capacitações pedagógicas com os 
docentes, com encontros presenciais no CEFOPE, sempre ar-
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(Atendentes SUS). As entrevistas e os GF foram realizados 
após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesqui-
sa da Unifesp e mediante assinatura do Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido pelos participantes. As perguntas 
norteadoras das entrevistas e GF abordaram a descrição do 
processo de elaboração, implementação e avaliação do PCCS, 
sendo também dirigidas aos GF questões relativas a gestão e 
processo de trabalho. A análise das entrevistas e dos grupos 
focais apoiou-se no referencial proposto por Bardin (1995) da 
Análise de Conteúdo (AC). Resultados e Discussão Observa-
se, quanto às expectativas do PCCS, comuns aos gestores de 
pessoal e ao setor operacional, o interesse na previsibilidade 
e valorização da evolução de carreiras públicas, com quadro 
funcional condizente às necessidades do SUS. As restrições 
orçamentárias, contudo, frustraram tais expectativas, ao ga-
rantirem apenas à obrigatoriedade de processo seletivo pú-
blico e a inclusão da categoria de ACS no PCCS, não atingindo 
objetivos da previsão legal de padrões mínimos de lotação 
funcional, nem progressão vertical e valorização salarial para 
todos os profissionais. Os GF apresentaram à questão das 
condições e sentido do trabalho, revelando noções de sobre-
carga e assédio, em que exigências burocráticas para gestão 
de custos são reforçadas e redirecionam a atenção profis-
sional para os instrumentos de controle em detrimento das 
demandas efetivas dos usuários, dando a impressão de um 
trabalho humanamente ineficiente, de “preenchedores de 
planilhas”. Acrescenta-se a percepção da fragmentação do 
processo de trabalho, enquanto referencial de alienação do 
profissional frente ao resultado final do trabalho empreen-
dido, ratificando Mendes Gonçalves (1992). Conclusões/Con-
siderações Finais Considera-se que a noção de desprecariza-
ção do trabalho no SUS, segundo definição de Nogueira et 
al (2004) e orientada de acordo com o programa “Despre-
cariza SUS”, apenas pelo viés da inobservância do processo 
seletivo público e consequente garantia de direitos trabalhis-
tas e sociais, demonstrou-se uma compreensão que mesmo 
muito relevante e que deve ser reafirmada, ainda limitada 
para entender a amplitude do processo de precarização do 
trabalho em saúde enquanto medidas estratégicas que po-
dem ser tomadas visando transformá-lo. Faz-se necessário 
compreender os PCCS no SUS nos marcos de uma profunda 
disputa com as políticas contidas na Reforma Administrativa 
da Saúde; contraditórias ao seu desenvolvimento na perspec-
tiva da desprecarização das relações de trabalho consideran-
do as novas formas de contrato de gestão celebradas com a 
iniciativa privada e entidades filantrópicas, ao que se associa 
a fragmentação dos serviços de atenção à saúde e as políticas 
de subfinanciamento do SUS. Referências BARDIN, Lauren-
ce. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1995, p.40-50. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Tra-
balho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão de 
Regulação do Trabalho. Comitê Nacional Interinstitucional de 
Desprecarização do Trabalho no SUS. Programa Nacional de 
Desprecarização do Trabalho no SUS: DesprecarizaSUS – per-
guntas e respostas. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. MEN-
DES GONÇALVES, Ricardo B. Práticas de saúde: processos de 
trabalho e necessidades. Cadernos Cefor, São Paulo, p.01-58, 
1992. NOGUEIRA, Roberto P.; BARALDI, Solange; RODRI-
GUES, Valdemar A. Limites críticos da noção de precariedade 

e desprecarização do trabalho na administração pública. In: 
BARROS, André F. R. et al. (orgs.). Observatório de recursos 
humanos em saúde no Brasil. v. 2. Brasília: Ministério da Saú-
de, 2004. p. 81-103.

Tamiris Pereira Rizzo; Francisco Antonio de Castro Lacaz;

14017 PESQUISA E PROJETO DE APOIO A GESTÃO 
ESTRATÉGICA DE UM NASF ATRAVÉS DE UM PROCESSO 
DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

Introdução As práticas de saúde no Brasil são hegemonica-
mente voltadas para clínica, em detrimento de ações de pro-
moção da saúde e prevenção de doenças e agravos. O desafio 
atual é transformar esse modo de produzir saúde para outro, 
como o pensado para o Núcleo de Apoio a Saúde da Família, 
que articule as dimensões gerencial, organizativa e técnico-as-
sistencial, centrado nas tecnologias leve e leve-duras. Objeti-
vos Analisar o processo de trabalho de um NASF do município 
de Recife; Discutir os problemas, dificuldades, facilidades do 
processo de trabalho; Construir planejamento estratégico 
para enfrentamento dos problemas encontrados. Metodolo-
gia As atividades foram organizadas em três momentos: No 
1º momento foi realizada a descrição do processo de traba-
lho, através de perguntas norteadoras, para cada elemento: 
Agentes, Instrumentos, Objetos, Finalidades, Produtos. No 2º 
momento foram discutidos os problemas e realizado um exer-
cício de priorização destes, guiando-se pelo método ZOPP de 
planejamento. No 3º momento foi construída a árvore de al-
ternativas para o problema priorizado. Os atores envolvidos 
foram os 7 profissionais da equipe de uma NASF do município 
de Recife na dinâmica de grupo focal. Foi realizada transcri-
ção das falas e a técnica de análise de conteúdo. Resultados 
e Discussão Os resultados da análise do processo de trabalho 
revelaram uma percepção concordante com o CAB 39 em re-
lação aos agentes e objetos do trabalho do NASF. Há centra-
lização nas tecnologias leve-duras voltadas para aspectos bu-
rocráticos que foram considerados inúteis. As demandas que 
compõem a agenda da equipe são assistenciais e não há tec-
nologias ou comportamentos para organização da demanda 
baseado no território. O problema prioritário foi “atividades 
de prevenção e promoção com pouco espaço na agenda”,-
justificadas pelo baixo de apoio da gestão, baixo de interesse 
da população e baixa cooperação da equipe de referência no 
trabalho o NASF. Conclusões/Considerações Finais O processo 
de trabalho da equipe está centrado na clínica, em ações assis-
tenciais e no trabalho morto. Contudo, essa análise contribuiu 
para reflexões e visualização de nós críticos quanto a realiza-
ção e modificação do seu labor. A análise das dificuldades e a 
construção do plano estratégico segue em desenvolvimento 
com os atores envolvidos.

Arthur Grangeiro do Nascimento; Joselma Cavalcanti Cordeiro; 
Fabiana Maria de Aguiar Bello; Luana Salvador de Lemos;

14021 CICLO DE POLÍTICAS DE STEPHEN BALL: UMA 
FERRAMENTA PARA ANÁLISE DA POLÍTICA DE ENSINO 
TÉCNICO EM SAÚDE

Introdução A política pública pode ser sentida por ações e es-
tratégias, sem necessariamente está posta em um documen-
to normativo. Isso é sentido na política de ensino técnico em 

habitantes. Conclusões/Considerações Finais O cenário apre-
sentado e sustentado pelos autores apresenta pontos de con-
vergência importantes para a aproximação conceitual acerca 
da precarização e seus efeitos no mundo atual. Parafraseando 
Bourdieu, “a precariedade está hoje em toda parte”, tanto no 
setor público como privado, chama a atenção para a multipli-
cação de posições temporárias e interinas nas instituições de 
produção, educação, onde a mesma produz efeitos sempre 
mais ou menos idênticos, que se tornam visíveis no caso ex-
tremo dos desempregados: a desestruturação da existência 
privada, a degradação de toda relação com o mundo. A pre-
cariedade se inscreve num modo de dominação de tipo novo, 
fundado na instituição de insegurança permanente, levando a 
submissão, a aceitação da exploração. Ademais, é consenso à 
necessidade de estudos mais aprofundados sobre a temática 
em questão para avaliar as políticas de “desprecarização” do 
trabalho no campo da saúde e seu impacto na força de tra-
balho para o SUS. Referências BRASIL. Ministério da Saúde. 
Programa Nacional de Desprecarização do Trabalho no SUS 
(DesprecarizaSUS): perguntas & respostas. Brasília, 2006. 
BORSONI, I. C. F. Vivendo para trabalhar: do trabalho degra-
dado ao trabalho precarizado. Convergencia, Revista de Cien-
cias Sociales, núm. 55, 2011. BOURDIEU, Pierre. A precarieda-
de está hoje por toda a parte. In: Contrafogos: Táticas para 
enfrentar a invasão neoliberal. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1998. EBERHARDT, L. D., CARVALHO, M., MUROFUSE, 
N. T. Vínculos de trabalho no setor saúde: o cenário da preca-
rização na macrorregião Oeste do Paraná.SAÚDE DEBATE. Rio 
de Janeiro, v. 39, n. 104, p. 18-29, JAN-MAR 2015. KALLEBERG, 
A. L. O crescimento do trabalho precário: Um desafio global. 
RBCS Vol. 24 no 69 fevereiro/2009. KOSTER, I. A gestão do 
trabalho e o contexto da flexibilização no Sistema Único de 
Saúde (Dissertação). Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde 
Pública; 2008.

Silvânia Sales de Oliveira; maria cristina de camargo fonseca; 
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13994 PLANO DE AÇÃO DE COMBATE AS ARBOVIROSES 
NA SEDE DA SESAP-RN: UMA ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO 
EM SAÚDE.

Introdução Este texto apresenta os resultados da pesquisa 
realizada no âmbito da sede da SESAP-RN sobre o enfrenta-
mento das arboviroses(dengue, zika e chikungunya) inserido 
no Plano de Ação de Combate ao Aedes Aegypti.As arboviro-
ses representam um grande desafio à saúde pública, devido 
às mudanças climáticas e ambientais e aos desmatamentos, 
favorecendo a transmissão viral. Objetivos Trata-se de uma 
pesquisa de abordagem quantitativa e qualitativa,descritivo-
-exploratória, que busca conhecer o grau de conhecimento 
dos servidores e terceirizados da SESAP-RN sobre as arbo-
viroses e controle vetorial do mosquito Aedes Aegypti. Me-
todologia A coleta de dados foi realizada no período de 14 
a 18 de março de 2016, por meio de um questionário, com 
perguntas objetivas e subjetivas aplicado no turno matutino, 
diretamente aos servidores e terceirizados que trabalham em 
todos os setores técnicos e administrativos do subsolo ao 13º 
andar da sede da SESAP-RN. Resultados e Discussão Partici-
param da pesquisa 234 servidores e terceirizados, sendo que 

66,67% do sexo feminino e 33,33% masculino. Grande parte 
dos entrevistados, 86% tem conhecimento dos sintomas dos 
agravos, 13% não conhecem e 1% não respondeu. Quanto as 
ações de combate aos mosquito em casa, 97% afirmaram 
que realizam, 2% não realizam ações e 1% não respondeu. 
Com relação aos cuidados realizados em casa, destacamos: 
limpeza das caixas d’água/calhas; armazena o lixo em sacos; 
troca água dos vasos de plantas. Identificaram os locais de 
criadouros de mosquito no ambiente de trabalho: banheiros, 
calhas do prédio, laje de cobertura do 2º andar, garagem, be-
bedouro, lixeiras, entorno do prédio e no térreo. Conclusões/
Considerações Finais Os entrevistados conhecem os sinto-
mas e prevenção ao dengue, zika e chikungunya,desenvol-
vem cuidados de eliminação dos criadouros nos domicílios.
Relataram dúvidas quanto ao uso de vacinas,distinção entre 
os sintomas,as referências ao atendimento dos doentes e a 
postura da instituição no combate efetivo com ações de edu-
cação em saúde na comunidade.

Frankleide Morais de Matos Mota; Carmosita Nóbrega Bezerra 
da Silva; Maria Iara Maia; Renata Galvão Diniz do Nascimento e 
Silva; Sânzia Maria Barbalho Fernandes; Sônia Maria Fernandes 
de Andrade; Verônica Borges Burgos;

13996 DESPRECARIZA SUS: LIMITES DOS PLANOS 
DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS PARA A 
DESPRECARIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO NO SUS

Introdução Estudo teve como objetivo avaliar o papel do Pla-
no de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do Sistema Único 
de Saúde (SUS) municipal de Guarulhos como possível fer-
ramenta para desprecarização das relações de trabalho no 
SUS, como preconiza o Ministério da Saúde (BRASIL,2006). 
A metodologia envolveu a análise de conteúdo de entrevis-
tas realizadas com gestores e grupo focal de trabalhadores 
da saúde. Observou-se que o plano possui forte viés técnico-
-administrativo e sofreu restrições orçamentárias que com-
prometeram sua aplicação nos termos da lei. A contratação 
nele prevista por meio de concurso público incluiu apenas 
aos trabalhadores da administração direta; sendo concomi-
tante à sua implantação a contratação de recursos humanos 
por meio de parcerias públicas não-estatais.Verificou-se que 
o regime de contratação celetista também limita a estabili-
dade formal dos trabalhadores. Concluiu-se que o PCCS é 
uma ferramenta importante, porém limitada, para a despre-
carização do trabalho no SUS, sendo necessária, ampliação 
de discussões sobre as terceirizações dentro do SUS e do 
próprio conceito de trabalho precário, vinculado apenas à 
observância de direitos trabalhistas e sociais. Objetivos Ava-
liar, na perspectiva dos trabalhadores do SUS municipal de 
Guarulhos, o papel do Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
do SUS como instrumento de desprecarização das relações 
de trabalho no SUS. Metodologia A investigação foi basea-
da na realização de entrevistas semi-estruturadas com duas 
representantes da equipe de gestão do Departamento de 
Recursos Humanos da SMS de Guarulhos (SMS-GRU) e na 
realização de quatro grupos focais (GF) com os trabalhado-
res de saúde do município, envolvidos na atenção básica, a 
saber: Enfermeiros, Auxiliares de Enfermagem (AE), Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e Servidores Administrativos 
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[citado em 2009 dez. 15]. Disponível em: http://www.unifesp.
br/dmedprev/planejamento/pdf/port_GM198.pdf. CECCIM, R.; 
FERLA, A. Educação Permanente em saúde. In: Escola Politéc-
nica De Saúde Joaquim Venâncio; Estação de Trabalho Obser-
vatório de Técnicos em Saúde (Orgs). Dicionário da educação 
profissional em saúde. Rio de Janeiro: EPSJV, 2006.
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14027 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO: 
A EXPERIÊNCIA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 
SOBRAL/CE

Introdução No contexto de acentuado avanço tecnológico e 
científico das últimas décadas, se partirmos do princípio de 
que a atenção à saúde é essencialmente pautada no trabalho 
humano, a formação dos profissionais torna-se o principal 
aspecto a ser considerado (SALES, 2015). A aproximação do 
ensino ao serviço, e vice-versa, surge como uma estratégia de 
reorientação para a formação, na medida em que proporcio-
na experiências significativas e mecanismos para potenciali-
zações e melhorias das ações de cuidado em saúde (ALVES et 
al, 2012). Neste contexto, a integração ensino-serviço pode 
ser compreendida como trabalho coletivo, pactuado e inte-
grado de estudantes e professores dos cursos de formação 
na área da saúde com trabalhadores que compõem as equi-
pes dos serviços de saúde, incluindo-se os gestores, visando 
a qualidade da atenção à saúde, a qualidade da formação pro-
fissional e o desenvolvimento/ satisfação dos trabalhadores 
dos serviços (ALBUQUERQUE, 2008). Objetivos Descrever 
a implantação do Programa de Integração Ensino-Serviço 
(PIES) em um Hospital de Ensino. Metodologia Trata-se de 
um estudo de abordagem exploratório-descritiva, do tipo re-
lato de experiência, realizado na Santa Casa de Misericórdia 
de Sobral – SCMS, a partir da implantação do PIES que teve 
início em 2005 e funciona até atualmente. O referido estudo 
foi realizado no mês de janeiro de 2017. Esta unidade hospita-
lar é referência regional e estadual em atendimento de saúde 
de alta complexidade para toda a Região Norte do Estado do 
Ceará, compreendendo aproximadamente 1.600.000 habi-
tantes. O hospital tem por finalidade promover assistência, 
ensino, pesquisa e extensão, prestando serviços de saúde 
com qualidade, através de uma assistência humanizada e da 
formação de profissionais da área, visando à satisfação de 
seus colaboradores e usuários (SCMS, 2016). Vale ressaltar 
que se buscou respeitar aos princípios da ética em pesquisas 
envolvendo seres humanos no desenvolvimento deste relato. 
Resultados e Discussão O PIES foi implantado no ano de 2005 
nos serviços de emergência adulta e pediátrica, sendo pos-
teriormente expandidos para outros nove serviços. Objetiva 
inserir estudantes de graduação dos cursos de saúde nos ser-
viços assistenciais e técnicos do Hospital, a fim de favorecer o 
desenvolvimento de competências e habilidades necessárias 
à realização da práxis no sistema e serviços de saúde; abran-
gendo 43 estudantes dos cursos de Enfermagem, Farmácia, 
Nutrição, Serviço Social e Medicina das Instituições de Ensino 
Superior conveniadas ao Hospital. Estes têm a oportunidade 

de desenvolver e potencializar ações no âmbito do tripé uni-
versitário ensino, pesquisa e extensão, desde organização e 
participação em eventos científicos, elaboração de trabalhos 
acadêmicos, e práticas nos serviços, junto à comunidade, com 
preceptoria dos profissionais do serviço. Desta forma, o PIES 
vem proporcionando o desenvolvimento técnico-científico e 
profissional de todos os bolsistas, permitindo estes vivencia-
rem as necessidades de atenção à saúde em um hospital de 
ensino, por meio de ações de promoção, prevenção e recupe-
ração da saúde no âmbito coletivo e individual. Conclusões/
Considerações Finais A partir desse relato, percebe-se que a 
implantação do Programa de Integração Ensino-Serviço no 
referido hospital possibilita aos estudantes aprendizagens 
no cenário de prática, bem como fomenta, aos profissionais 
do serviço, reflexão crítica do seu fazer. Portanto, pode-se 
afirmar que a presença de estudantes nos serviços de saúde 
potencializa a lógica da integração ensino-serviço, estimulan-
do mudanças nas práticas de saúde, e consequentemente, 
favorece o cuidado integral conforme às necessidades de 
saúde emergentes. Referências Albuquerque VS, Gomes AP, 
Rezende CHA, Sampaio MX, Dias OV, Lugarinho RM. A Inte-
gração Ensino-serviço no Contexto dos Processos de Mudan-
ça na Formação Superior dos Profissionais da Saúde. Revista 
Brasileira De Educação Médica. 2008. Disponível em: http://
www.scielo.br/pdf/rbem/v32n3/v32n3a10.pdf Alves LA, Frei-
res IA, Braga CC, Castro Rd. Integração Ensino-Serviço: Ex-
periência Exitosa na Atenção Odontológica à Comunidade. R 
bras ci Saúde. 2012. Disponível em: http://periodicos.ufpb.br/
ojs2/index.php/rbcs/article/view/10866 Sales PRS, Marin MJS, 
Silva Filho CR. Integração academia-serviço na formação de 
enfermeiros em um hospital de ensino. Trab. Educ. Saúde, 
Rio de Janeiro. 2015. Disponível em: http://www.scielo.br/
pdf/tes/v13n3/1981-7746-tes-13-03-0675.pdf SCMS, Santa Casa 
de Misericórdia de Sobral. 2016. Disponível em: < http://staca-
sa.com.br/site/apresentacoes/> Acesso em 30 de janeiro de 
2017.
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14031 ENSINO INTERPROFISSIONAL COMO 
ESTRATÉGIA PARA A TOMADA DECISÃO EM SAÚDE

Introdução A educação interprofissional prevê o desenvol-
vimento de competências necessárias para a efetiva colabo-
ração no trabalho em equipe, contribui para quebrar hierar-
quias e diminuir a assimetria nas relações entre profissionais. 
Envolve diferentes grupos profissionais na aprendizagem 
interativa para o desenvolvimento de habilidades como co-
municação, negociação, gestão compartilhada. Logo pode 
ser usada como uma importante ferramenta para a tomada 
de decisão e gestão em saúde. Objetivos Objetiva-se refle-
tir a percepção de três discentes que vivenciaram no ensino 
superior uma estrutura curricular com características inter-
profissionais importantes para tomada de decisão em saúde 
voltadas para o planejamento e gestão em saúde. Metodolo-
gia Para identificação das percepções das estudantes acerca 
da formação interprofissional vivida, foram considerados os 

saúde, na qual sua análise permite aproximação com o con-
texto das políticas educacionais. Essa análise envolve criação, 
implementação, monitoramento e resultados, para tanto, ne-
cessita de uma referencial que englobe todo este ciclo. Ob-
jetivos Analisar as evidências nacionais e internacionais que 
afirmam o Ciclo de Políticas de Stephen Ball como referencial 
teórico-analítico de estudos na seara da educação na saúde, 
com enfoque na formação de técnicos em saúde. Metodolo-
gia Estado da arte que buscou evidências nos sítios eletrôni-
cos do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Bibliote-
ca Virtual em Saúde, Lilacs, Scielo, ResearchGate, Pubmed e 
Google Acadêmico. Utilizou como palavras-chave para busca: 
‘ciclo de políticas’, ‘políticas públicas’, ‘Stephen Ball’, ‘For-
mação profissional’ associadas em conjunto com o operador 
booleano and. Foram encontrados documentos no idioma in-
glês e português, no formato de artigos científicos, resenhas, 
entrevistas e matérias em sites acadêmicos. Esse material foi 
analisado na perspectiva do materialismo histórico-dialético, 
sustentando-se na percepção sócio-política marxista. Resulta-
dos e Discussão O Ciclo de Política de Ball revelou-se um re-
ferencial para análise de políticas educacionais. As evidências 
identificadas revelaram experiências de sistemas de educa-
ção, os quais implantaram o currículo em Ciclos. No que tange 
a política de ensino técnico em saúde, verificaram-se lacunas 
que permitem encará-la como uma política educacional, que 
envolve teorias e práticas da educação, inserida na formação 
em saúde, principalmente nas Escolas Técnicas do SUS. Esse 
referencial teórico-analítico pode ser utilizado para políticas 
que semeiam uma investigação sobre os processos educacio-
nais, envolvendo os contextos de: influências, texto, prática, 
resultados e efeitos, e estratégias políticas. Conclusões/Con-
siderações Finais A partir deste estudo declara-se que o Ciclo 
de Políticas pode ser utilizado para políticas de educação na 
saúde, na medida em que oferece uma investigação sobre os 
processos que influenciam a sua implementação e estratégias 
políticas. Considera-se, portanto, um referencial que emerge 
da educação, mas assume um formato multidisciplinar.

Maria Socorro de Araújo Dias; Lielma Carla Chagas da Silva; Ana 
Suelen Pedroza Cavalcante; Marcos Aguiar Ribeiro;

14025 EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA PROFISSIONAIS 
DA ATENÇÃO BÁSICA: POTENCIALIDADES E DESAFIOS DE 
AÇÕES DESCENTRALIZADAS

Introdução A partir do artigo 200 da Constituição Federal de 
1988, atribuiu-se ao Sistema Único de Saúde (SUS) a com-
petência de ordenar a formação na área da saúde (BRASIL, 
1988). Nesse sentido, o Ministério da Saúde lançou em 2004, 
a Portaria nº 198, que instituiu a Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde (PNEPS), reformulada posteriormen-
te pela Portaria nº 1.996 de 2007, a fim de formar e capacitar 
profissionais da saúde para atenderem às reais necessidades 
populacionais, oferecendo às instituições vinculadas ao SUS 
financiamento para incentivo de ações que capacitem os 
profissionais de saúde, melhorando seu atendimento, com 
embasamento teórico-prático (BRASIL, 2004; BRASIL, 2007). 
Nesse contexto, a proposta de Educação Permanente em 
Saúde (EPS) destaca a importância do potencial educativo 
do processo de trabalho para a sua transformação (CECCIM; 

FERLA, 2006). Neste sentido, faz-se necessário que haja a re-
flexão e o compartilhamento sobre as práticas de Educação 
Permanente em Saúde. Objetivos Relatar a experiência do 
processo de desenvolvimento de cursos de atualização para 
profissionais da saúde a partir da Política Nacional de Educa-
ção Permanente em Saúde (PNEPS). Metodologia Trata-se de 
um relato de experiência que descreve atividades referentes 
a quatro Cursos de Atualização em Saúde promovidos pela 
Escola de Formação em Saúde da Família Visconde de Saboia 
(EFSFVS) em parceria com as Regionais de Saúde de Sobral, 
Tianguá, Camocim, Acaraú e Crateús, realizados no período 
de julho a dezembro de 2016, junto a profissionais de saúde 
da Atenção Básica. Os cursos foram de curta duração, tendo 
carga horária entre 40 a 60 horas. Foram realizados semanal-
mente/quinzenalmente a depender de particularidades de 
cada região de Saúde, sendo utilizadas metodologias ativas 
e envolveram temáticas que se constituíam como uma ne-
cessidade dos profissionais das regiões de saúde envolvidos, 
tendo como abordagens o Papel da Coordenação da Atenção 
Básica; Política de Humanização; Prevenção e Qualificação de 
Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Colo do Útero e de 
Mama e Saúde Mental: rede psicossocial, terapias integrativas 
e comunitárias, todos voltados para a Atenção Básica. Resul-
tados e Discussão Em 2015, ocorreram reuniões da Comissão 
de Integração Ensino-Serviço para discutir sobre as necessi-
dades de ensino-aprendizagem dos profissionais da Atenção 
Básica. Nesta perspectiva, foram identificadas as seguintes 
temáticas: Política Nacional de Humanização, Prevenção do 
Câncer do Cólo de Útero e de Mama, Saúde Mental e o Pa-
pel da Coordenação da Atenção Básica. Em 2016, a partir do 
recurso proveniente da PNEPS, foram disparados 4 cursos de 
atualização para os profissionais de nível superior da Atenção 
Básica de cada Regional de Saúde. Os gestores locais indica-
vam os profissionais para participar do curso. Os cursos foram 
desenvolvidos a partir de metodologias ativas, de modo a re-
conhecer e a compartilhar as experiências prévias dos profis-
sionais, por meio da problematização. Reconhece-se ainda a 
importância da descentralização das ações de EPS, apesar dos 
desafios, para que possa facilitar o acesso dos sujeitos parti-
cipantes. No entanto, a falta de recurso para o deslocamento 
dos profissionais para o local de realização do curso, ocasio-
nou a principal dificuldade durante sua realização, a evasão 
dos profissionais de saúde. Conclusões/Considerações Finais 
Observa-se que para o desenvolvimento das ações da PNEPS 
é necessário que haja o envolvimento tanto dos profissionais 
da saúde e das instituições formadoras quanto dos gestores 
para efetivá-las. Além disso, verifica-se a importância da pro-
blematização nesses processos de ensino-aprendizagem, de 
modo a incorporar as situações vivenciadas no cotidiano de 
trabalho desses profissionais, para que assim ele reconheça 
seu papel ativo dentro dos serviços de saúde e possa promo-
ver as transformações de suas práticas para a melhoria do cui-
dado prestado aos usuários. Referências BRASIL. Constituição 
Federal de 1988. Brasília: República Federativa do Brasil, 1988. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 198/GM/MS, de 13 
de fevereiro de 2004. Institui a Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único de 
Saúde para a formação e desenvolvimento de trabalhadores 
para o setor e dá outras providências [Internet]. Brasília, 2004 



AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde692 693Seção II - PÔSTeReS eM RoDAS De CoNVeRSA

tersetorialidade, de acordo com a realidade epidemiológica. 
Destaca-se que estas vivências ao longo do curso proporcio-
nam também a formação no âmbito da gestão do SUS. Trazer 
à tona a reflexão do diálogo entre ensino-serviço contribui 
para formar um profissional que além de conhecer a realidade 
e especificidades das condições de saúde da população sob 
sua responsabilidade sanitária, esteja comprometido com 
um sistema de saúde inclusivo, que busque favorecer o em-
poderamento da comunidade em relação ao direito à saúde, 
alicerçando a luta pela saúde com mobilização social, tendo 
como mola propulsora a comunidade junto aos trabalhadores 
de saúde formados nessa perspectiva. Referências Brasil. Mi-
nistério da Saúde. Ministério da Educação. Programa Nacional 
de Reorientação da Formação Profissional em Saúde – Pró-
Saúde: objetivos, implementação e desenvolvimento poten-
cial / Ministério da Saúde. Ministério da Educação. – Brasília 
: Ministério da Saúde, 2007. Scheffer, M. Demografia médica 
no Brasil 2015. / Coordenação de Mário Scheffer; Equipe de 
pesquisa: Aureliano Biancarelli, Alex Cassenote. – São Paulo: 
Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medi-
cina da USP; Conselho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo; Conselho Federal de Medicina, 2015

Leandro Brambilla Martorell; Giovana Galvão Tavares; Lila 
Louise Moreira Martins Franco; Rosana Ferreira de Morais; 
Eduardo Lúcio Franco; Liliane Braga Monteiro dos Reis;

14049 VARAL DA CIDADANIA: DESENVOLVENDO AÇÕES 
DE COMUNICAÇÃO EM SAÚDE NA COMUNIDADE

Introdução A disciplina Saúde e Cidadania organiza-se em 
grupos tutoriais compostos por discentes, docente e precep-
tor para trabalhar a integração ensino-serviço-comunidade, 
buscando estimular a reflexão sobre os problemas de saúde 
da população para desenvolver ações na comunidade. Para 
tanto, aborda o território e as tecnologias de comunicação 
necessárias à educação popular em saúde, estruturando suas 
atividades na concepção do Arco de Maguerez1. Com isto, 
busca extrapolar o domínio técnico-científico da formação, 
contribuindo para elevar a qualidade de vida mediante en-
frentamento dos aspectos epidemiológicos do processo saú-
de-doença2. Assim, desenvolve ações a partir das necessida-
des de saúde da população, seleção de pontos críticos viáveis 
de intervenção e delineamento de planos de ação para quais-
quer equipamentos sociais do território onde a disciplina está 
inserida. Esses planos de ação (o que fazer, para que fazer, 
para quem fazer, onde fazer, como fazer e quais recursos) 
foram concretizados, em 2016.2, nas dinâmicas “Varal da Ci-
dadania”, idealizadas sob o referencial da educação popular 
em saúde, considerando o saber da comunidade como ma-
téria-prima para o processo educativo. Objetivos Relatar a 
experiência das ações de educação popular em saúde reali-
zadas em equipamentos sociais do território adscrito a Uni-
dade de Saúde da Família (USF) Cidade Praia (Distrito Norte 
I de Natal/ RN) mediante os Varais da Cidadania. Tais ações 
buscaram trabalhar habilidades necessárias às dimensões in-
dividual e familiar do cuidado em saúde (trabalho em equipe, 
capacidade de liderar, mobilizar parcerias, comunicar-se com 
coletivos e planejar ações) e auxiliar no empoderamento da 
comunidade. Metodologia Mediante vivência do “passeio 

exploratório do território”, rodas de conversa com os pro-
fissionais de saúde e entrevistas com a comunidade buscou-
se compreender a visão da população acerca da cidadania; 
identificar fragilidades e potencialidades; discutir as possíveis 
causas e consequências para, através de análise crítica-refle-
xiva, buscar pontos-chave passíveis de intervenção pelo gru-
po tutorial. No caso, trabalharam-se no período de Agosto a 
Novembro de 2016, através de quatro varais da cidadania, os 
ciclos de vida e temáticas como práticas integrativas (Oficina 
de Shantala-saúde da mulher); escuta qualificada (Tenda do 
conto-saúde do idoso); combate a doenças crônicas (Orien-
tação alimentar-saúde do homem) e hábitos saudáveis (Tea-
tro-saúde da criança). Cada Varal teve duração de três horas 
(08:30 às 11:30 horas). Após sua realização, fez-se avaliação 
por planos operativos delineados e roda de conversa com os 
profissionais e parceiros envolvidos. Resultados e Discussão 
No Varal da mulher, realizada na USF Cidade Praia, houve 
baixa adesão da população à atividade em virtude da pouca 
frequência de atividades educativas desenvolvidas na USF. 
Contudo, os discentes conheceram a Shantala, um método 
de medicina complementar, facilmente aplicável e de baixo 
custo. No varal do homem, destacou-se a proatividade do 
grupo que precisou abordar fregueses da Feira livre quan-
to o consumo diário de sal e açúcar e assim, orientar como 
evitar o excesso. No varal da criança, o desafio foi manter a 
atenção do público infantil para a encenação e orientações 
em meio à inexperiência do grupo quanto à prática pedagó-
gica com crianças. Quanto ao varal do idoso, havia poucos 
idosos com capacidade cognitiva para participar da Tenda do 
Conto, bem como aparente apatia em participar de dinâmi-
cas interativas, dificultando a realização da Tenda do Conto 
em sua essência. Todavia, possibilitou uma aproximação com 
a realidade de Instituições de Longa Permanência de Idosos 
(ILPI) e estímulo a realizar atividades de socialização com os 
idosos pela USF. Os varais obtiveram um balanço positivo, 
apesar das fragilidades expostas. Conclusões/Considerações 
Finais Buscou-se sensibilizar os profissionais da USF para in-
cluir as práticas integrativas como a Shantala no Programa 
de Desenvolvimento e Crescimento, viabilizando uma melhor 
avaliação pelo Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 
da Qualidade da Atenção Básica3. No caso, em sua última 
avaliação, a USF obteve resultado insatisfatório quanto à rea-
lização dessas práticas. O Varal Saúde do Homem evidenciou 
uma forma mais ativa de trabalhar a promoção da saúde no 
espaço da Feira Livre, suplantando a distribuição de folders. 
O Varal da Criança auxiliou o fortalecimento de parcerias en-
tre instituições de ensino e a USF, potencializando chances 
de um melhor desenvolvimento do Programa Saúde na Esco-
la4. O Varal do idoso sensibilizou o grupo tutorial para a escu-
ta qualificada, elemento essencial ao profissional de saúde. 
Referências 1. Colombo AA, Berbel NAN. A Metodologia da 
Problematização com o Arco de Maguerez e sua relação com 
os saberes de professores. Semin., Ciênc. Soc. Hum. 2007; 
28(2): 121-146. 2. Ceccim RB, Feuerwerker LCM. O quadriláte-
ro da formação para a área da saúde: ensino, gestão, atenção 
e controle social. Physis Rev Saúde Coletiva 2004; 14(1):41-65. 
3. Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Atenção Básica. Programa Nacional de Me-
lhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ): 

relatos autobiográficos e as memórias educativas das es-
tudantes participantes, a partir das disciplinas cursadas du-
rante a graduação e das experiências extracurriculares, que 
demostraram a importância da interprofissionalidade para 
uma tomada de decisão conjunta, levando em consideração 
a cogestão. Resultados e Discussão O trabalho resgatou as 
práticas interprofissionais, vivenciadas no contexto de ensino 
da Saúde Coletiva com outros cursos: Enfermagem, Farmácia, 
Terapia Ocupacional, Fisioterapia e Fonoaudiologia. Houve 
relatos negativos (de estigmas, relações de poder entre as 
profissões) e positivos (melhor aproximação entre as profis-
sões e maior disposição para a colaboração em trabalhos de 
grupo, e para a condução conjunta de atividades de pesquisa 
e de extensão). Esses aspectos quando elucidados no ensino 
proporcionam uma experimentação precoce de relações e 
práticas futuras de trabalho. E podem ser destacadas no de-
senvolvimento de um planejamento e nos processos dentro 
da gestão, que vão aferir o impacto desses pontos. Gestores 
em suas percepções frequentemente se referem em instru-
mentos e pouco em fatores de contexto de uma tomada de 
decisão. Conclusões/Considerações Finais Conhecer a realida-
de de outras profissões e da sua própria contribuiu, na per-
cepção das estudantes participantes, para aumentar a prática 
colaborativa e facilitar o reconhecimento das limitações das 
diferentes profissões na produção do cuidado e na gestão dos 
serviços de saúde, embora o impacto da educação interpro-
fissional na prestação de serviços à sociedade ainda parece 
pouco pesquisado, devendo ser estudada tanto nos espaços 
de aula como nas atividades formativas complementares, de 
pesquisa e de extensão universitária. Para o planejamento em 
saúde pode atuar como fator decisivo na tomada de decisão e 
precisa ser aprofundado, assim, pode-se garantir que os ideais 
norteadores do SUS, serão preservados do planejamento até 
a ação. A Educação Permanente parece um espaço apropria-
do para trabalhar essas questões. Referências MOURA, C.S; 
CARDOSO FILHO, F.C. Reflexões sobre a percepção do gestor 
quanto ao gerenciamento de uma unidade básica de saúde. 
Rev. Interd. v.6, n.2, p.108-116, abr.mai.jun. 2013. Disponível 
em:< http://revistainterdisciplinar.uninovafapi.edu.br/index.
php/revinter/article/view/58/pdf_28>. SILVA, Rinaldo Henri-
que; SCAPIN, Luciana Teixeira; BATISTA, Nildo Alves. Avaliação 
da formação interprofissional no ensino superior em saúde: 
aspectos da colaboração e do trabalho em equipe. Disponível 
em:< http://www.scielo.br/pdf/aval/v16n1/v16n1a09>.Avalia-
ção, Campinas; Sorocaba, SP, v. 16, n. 1, p. 167-184, mar. 2011. 
MORENO, Lídia Ruiz. Jornal Vivo: relato de uma experiência 
de ensino-aprendizagem na área da Saúde. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/icse/v9n16/v9n16a21.pdf>. Vila Cle-
mentino - São Paulo, SP. Interface - Comunic., Saúde, Educ., 
v.9, n.16, p.195-204, set.2004/fev.2005.

Clélia Maria de Sousa Ferreira Parreira; Mariane Sanches Leonel 
de Sousa; Tâmara Rios de Sousa; Ana Terra Roque de Araújo;

14040 UM POR TODOS, TODOS POR UM! 
APROXIMAÇÕES DO ENSINO-SERVIÇO COMO ESTRATÉGIA 
PARA UMA FORMAÇÃO EM DEFESA DO DIREITO À SAÚDE

Introdução Nos últimos anos diversos esforços têm sido rea-
lizados para que a formação na área da saúde passe por pro-

cessos de reflexão e mudanças que impactem na lógica de tra-
balho do setor. No Brasil, essa reorientação é também tarefa 
do Sistema Único de Saúde (SUS), sistema exclusivamente 
responsável pela assistência direta à saúde de aproximada-
mente 75% da população brasileira (Scheffer, 2015). Portanto, 
é necessário que o modelo de formação em saúde considere 
as necessidades do perfil epidemiológico e socioeconômico 
da população brasileira e não os interesses de grupos priva-
dos (BRASIL, 2007). Para que essa proposta seja alcançada re-
comendam-se ações como reorientação teórica e pedagógica, 
além da diversificação dos cenários de prática, em especial, 
oportunizando aos acadêmicos vivências extramuros nos di-
versos âmbitos do SUS – desde a atenção básica até o âmbito 
hospitalar, bem como nos espaços de gerência e gestão (BRA-
SIL, 2007). Importante também é que essas vivências estejam 
disponíveis por todo o curso e não apenas nos últimos anos de 
graduação. Objetivos O objetivo desse relato é apresentar as 
aproximações entre ensino e serviços de saúde que potencial-
mente repercutem em uma formação interessada na defesa 
do direito à saúde, dentre os acadêmicos do Curso de Odon-
tologia do Centro Universitário de Anápolis-GO. Metodologia 
Para tanto, foram analisados os planos de ensino das disci-
plinas que possuem atividades de estágios extramuros, bem 
como os relatos de experiências de professores e preceptores 
do serviço de saúde que estão conectados a essas disciplinas. 
Assim, os resultados são descritivos, à medida que se apre-
sentam as experiências pactuadas oficialmente pelo termo de 
compromisso de estágio, mas também são analíticas à medida 
que se discutem as repercussões e potencialidades dessas ati-
vidades já desenvolvidas por diversas turmas de acadêmicos. 
Vale ressaltar que os acadêmicos desenvolvem atividades de 
estágio em todos os períodos, isto é, do primeiro ao décimo 
semestre do curso. Resultados e Discussão No 1º período dis-
cute-se a medicina científica e comunitária nos aportes teó-
ricos da Estratégia Saúde da Família (ESF); no 2º trabalha-se 
com promoção e educação em saúde na perspectiva da Po-
lítica Nacional de Saúde Bucal – com atuação prática junto às 
creches públicas; no 3º os acadêmicos atuam com uma Equi-
pe da ESF, estudando a Política Nacional de Atenção Básica 
e realizando diagnóstico socioambiental para o planejamen-
to em saúde; no 4º realizam levantamentos epidemiológicos 
e elaboram projeto de intervenção; no 5º executam projeto 
de intervenção na área de abrangência da ESF; no 6º acompa-
nham as ações de gestão da SMS; e do 7º ao 10º vivenciam o 
SUS em seus diferentes pontos de atenção. A percepção dos 
preceptores é de que os estágios: potencializam o processo 
de trabalho em atribuições previstas para a equipe de saú-
de, o que contribui tanto para o ensino como para o serviço; 
servem para alterar positivamente o perfil de trabalhadores 
e estagiários, inicialmente resistentes à filosofia do SUS. Os 
docentes percebem estímulo à participação da comunidade 
o que repercute na formação de profissionais de saúde adep-
tos à gestão democrática, em defesa do direito à saúde da 
população. Conclusões/Considerações Finais As vivências per-
mitem reconhecimento do processo histórico do movimento 
da Reforma Sanitária no Brasil e auxiliam tanto na tomada de 
decisões de forma crítica - com a compreensão de todos os 
níveis de atenção à saúde – como na capacitação para elabo-
ração de projetos de intervenção em saúde, pautados na in-
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suas rotinas de trabalho, ancorando princípios da Educação 
Permanente em Saúde, introduzindo a construção de relações 
e processos que vão do interior das equipes em atuação con-
junta às práticas organizacionais (CECCIM, 2005). Objetivos 
Mobilizar os servidores para a implementação das inovações 
propostas pela gestão, no processo de trabalho, no âmbito 
do DENASUS Metodologia Para o desenvolvimento das ofici-
nas utilizou-se do referencial de metodologias ativas no intui-
to de privilegiar a participação e o envolvimento de cada um 
a partir das experiências vivenciadas no espaço do trabalho. 
Um grupo de técnicos foi capacitado e habilitado para atuar 
como facilitador do processo. Foram utilizadas algumas téc-
nicas par ativar o debate: apresentação de vídeos, questões 
norteadoras para a discussão e exposições dialogadas. Resul-
tados e Discussão De abril a maio de 2016, foram realizadas 29 
Oficinas de Imersão, uma em cada Unidade Desconcentrada 
e três na Unidade Central. Participaram 733 (100%) dos servi-
dores. As oficinas iniciavam com um pacto de convivência e o 
levantamento das expectativas.Apresentados dois vídeos que 
tinham como finalidade esclarecer os objetivos da oficina e 
contar a história do Departamento. As exposições dialogadas 
foram as inovações, elaboração do Plano Anual de Atividades 
e Mapeamento de Processos, bem como sobre a socialização 
do Curso de Qualificação do Relatório de Auditoria. As oficinas 
encerraram com a proposição de uma agenda positiva a partir 
dos pactos firmados no decorrer das atividades. Conclusões/
Considerações Finais Para os servidores a oficina deu voz aos 
que estão imersos no cotidiano do trabalho e possibilitou a 
reflexão conjunta. Também foi importante para diminuir a 
percepção do distanciamento entre os servidores lotados na 
Unidade Central e nas Unidades Desconcentradas.

Adelina Maria Melo Feijão; Jane Aurelina Temóteo de Queiroz 
Elias;

14060 DIALOGICIDADE ENTRE A CLÍNICA E A SAÚDE 
COLETIVA: AÇÕES INTERDISCIPLINARES EM FAVOR DA 
INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA.

Introdução As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Odontologia preconizam que o egresso garan-
ta a integralidade da assistência, isto é, o conjunto articulado 
e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, indi-
viduais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis 
de complexidade do sistema. Oportunidade do diálogo entre 
a clínica e a saúde coletiva. Objetivos O objetivo é apresentar 
experiência interdisciplinar entre a clínica e a saúde coletiva 
que potencializa a visão de assistência integral, para a forma-
ção de acadêmicos do 3º período do Curso de Odontologia do 
Centro Universitário de Anápolis-GO. Metodologia Trata-se de 
um relato de experiência na perspectiva dos docentes ligados 
diretamente às disciplinas de Pré-Clínica III (PC III) e Projeto 
Interdisciplinar de Políticas Públicas de Saúde III (PIPPS III) 
e que fizeram parte do planejamento, execução e avaliação 
dos resultados da experiência interdisciplinar. Resultados e 
Discussão O diálogo acontece entre as disciplinas PC III – na 
qual há diagnóstico individual (atendimento clínico) e PIPPS 
III, com diagnóstico socioambiental na área de Equipe da 
Estratégia Saúde da Família. Durante o diagnóstico socioam-
biental o acadêmico acompanha um atendimento odontoló-

gico na unidade de saúde (acolhimento, escuta e humaniza-
ção). O mesmo é estimulado a estabelecer relação entre os 
procedimentos clínicos e os pressupostos da Política Nacional 
de Atenção Básica, desvelando o processo de trabalho neste 
ponto de atenção e refletindo sobre outros pontos da rede de 
atenção em saúde que poderiam contribuir com a integralida-
de do cuidado. Conclusões/Considerações Finais A articulação 
entre a clínica e a saúde coletiva oportunizou ao futuro egres-
so uma formação mais conectada com a realidade local. Ainda 
esta experiência evidenciou a percepção quanto aos fatores 
determinantes e condicionantes da saúde que implicam na 
integralidade da assistência, além da necessidade de articula-
ções interdisciplinares.
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14067 GERENCIANDO PRÁTICAS EDUCATIVAS ATRAVÉS 
DA ASSISTÊNCIA HUMANIZADA AO NEONATO EM UMA 
MATERNIDADE ESCOLA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Introdução A saúde materna e neonatal tem sido pauta do 
olhar dos gestores em saúde na perspectiva da redução da 
morbidade e mortalidade infantil. O Método Canguru repre-
senta uma medida assistencial humanizada direcionada ao 
prematuro e sua família. Tal método é realizado através do 
contato pele a pele precoce entre o bebê e seus familiares no 
tempo que compreenderem ser prazeroso para tais. Objetivos 
Relatar a experiência na assistência humanizada por meio de 
práticas educativas no Método Canguru em uma Maternidade 
Escola do Estado do Rio Grande do Norte, relativo à educação 
em saúde materno-infantil. Metodologia Estudo exploratório 
e descritivo, tipo relato de experiência, sobre a vivência de dis-
centes pertencentes à Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, durante ações educativas acerca da prática do Método 
Canguru atreladas às atividades do projeto de extensão “Pro-
jeto Método Canguru: a família e o cuidado humanizado“ da 
Escola de Saúde da UFRN, cujas intervenções foram realizadas 
em uma Maternidade Escola, localizada em Natal, no período 
de outubro a dezembro de 2016. Visando uma melhor imple-
mentação da assistência humanizada direcionada aos neona-
tos, buscou-se utilizar uma metodologia embasada no tripé 
Informação/Participação/Interação. Resultados e Discussão O 
projeto teve como objetivo instruir mães e familiares sobre o 
contato pele a pele, o aleitamento materno, banho humaniza-
do e troca de fraldas, informando a relevância e as vantagens 
dos elencados através da educação em saúde. Durante as visi-
tas foi possível executar a técnica da posição canguru, esclare-
cer dúvidas e promover maior segurança à família frente aos 
cuidados com o recém-nascido. Para tanto, foi utilizado folder 
educativo e, foi obtida uma aceitação perceptível por parte 
das puérperas e familiares, uma vez que essas passaram a rea-
lizar o Método Canguru efetivamente, além da receptividade 
da equipe multiprofissional para com o projeto. Conclusões/
Considerações Finais A partir das ações educativas realizadas 
com as mães e familiares, percebeu-se o empoderamento dos 
mesmos relativos às vantagens e benefícios do método can-
guru. Diante do exposto, salienta-se a importância da educa-
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14053 ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO SOBRE ASSÉDIO 
MORAL ENTRE OS TRABALHADORES DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE

Introdução O assédio moral é um acontecimento cruel e de-
sumano, uma violência que assume contornos cada vez mais 
perversos e sutis no ambiente laboral. Um fenômeno que traz 
prejuízos não só às vítimas, mas às instituições, a órgãos pú-
blicos e privados e a toda a sociedade. Para este trabalho, con-
sidera-se como assédio moral no trabalho (AMT) como toda 
ação ou omissão, intolerância, ato contraproducente, gesto 
ou palavra, comportamento negativo praticado de forma 
repetitiva por qualquer trabalhador, agente público, visitan-
te, ou qualquer pessoa que, abusando do exercício de suas 
funções ou estabelecendo relações de desequilíbrio de poder 
entre as partes envolvidas, objetivando atingir a autoestima 
e a autodeterminação de outro trabalhador, com vistas à 
provocar danos ao ambiente de trabalho, bem como à saú-
de física, moral e psicológica do trabalhador no seu ambien-
te laboral. Considerando tratar-se de um problema público e 
multidisciplinar, o Ministério da Saúde (MS) deve programar a 
realização de medidas urgentes de combate ao assédio moral, 
bem como ampliar novos estudos analíticos e ações de pre-
venção e cuidado por todo o SUS, e para as demais instân-
cias governamentais. Objetivos Geral: Investigar a ocorrência 
do AMT entre trabalhadores do MS. Específicos: Descrever a 
frequência e distribuição do fenômeno AMT na amostra de 
trabalhadores do Ministério da Saúde (MS); Apresentar os ti-
pos de comportamentos negativos mais comuns nas práticas 
organizacionais que se configuram como AMT no âmbito do 
Ministério da Saúde; e Averiguar os fatores associados que fa-
vorecem à ocorrências do AMT na amostra de trabalhadores 
do MS no país. Metodologia Foi realizado um estudo epide-
miológico transversal entre os trabalhadores do MS, median-
te pesquisa online voluntária com preenchimento de questio-
nário autoaplicável, disponibilizado através do FormSUS, no 
período de junho e julho de 2016. A ferramenta de recolha das 
informações foi composta de duas partes - uma com questões 
sobre as características sóciodemográficas e laborais para ca-
racterizar os respondentes da amostra: sexo, raça/cor, idade, 
estado civil, tempo de serviço, cargo, dentre outros, e a outra, 
para investigação do AMT utilizando-se instrumento validado 
nacionalmente e internacionalmente: Questionário de Atos 
Negativos -Revisado, composto de 22 questões objetivas re-
ferentes a atos negativos, com possibilidade de cinco níveis 
de respostas, utilizando o critério de Leymann (frequência 
e duração dos atos negativos, em pelo menos, uma vez por 
semana, nos últimos seis meses. Resultados e Discussão 1.011 
respondentes com a autopercepção de assédio em relação 

ao seu trabalho no MS de 63,5%. Utilizando-se o critério de 
Leymann a prevalência foi de 42,9%, observando-se sobrerre-
presentação à escolaridade (pós-graduados- 66,1%), à raça/cor 
(branca-57,4%), ao tipo de vínculo (servidores-69,2%), à região 
do país (DF-72,5%) e ao cargo/função ocupada (superior-71,2%). 
AMT é um evento frequente com prevalência compatível com 
os achados na literatura (11,56% e 89,30%). Os atos negativos 
mais prevalentes foram: realizar trabalhos abaixo do seu ní-
vel de competência; ser colocado na geladeira; ter opiniões 
ignoradas; ter retidas informações que podem afetar o seu 
desempenho; ter tarefas de sua responsabilidade retiradas 
ou substituídas por outras mais desagradáveis ou mais sim-
ples; ter supervisão excessiva de seu trabalho; ter espalhado 
boatos ou rumores. Características com significância estatísti-
ca: Faixa Etária (40 a 49 anos); Vínculo (cargo comissionado); 
Tempo de serviço (1 a 3 anos); Unidade de Lotação (SAS); Car-
go/função (nível Superior). Isso significa que algumas pessoas 
dessa amostra são mais suscetíveis ao assédio e que alguns lo-
cais podem favorecer maior ocorrência ao AMT. Conclusões/
Considerações Finais A literatura demostra que o AMT é res-
ponsável pela deterioração do ambiente laboral, implicando 
na desmotivação, insatisfação com o trabalho, diminuição do 
comprometimento organizacional e da produtividade. Com-
parando-se alguns estudos realizados na última década com 
os dados apesentados neste trabalho, é possível considerar 
que o processo de AMT é uma realidade, entretanto, em estu-
dos dessa natureza quando não se consegue indicar as causas 
e suas consequências. Assim, é necessário aprofundar os estu-
dos para desvendar essas situações cheias de especificidades 
para se conhecer os atores (assediador e vítima), como e qual 
é a razão de ocorrer o AMT no MS, bem como promover o 
empoderamento do trabalhador com um debate qualificado 
e, por fim, disponibilizar a Ouvidoria do SUS para denúncias 
qualificadas sobre as questões de AMT. Referências BARRE-
TO, Margarida Maria Silveira. Violência, saúde e trabalho: uma 
jornada de humilhações. São Paulo: EDUC, 2006. BATALHA, 
Lílian Ramos. Assédio Moral em face do Servidor Público. Rio 
de Janeiro: Noa, 2006. 102 p. BRASIL. Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE). CARAN, Vânia Cláudia Spoti. Riscos psicosso-
ciais e assédio moral no contexto acadêmico [online]. Ribeirão 
Preto: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade 
de São Paulo, 2007. Dissertação de Mestrado em Enferma-
gem Fundamental. CHRIST, Helena Diefenthaeler. Estudo de 
adaptação e fidedignidade do Questionário de Atos Negativos 
Revisado (QAN-R) para o português do Brasil / Helena Diefen-
thaeler Christ. - Porto Alegre, 2011. GONÇALVES, Rosemary 
Cavalcante. O assédio moral no Ceará: naturalização dos atos 
injustos no trabalho / Rosemary Cavalcante Gonçalves. - Forta-
leza, 2006. 109 p.
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14058 OFICINAS DE IMERSÃO - MERGULHANDO NO 
PROCESSO DE TRABALHO DO DENASUS

Introdução O DENASUS vem adotando em sua agenda coti-
diana a construção de espaços coletivos para a reflexão e ava-
liação de sentido dos atos produzidos pelos trabalhadores em 
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sentaremos parte dos resultados de duas pesquisas de natu-
reza qualitativa, realizadas mediante as modalidades: Teoria 
Fundamentada em Dados (TFD) e Estudo de Caso, ambas ten-
do como método de coleta de dados a entrevista gravada e 
como participantes representantes do “Prisma da Formação 
em Saúde” em cenários do ensino e do serviço em saúde. O 
Estudo de Caso, realizado no ambiente de ensino, foi concluí-
do em 2014. O caso foi delimitado a partir das estruturas ges-
toras do Pró-Saúde, buscando, entre outros, compreender 
como ocorre a integração ensino-serviço, mais precisamente, 
a representação e a participação de todos os envolvidos na 
gestão do processo, a partir das instâncias intersetoriais, ges-
toras do Pró-Saúde. A TFD foi realizada em 2016 no ambiente 
hospitalar. Teve como objetivo compreender a constituição 
do modelo de formação em serviço acerca do Processo de 
Enfermagem na perspectiva da integração ensino-serviço. 
Resultados e Discussão Cada segmento representado nos 
movimentos de integração ensino-serviço, desempenha um 
papel importante no que tange à reorientação da formação 
e das práticas em saúde. Os sujeitos que compõem o Prima 
constituem um corpo interinstitucional e exercitam uma 
possibilidade mais democrática e participativa de gestão, na 
qual desfrutam do protagonismo e da produção coletiva. No 
ambiente hospitalar, observa-se um envolvimento significa-
tivo dos enfermeiros e professores. No ambiente de ensino, 
as ações de reorientação que envolvem representantes dos 
segmentos do Pró-Saúde junto as estruturas gestoras da pro-
posta, contam com participação ativa do ensino (sobretudo, 
na figura do enfermeiro) e dos profissionais da Atenção Pri-
maria (com destaque ao enfermeiro). Em ambos os estudos, 
embora haja o comprometimento dos atores, considerou-se 
insipiente a participação do segmento gestão e do controle 
social. Os sujeitos embricados nos processos se envolvem, 
gradativamente, com o objetivo de qualificação das práticas 
de saúde, transformando a si próprios e, por conseguinte, os 
espaços nos quais transitam. Por vezes, os papeis são confu-
sos ou prevalecem interesses de uma ou de outra instituição. 
Conclusões/Considerações Finais O reconhecimento dos pa-
péis de cada segmento nos movimentos que integram ensino 
e serviço nos movimentos de formação e educação perma-
nente em saúde e enfermagem apresenta-se em um proces-
so de construção lento em relação ao comprometimento de 
cada sujeito. Não obstante, os interesses comuns parecem 
contribuir para que os espaços de integração estruturem-se 
numa base sólida e enriquecedora, com vistas ao desvela-
mento do processo de formação e de qualificação na área. A 
interação entre os segmentos produz nos sujeitos o compro-
misso com a efetiva gestão da formação e da EPS em ambos 
os cenários de produção da saúde. Existem muitas arestas a 
serem ajustadas em relação a esses espaços de aprendizado 
da democracia, na direção da consolidação do SUS. Referên-
cias Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS No 1.996, de 
20 de agosto de 2007. Dispõe sobre as Diretrizes para a imple-
mentação da Politica Nacional de Educação Permanente em 
Saude e dá outras providências. Brasilia: Ministério da Saúde, 
2007. Publicada no Diário Oficial da União no 162, de 22 ago. 
2007; Seção 1. Freire P. Pedagogia do oprimido. 41. ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2005. Vendruscolo C et al. Teaching-servi-
ce integration and its interface in the reorientation context of 

health training. Interface (Botucatu), 2016;20(59). Ceccim RB, 
Feuerwerker LMC. O Quadrilátero da Formação para a Área 
da Saúde: Ensino, Gestão, Atenção e Controle Social. Physis 
Revista Saúde Coletiva. 2004;14(1):41-65.
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14121 COM A PALAVRA, OS RESIDENTES: A CONDUÇÃO 
DOCENTE COMO CONDIÇÃO FUNDAMENTAL PARA 
EXPERIÊNCIA POSITIVA COM AS METODOLOGIAS ATIVAS

Introdução O uso das metodologias ativas de ensino-aprendi-
zagem são conhecidas por permitir maior autonomia na con-
quista do conhecimento pelo educando, proporcionando uma 
melhor construção do pensamento crítico-reflexivo. Atual-
mente se tem percebido nos cursos em saúde a exigência de 
docentes a trabalharem com essa metodologia emergindo 
assim o papel deste docente na condução de tais estratégias 
didáticas. Objetivos Assim, este estudo visou analisar a per-
cepção discente sobre os pontos positivos do uso das meto-
dologias ativas de ensino-aprendizagem e sua condução pelo 
docente em um curso de residência multiprofissional. Meto-
dologia Tratou-se de uma pesquisa-ação, qualiquantitativa, 
que investigou a percepção de discentes sobre uma estratégia 
didática. O cenário pedagógico foi o módulo de ‘Sociologia e 
Antropologia da Saúde’, de 24 horas, ministrada na Residência 
Multiprofissional em Saúde Coletiva (com ênfase em Gestão 
de Redes de Atenção à Saúde) da Universidade de Pernam-
buco em outubro de 2015, tendo 45 partícipes. Estes traba-
lharam conteúdos com abordagem mista de métodos ativos. 
Ao final do módulo, aplicou-se uma entrevista não estrutura-
da a eles sobre a experiência vivenciada. Os dados coletados 
foram analisados através da técnica de Análise de Conteúdo 
Clássica. Resultados e Discussão Todas as 205 unidades de 
texto decompostas dos discursos estudantis foram catego-
rizadas em 17 áreas temáticas cujas mais frequentes foram: 
13,65% (28) “Clareza e domínio do professor na abordagem de 
conteúdos”; 11,21% (23) “Relacionamento professor-aluno” e 
10,73% (22) “Utilização e formas de discussão”. Percebeu-se 
que o docente, para pode fazer uso das metodologias ativas 
necessita dominá-las razoavelmente para, só então conseguir 
êxito. Quando isso não ocorre, parte significativa dos estu-
dantes diz-se insatisfeita parcialmente ou completamente 
com as estratégias de ensino das metodologias ativas, o que, 
na realidade, pode ser um problema de condução desse pro-
cesso pelos professores. Conclusões/Considerações Finais 
Parte significativa dos pesquisados alertaram para condução 
do professor como elemento essencial no uso dessa metodo-
logia. Para que os estudantes sintam-se satisfeitos e relatem 
experiências positivas se faz necessário um processo de con-
dução pedagógica onde o professor apresente a possibilidade 
de construção desse saber prático pouco constituído.
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14136 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE 
EM SAÚDE NA PRÁTICA DOS SUPERVISORES DE 
ENDEMIAS

ção em saúde em prol da melhoria da qualidade de vida do 
recém-nascido e sua família.
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14087 CONHECIMENTO SOBRE DSTS/ AIDS POR 
ESTUDANTES ADOLESCENTES DA REDE PÚBLICA DE 
ENSINO

Introdução Segundo Martins, et al., (2006), a adolescência é 
a fase em que ocorre a maior incidência de doenças sexual-
mente transmissíveis. No âmbito mundial, os dados mostram 
quem cerca de 30% dos adolescentes sexualmente ativos apre-
sentam infecções por clamídia (Chlamydia), e 40% têm infec-
ção por papilomavírus humano (HPV). É importante ressaltar 
ainda que aproximadamente 25% das DST são diagnosticadas 
em indivíduos com menos de 25 anos. A tarefa de convencer 
os jovens da vulnerabilidade em se adquirir contaminações é 
complexa, porém as DST em sua maioria, são passíveis tanto 
de prevenção quanto de tratamento, excetuando-se alguns 
vírus causadores de doenças, como o vírus da AIDS, que não 
possuem tratamento. Por este fato, são de suma importância 
prevenção – a fim de se evitar infecções –, rastreamento dos 
doentes e tratamento, bem como aconselhamento da popula-
ção sobre os modos de transmissão de tais patologias (Brasil, 
2001). Objetivos O objetivo da presente estudo foi investigar 
e avaliar o conhecimento de adolescentes de escola publica 
sobre Doença Sexualmente Transmissíveis (DST) / Aids. Me-
todologia Estudo descritivo, transversal, do tipo inquérito. Os 
dados foram coletados com o instrumento validado por Ger-
bardt, Nader e Pereira (2008). Foram coletadas informações 
sociodemográficas, reprodutivas, comportamentais, conheci-
mento sobre transmissão e prevenção de DST´s e sobre o uso 
de preservativo masculino. Após a coleta de dados, o instru-
mento foi digitado e criado um banco de dados verificado se 
existia associação entre as variáveis categóricas, através do 
teste qui-quadrado de Pearson ou Exato de Fisher. O nível de 
significância adotado foi de 5%, sendo considerados estatisti-
camente significativos valores de P < 0,05. As análises foram 
realizadas no programa SPSS (Statistical Package for the So-
cial Sciences) versão 17.0. Pesquisa aprovada no Comitê de Éti-
ca em Pesquisa em Seres Humanos da UNIOESTE sob o núme-
ro do parecer 1.447.719. Resultados e Discussão Em relação ao 
questionamento sobre o conhecimento de DSTs, 97% respon-
derem que sabem o que é uma DSTs. Entre os participantes 
97% responderam que sabem quem pode pegar uma DST. As 
respostas sobre o comportamento sexual dos 167 adolescen-
tes participantes da pesquisa é possível observar que 62,3% 
ainda não tiveram relações sexuais, mas 37,7% da amostra, já 
iniciou sua vida sexual, com predomínio de iniciação do sexo 
masculino (51,7% x 30,3%), sendo estatisticamente significativo 
(p<0,006). Ao perguntar sobre o uso do preservativo para a 
amostra que já iniciou as relações sexuais (n=56), 37,5% afir-
maram que utiliza o preservativo para prevenir a gravidez, 
somente 28,6% responderam que usam para se prevenir de 
DSTs. Ao analisar os dados, identificou-se que as meninas 
possuem maior preocupação em relação à atividade sexual 

desprotegida (32,1% x 25%) e para prevenir gravidez (46,4% x 
28,6%). Quando os adolescentes foram indagados sobre o co-
nhecimento a respeito das DSTs, a mais citada foi Aids, sífilis 
e gonorreia. Mais de 60% informou que é na escola, seguido 
da televisão, leitura de material informativo, centro de saúde, 
rádio e agente comunitária de saúde. Conclusões/Considera-
ções Finais Os adolescentes conhecem o que é uma doença 
sexualmente transmissível, principalmente os estudantes do 
sexo feminino. O uso do preservativo há um conhecimento 
sobre a sua importância, mas muitos admitem que somente 
utilizem para evitar uma gravidez indesejada. Ainda é notó-
ria a cultura de “comigo não vai acontecer”, apesar de terem 
acesso à informação ainda faz-se necessário desenvolver es-
tratégias em que o adolescente concretize essa informação 
em saber e use enquanto uma prática do seu cotidiano, atra-
vés do sexo seguro. Referências Brasil. (2001) Ministério da 
Saúde. Coordenação Nacional de DST e AIDS. Vigilância Epi-
demiológica das DST por meio da notificação de casos: uma 
nova abordagem. Brasília. Gerhardt, C.R., Nader, S.S., Pereira, 
D. N., (2008).Doenças sexualmente transmissíveis: conheci-
mento, atitudes e comportamento entre os adolescentes de 
uma escola pública. Revista Brasileira de Medicina de Família 
e Comunidade 3, 261-270. Martins, L.B.M., et al., (2006). Fato-
res associados ao uso de preservativo masculino e ao conheci-
mento sobre DST/AIDS em adolescentes de escolas públicas e 
privadas do Município de São Paulo, Brasil. Cadernos de Saúde 
Pública 22, 315-323.

gislene titon fortes; Isabela Defant de Souza Borges; Lirane 
Elize Ferreto de Almeida;

14107 MOVIMENTOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E 
FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM NOS CENÁRIOS DE ENSINO 
E SERVIÇO

Introdução A formação e qualificação dos trabalhadores, no 
Brasil, vêm sendo pensada e conduzida a partir da Política 
Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS). A EPS 
implica na construção de valores, métodos e práticas demo-
cratizantes, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
visando sua consolidação, mediante a integração ensino-
serviço, contando com a participação de todos os atores en-
volvidos no processo (professores, estudantes, gestores do 
ensino e do serviço, trabalhadores e usuários). Esse e outros 
movimentos de reorientação da formação para o SUS têm 
contado com iniciativas potentes, sobretudo em serviços e 
instituições de ensino com Enfermagem, no sul do Brasil. Por 
acreditar que os movimentos de integração ensino-serviço 
representam um novo modo de olhar para a produção de 
saúde, semeando a vontade de compreender a maneira com 
que se formam os profissionais desta área, os grupos de pes-
quisa da UDESC tem desenvolvido investigações no campo 
da formação e da EPS. Elas tencionam aproximar a prática e 
o trabalho, como estratégia de fortalecimento da atenção, a 
partir de metodologias que qualifiquem também os sujeitos 
que produzem saúde. Objetivos O presente estudo preten-
de analisar movimentos que acompanham a consolidação da 
PNEPS no sul do Brasil, a partir do protagonismo dos sujei-
tos da gestão, da atenção, do controle social e do ensino em 
saúde – “Prisma da Formação em Saúde”. Metodologia Apre-
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lítica de currículo como uma luta discursiva pela constituição 
de representações. Parto do pressuposto de que diferentes 
demandas têm participado das tentativas de fixação de sen-
tidos atribuídos aos trabalhadores de nível médio em saúde, 
sendo necessário identificar os processos de articulação de 
demandas que produzem a cadeia de equivalência hegemô-
nica nos currículos de formação profissional em saúde. Nesta 
investigação, são priorizados os documentos curriculares que 
circulam nas diferentes arenas de produção curricular, incluin-
do aqueles assinados pelo Ministério da Saúde, pelo Minis-
tério da Educação, e por algumas comunidades epistêmicas 
e políticas que atuam nesta área, como CONASS e RET-SUS. 
Resultados e Discussão Na cadeia equivalencial que hegemo-
niza o discurso da profissionalização na formação técnica par-
ticipam tanto demandas históricas de aprofundamento dos 
princípios políticos, filosóficos e operacionais da Reforma Sa-
nitária Brasileira e relativas à valorização e reconhecimento do 
trabalho técnico na organização e nos processos de trabalho 
em saúde, como também demandas pela rigorosa delimitação 
das fronteiras do exercício profissional entre as diferentes ca-
tegorias e famílias profissionais da saúde, evidenciando mo-
vimentos de defesa mais corporativa do que de comprome-
timento com o SUS. Do mesmo modo, participam demandas 
de normatização e controle da oferta formativa visando certa 
padronização curricular que permita às instituições formado-
ras (públicas e principalmente privadas) a configuração de um 
ambiente de maior segurança e planejamento na oferta de 
seus cursos, e ainda, demandas pela incorporação de princí-
pios neoliberais ligados à reestruturação produtiva do traba-
lho, buscando a constituição de uma subjetividade favorável 
à cultura do desempenho e da auto-responsabilização, bem 
como de aceitação da meritocracia e da flexibilização das rela-
ções de trabalho. Conclusões/Considerações Finais Como a ar-
ticulação política por hegemonia não destrói a diferença entre 
as demandas em articulação, apenas as torna equivalentes em 
relação a um exterior constitutivo, é possível entender que as 
demandas em defesa do SUS e em defesa do mercado têm 
construído relações de equivalência no preenchimento de 
sentidos para a profissionalização dos trabalhadores técnicos 
em torno do significante da mudança na formação. Ainda que 
incorpore demandas históricas do movimento sanitário e de 
defesa da integralidade da atenção, o discurso da profissiona-
lização presente nos documentos acentua o caráter técnico 
do profissionalismo e a capacidade dos trabalhadores de se 
inserir de modo polivalente e flexível no contexto de mudan-
ça do trabalho em saúde. A tentativa de definir parâmetros 
epistemológicos e identitários para a normatização do currí-
culo acaba por reduzi-lo à categoria de coisa a ser reproduzida 
nas salas de aula, restringindo os espaços de poder de decisão 
curricular. Referências BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 
3.189/GM/MS. Dispõe sobre as diretrizes de implementação 
do Programa de Formação de Profissionais de Nível Médio 
para a Saúde (PROFAPS). Brasília: DF, 2009 LACLAU, Ernesto 
& MOUFFE, Chantal. Hegemonia e Estratégia Socialista. São 
Paulo: Intermeios; Brasília: CNPq, 2015. LOPES, Alice Casimiro. 
Normatividade e intervenção política: em defesa de um inves-
timento radical. In: Lopes, Alice Casimiro e Mendonça, Daniel 
de (Orgs.). A Teoria do Discurso de Ernesto Laclau. São Paulo: 
Annablume, 2015. LOPES, Alice Casimiro. Políticas de Currícu-

lo: Questões Teórico-Metodológicas. In: Lopes, Alice Casimi-
ro; Dias, Rosanne Evangelista e Abreu, Rozana Gomes (Orgs.). 
Discursos nas Políticas de Currículo. Rio de Janeiro: Quartet, 
2011 MACEDO, Elizabeth. Base Nacional Curricular Comum: a 
falsa oposição entre conhecimento para fazer algo e conheci-
mento em si. Educação em Revista. Belo Horizonte, v.32, n.02, 
p.45-67, 2016.

Carlos Eduardo Colpo Batistella;

14180 AÇÃO EDUCATIVA EM SAÚDE, PROTAGONISMO 
POPULAR INFANTIL NO COMBATE ÀS ARBOVIROSES

Introdução A educação popular no âmbito escolar, juntamen-
te aos saberes da saúde e de outras áreas sociais, veio para 
unir esforços potencializando os resultados de combate ao 
vetor das arboviroses. Diante das condições socioambientais 
favoráveis à expansão do Aedes Aegypti, a educação popular 
em saúde se tornou uma magnífica ferramenta de combate ao 
mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. Objeti-
vos Relatar a vivência de educação em saúde através da ação 
de extensão “EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE: PROTAGO-
NISMO POPULAR NO COMBATE A CHIKUNGUNYA, DENGUE 
E ZIKA VÍRUS” no município de Santa Cruz/RN. Metodologia 
Trata-se de um relato de experiências vivenciadas na ação 
de extensão “EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE: PROTAGO-
NISMO POPULAR NO COMBATE A CHIKUNGUNYA, DENGUE 
E ZIKA VÍRUS” desde Março de 2016. Desenvolvemos ações 
educativas dialógicas, criativas e lúdicas com o objetivo de in-
centivar o compartilhamento e a troca de saberes sobre boas 
práticas socioambientais de combate ao Aedes e prevenção 
de doenças. Através de rodas de conversas, gincanas, teatros, 
fantoches e cirandas, buscamos incentivar o envolvimento, 
a participação e a conscientização das crianças no combate 
e na manutenção do ambiente doméstico livre de potenciais 
criadouros do vetor. Resultados e Discussão Observamos que 
através do desenvolvimento social e intelectual estimulamos 
a percepção quanto aos problemas cotidianos em sua co-
munidade, como a incidência do Aedes Aegypti. Verificamos 
também que com as ações educativas, o tema de combate as 
arboviroses despertou bastante interesse entre as crianças, 
devido às metodologias utilizadas e a vontade comum de eli-
minar o mosquito. Conclusões/Considerações Finais A educa-
ção popular em saúde tem papel fundamental na promoção 
da saúde, pois é através do conhecimento adquirido pelas 
crianças, que novos hábitos e ações serão compartilhados, 
conscientizando seu meio e convívio social.

Juliana Romano de Lima; Dayane Vilania Ferreira da Silva; Erika 
Mara Valentim da Silva; Jefferson Kleber Justino de Pontes; 
José Jailson de Almeida Júnior;

14182 A FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES EM SAÚDE 
SEXUAL E REPRODUTIVA EM CURSOS TÉCNICOS DA ÁREA 
DA SAÚDE INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO

Introdução A adolescência compreende-se a idade de 12 a 18 
anos. Nesse momento há a formação e identificação de va-
lores e tomada de decisão, permeada por alterações biológi-
cas, psicológicas e sociais, até a maturação e inclusão social. 
As vulnerabilidades presentes nessa fase podem influenciar 
a consolidação da personalidade e do perfil comportamental 

Introdução Este trabalho se fundamentou na importância 
de buscar preencher uma lacuna existente na prática dos su-
pervisores de endemias em Mossoró–RN, tradicionalmente 
acostumados a receber ordens, seguir manuais rígidos e tra-
balhar de forma mecânica para atingir as metas. Se traduziu 
como uma provocação para reflexões, buscando entender, 
resgatar as contribuições e fornecer subsídios para as estra-
tégias de intervenções no campo da educação permanente 
em saúde (EPS). Neste sentido, a EPS se apresenta como 
uma proposta educativa que está destinada à aprendizagem 
no trabalho, acontecendo a partir do cotidiano das pessoas 
e das organizações, partindo dos problemas enfrentados na 
realidade, e dos conhecimentos e experiências dos sujeitos 
(BRASIL, 2004; BRASIL, 2007). A EPS traz uma proposta ino-
vadora e de transformação nas práticas diárias dos profissio-
nais de saúde, destacando as organizações das atividades e 
aperfeiçoando as experiências em um contexto baseado nos 
problemas existentes no ambiente real, não desmerecendo 
as idéias contidas nos conteúdos técnicos científicos, mas 
lapidando suas experiências nesse processo de construção 
e mudanças para uma saúde de qualidade (CECCIM, 2005). 
Objetivos Relatar a experiência da importância da educação 
permanente em saúde na prática dos supervisores de ende-
mias de Mossoró-RN. Metodologia O trabalho aqui exposto 
compreendeu um projeto de intervenção junto aos superviso-
res de endemias de Mossoró-RN iniciado em 2015. O município 
possui uma população estimada em 291.937 habitantes (IBGE, 
2017), sendo o segundo em área e o segundo mais populoso 
do Rio Grande do Norte. A metodologia aplicada compreen-
deu o estudo de textos, com uso de referencial teórico, e o 
uso da “roda de conversa”, buscando compreender como se 
dá o movimento da educação permanente em saúde, assim 
como, disparar reflexões sobre as ações em saúde, provocan-
do atitudes resolutivas nas situações desafiadoras do dia a dia 
em serviço, no contexto do controle das endemias. Resulta-
dos e Discussão Após a incorporação das rodas de conversas 
na rotina dos supervisores de endemias, percebeu-se uma 
maior motivação para a EPS e necessidade de crescimento 
profissional, despertando para o aprender e o ensinar no coti-
diano do trabalho. Foi possível perceber, tanto nas falas como 
nas ações, que a intervenção serviu para: instigar a visão e a 
importância do processo da educação permanente em saúde 
na formação profissional; refletir as ações de trabalho dentro 
de uma realidade existente; subsidiar os questionamentos en-
contrados no percurso de suas práticas; valorizar o aprender 
permanente e suas atribuições nas soluções dos problemas; 
estimular a auto-estima dos supervisores através dos saberes 
adquiridos no meio onde estão inseridos; apreciar as tarefas 
preconizadas pelos manuais, porém com intuito de adaptação 
ao contexto/momento real; provocar atitudes resolutivas nas 
situações desafiadoras do dia a dia em serviço; e sensibilizar 
a busca do crescimento profissional. Os resultados demons-
tram que a EPS vai repercutir na melhoria da qualidade do 
serviço prestado pelos supervisores de endemias, e por con-
seguinte, inferir na qualidade de vida da população assistida. 
Conclusões/Considerações Finais A roda de conversa serviu 
para buscar dentro de cada supervisor as vivências de EPS, 
até então pouco perceptíveis, para se fazerem enxergar no 
processo de construção de uma educação, onde o sujeito é 

capaz de transformar sua realidade baseada no intercâmbio 
de experiências e no diagnóstico real dentro do espaço por 
ele vivido, através de uma reflexão crítica sobre a prática 
cotidiana permeada pelo diálogo e valorização das relações 
interpessoais, possibilitando novas formas de pensar o saber 
e o fazer. Assim sendo, faz-se necessário que as rodas de con-
versa sejam um movimento que se fortaleça no dia a dia dos 
supervisores de endemias para que, cada vez mais, possam 
compreender melhor a perspectiva da educação permanente 
em saúde, o que irá repercutir no trato dos problemas e en-
traves, identificando seus determinantes e optando por ações 
mais eficazes, numa abordagem integral. Referências BRA-
SIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 198, de 13 de fevereiro 
de 2004. Institui a Política Nacional de Educação Permanente 
em Saúde. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2004. BRASIL. 
Ministério da Saúde. Portaria Nº 1.996/GM, de 20 de agosto de 
2007. Dispõe sobre as diretrizes para a implementação da po-
lítica nacional de educação permanente em saúde e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2007. CECIM, 
R. B. Educação Permanente em Saúde: descentralização e dis-
seminação da capacidade pedagógica na saúde. Ciênc Saúde 
Coletiva. v. 10, n. 4, p. 975-86, 2005. IBGE. Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística. IBGE, 2016. Disponível em: http://ci-
dades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240800. Acesso 
em: 20 Janeiro 2017.

Teresa Cristina da Silva Moreira; Alexandro Iris Leite;

14177 POLÍTICAS CURRICULARES NA 
FORMAÇÃO TÉCNICA EM SAÚDE: O DISCURSO DA 
PROFISSIONALIZAÇÃO

Introdução A elaboração de políticas curriculares específicas 
para a formação profissional de técnicos de nível médio em 
saúde tem história recente no país. Até a década de 1980 as 
iniciativas do Estado brasileiro eram restritas aos treinamen-
tos em serviço. Com a criação do SUS e as experiências do Pro-
jeto Larga Escala e do PROFAE, configurou-se um cenário de 
crescente regulação para formação destes trabalhadores. A 
publicação de matrizes de competências e de diretrizes curri-
culares para diversas categorias profissionais através do PRO-
FAPS (Brasil, 2009) fez emergir, mais do que preocupações 
com conteúdos e formas de organização curricular, disputas 
pela fixação de identidades profissionais nas diversas arenas 
de produção das políticas curriculares. Enunciado como justifi-
cativa para a ordenação e mudança dos currículos, o discurso 
da profissionalização passou a ganhar centralidade, envolven-
do a articulação de diferentes demandas que, ao serem in-
corporadas ao discurso hegemônico transformam-se em mo-
mentos de uma cadeia articulatória, perdendo ou dissolvendo 
parcialmente seu caráter diferencial (Lopes, 2011, p.39; Laclau 
& Mouffe, 2015, p.207). Objetivos Analisar os discursos sobre 
identidade profissional e profissionalização que circulam nas 
arenas de produção das políticas curriculares de formação 
técnica de nível médio em saúde, em especial do Programa 
de Profissionalização dos Trabalhadores da Saúde – Profaps, 
procurando examinar os processos que constituem a hege-
monização dessas representações. Metodologia Assumindo 
uma perspectiva pós-fundacional e pós-estrututural e a apro-
priação da Teoria do Discurso de Ernesto Laclau no campo do 
currículo realizada por Lopes (2011, 2015), compreendo a po-
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foram coletados por meio quatro entrevistas representativas 
dos quatro distritos sanitários de Natal, gravadas em meio ele-
trônico, transcritas e codificadas. O tratamento para análise 
dos dados seguiu a técnica de análise de conteúdo: pré-análi-
se; exploração do material; e tratamento dos resultados e in-
terpretação (Bardin, 1995). As categorias à priori foram: con-
dições de trabalho contratuais e jurídicas, físicas e materiais, 
processos e características da atividade e ambiente socioge-
rencial (Borges, Alves-Filho, Costa e Falcão, 2015). Os dados 
foram tratados por dois juízes isoladamente, para identificar 
as categorias e unidades de significado no discurso dos entre-
vistados. Numa etapa posterior, os resultados obtidos pelos 
dois juízes foram compatibilizados e, quando havia divergên-
cia, estes eram submetidos a um terceiro juiz, chegando-se a 
um consenso interpretativo. Resultados e Discussão Foram 
entrevistados oito gestores, sendo elencadas quatro entrevis-
tas. Nas condições contratuais e jurídicas os gestores tem es-
tabilidade no emprego mas não no cargo e queixam-se do sa-
lário. Apontam privatizações. As condições físicas e materiais 
apresenta apenas um aspecto favorável, que é a boa intenção 
em querer fazer. Porém, os problemas na estrutura física, 
falta de materiais e equipamentos para que o trabalho seja 
desenvolvido, aparecem como aspectos desfavoráveis. Quan-
to aos processos e características da atividade, foram pontos 
desfavoráveis o controle e autonomia, por causa de questões 
burocráticas. Avaliam o conteúdo do trabalho e o papel social 
de forma positiva mesmo não havendo equidade. Quando ao 
ambiente sociogerencial, sentem-se importantes pelo papel 
que desempenham, sendo este um aspecto positivo, mas ava-
liam negativamente as inequidades quanto a valorização das 
diversas profissões existentes no contexto da UBS, a existên-
cia de pressão decorrente da infraestrutura relacionada com a 
falta de materiais e péssima estrutura física, gerando estresse, 
e comportamentos percebidos pelos próprios gestores como 
inadequados entre os pares, profissionais e usuários. Conclu-
sões/Considerações Finais É possível concluir que a avaliação 
que os gestores das UBS fazem do seu contexto de trabalho 
apresentam aspectos tanto favoráveis como aspectos desfa-
voráveis em todas as dimensões aqui analisadas segundo a 
taxonomia das condições de trabalho adotada. Também, con-
cordar Botazzo (2009) quando diz que não é fácil ser gerente 
nas UBS. Outrossim, diante dos dados aqui apresentados, se 
faz necessário que a gestão da Secretaria Municipal de Saúde, 
se debruce mais atentamente para essa realidade, no sentido 
de buscar manter os aspectos revelados como favoráveis (po-
sitivos), e criar estratégias de ação para que aqueles aspectos 
avaliados como desfavoráveis (negativos), possam ser muda-
dos para que as condições de trabalhos nas UBS favoreçam 
ao seu papel na rede de saúde. Referências ALVES-FILHO , A. 
e BORGES, L.O. A Motivação dos profissionais de saúde das 
Unidades Básicas de Saúde. In: Psicologia: Ciência e Profissão, 
2014, 34(4), 984-1001. BORGES, L. O., ALVES-FILHO, A., COSTA, 
M. T. P., & FALCÃO, J. T. R. Condições de trabalho. In P. F. Ben-
dassolli & J. E. Borges-Andrade (Org.), Dicionário Brasileiro de 
Psicologia do Trabalho e das Organizações. São Paulo: Casa do 
Psicólogo. 2015 BOTAZZO, C. Unidade básica de saúde: a porta 
do sistema revisitada. São Paulo: EDUSC. 1999. COSTA, M.T.P., 
BORGES, L. O., & BARROS, S. C. Condições de trabalho e saúde 
psíquica: um estudo em dois hospitais universitários. Revista 

Psicologia Organizações e Trabalho, 15(1), 43-58. Disponível 
em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S1984-66572015000100005&lng=pt&tlng=pt. 10.17652/
rpot/2015.1.490. Acesso em 03 de abril de 2016.

Maria Teresa Pires Costa; Antônio Alves-Filho; Maria Helena 
Pires Araújo Barbosa;

14223 FORMAÇÃO EM SERVIÇO NA GESTÃO 
ESTADUAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE TERCEIRO ANO 
OPCIONAL DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 
SAÚDE NO RIO GRANDE DO SUL

Introdução O debate sobre a necessidade de mudanças na 
formação de profissionais de saúde, conduzidas por meio da 
articulação entre os setores da saúde e da educação, ganhou 
destaque na última década, levando à construção de políticas 
públicas voltadas especificamente a este fim (BRASIL, 2007). 
Os preceitos básicos do Sistema Único de Saúde (SUS), além 
da universalidade e da equidade no acesso à atenção em saú-
de, estabelecem um modelo assistencial que exige novas for-
mas de organização, planejamento, formação profissional e 
gestão do sistema de saúde, enfatizando a integralidade das 
ações. Nesse sentido, a qualificação profissional em serviço 
deve integrar, também, os campos técnicos, políticos e admi-
nistrativos da gestão do SUS, como base para uma formação 
integral dos trabalhadores do e para o setor. Nesse sentido, 
têm-se experimentado uma modalidade pós-graduada de for-
mação em serviço na gestão do SUS, o chamado Terceiro Ano 
Opcional de Residência em Gestão, como ocorreu no Ministé-
rio da Saúde em parceria com a Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (ALMEIDA; DIAS; LORA, 2016) e nas três esferas 
de governo pelo programa criado na Escola Nacional de Saúde 
Pública (ENSP, 2010; 2011). Objetivos Relatar a experiência da 
turma de terceiro ano opcional de residência (R3) do Programa 
de Residência Integrada em Saúde (RIS) da Escola de Saúde Pú-
blica do Rio Grande do Sul (ESP/RS), com ênfase em Gestão de 
Políticas Públicas de Saúde, transcorrida entre março de 2016 
e março de 2017. Temos também como objetivo relatar as re-
verberações dos residentes do terceiro ano opcional nos seus 
campos de atuação, assim como as habilidades de gestão de-
senvolvidas pelos mesmos a partir da vivência do R3. Metodo-
logia Foram aprovados 16 profissionais dos seguintes núcleos: 
psicologia (7), enfermagem (3), farmácia (2), fonoaudiologia 
(1), nutrição (1), serviço social (1) e medicina veterinária (1). O 
R3 teve duração de um ano, iniciando-se em março de 2016, e 
teve como campo de atuação a Secretaria de Estado da Saú-
de (SES/RS), mais especificamente o Departamento de Ações 
em Saúde (DAS), Departamento de Gestão da Tecnologia da 
Informação (DGTI), Assessoria Técnica de Planejamento (ASS-
TEPLAN), ESP/RS e o Centro Estadual de Vigilância em Saúde 
(CEVS). O DAS foi o campo que mais abrangeu residentes, 11 ao 
total, e este departamento coordena as Políticas de Saúde do 
RS através dos eixos: Gestão; Atenção Primária; Ciclos Vitais; 
e Diversidades e Transversalidades. A carga horária teórica foi 
planejada para ser realizada semanalmente, nas terças-feiras, 
visando o compartilhamento de aprendizagens, seminários 
de assuntos que perpassam a gestão e pactuações entre re-
sidentes, preceptores e tutores. Resultados e Discussão Du-
rante esse percurso formativo, os residentes tiveram contato 

provocando interferência no processo de inclusão social. Ob-
jetivos Instrumentalizar adolescentes em formação técnica 
para profissões de saúde quanto à saúde sexual e reprodu-
tiva; Formar multiplicadores para atuar junto a comunidade, 
além de formar profissionais de saúde conscientes de seu pa-
pel de educadores em saúde. Metodologia Realizadas inter-
venções educativas grupais fundamentadas na perspectiva da 
educação em pares do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas 
– SPE dos Ministérios da Educação e Saúde e sob o modelo 
pedagógico de educação consciente-problematizadora, sus-
tentada pela metodologia participativa e dialogal, que favore-
ce uma relação crítica e transformadora, defendida por Paulo 
Freire. O público alvo foram os adolescentes matriculados no 
Instituto Federal de Goiás, Campus Goiânia Oeste nos cursos 
integrais integrados ao ensino médio no ano de 2016. Resul-
tados e Discussão Realizadas três intervenções educativas 
junto aos adolescentes matriculados nos cursos integrais inte-
grados ao ensino médio. Participaram cerca de 60 alunos dos 
cursos de Nutrição e Dietética, Vigilância em Saúde e Análises 
Clínicas, divididos em turmas de 20 alunos. Cada intervenção 
foi dividida em três partes: Inicialmente, foram disponibiliza-
dos materiais de educação sexual e reprodutiva, explanação a 
cerca de infecções sexualmente transmissíveis e gestação não 
planejada. Após esse momento, foi disponibilizada uma caixa 
em que cada participante poderia expor suas dúvidas e temas 
que gostariam de discutir. Finalmente, todas as dúvidas e te-
mas foram discutidos nas turmas. Conclusões/Considerações 
Finais Mesmo os alunos em formação para cursos da área de 
saúde, apresentam dificuldades relacionadas ao domínio de 
temas relacionados à sexualidade. A realização de atividades 
com o intuito de formar multiplicadores jovens, sendo profis-
sionais de saúde, nessa temática atingem de maneira eficaz os 
adolescentes presentes na comunidade.

Thays Angélica de Pinho Santos; Patrícia Carvalho de Oliveira; 
Katiane Martins Mendonça; Tamiris Augusto Marinho; Marcos 
André de Matos; Lyriane Apolinário de Araújo;

14189 CURRICULO INTEGRADO: UM DIÁLOGO 
ENTRE PET GRADUASUS E DOCENTES DO CURSO DE 
ENFERMAGEM

Introdução O currículo integrado é um referencial pedagógico 
que articula teoria e prática, contemplando a integração de 
conteúdos frente a flexibilização curricular da Universidade, 
possibilitando a formação de profissionais para atuar inter-
disciplinarmente, atendendo às necessidades de saúde. Ob-
jetivos Relatar a experiência dialógica acerca da temática do 
currículo integrado entre os membros do PET GraduaSUS e 
docentes do curso de enfermagem de uma Universidade Es-
tadual do interior do Ceará. Metodologia Estudo do tipo re-
lato de experiência, realizado por monitores, preceptores e 
tutores do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 
(PET - Saúde/GraduaSUS), que tem como objetivo desenvol-
ver projetos que promovam mudanças curriculares. Na oficina 
realizada em janeiro de 2017, utilizou-se a roda de conversa 
para explorar o conhecimento dos docentes acerca da temá-
tica, orientada por perguntas disparadoras: Como se dá o pla-
nejamento dos módulos de acordo com a didática do currículo 
integrado? Como você visualiza, no curso de enfermagem, a 

integração ensino-serviço-comunidade? Houve ainda a leitura 
de artigos pelos presentes. Resultados e Discussão Diante das 
discussões, notou-se a fragilidade dos profissionais em rela-
ção ao planejamento pedagógico da grade do currículo inte-
grado do curso, havendo a falta de comunicação e integração 
entre os docentes envolvidos no módulo, o que representa 
uma lacuna para a efetivação do trabalho proposto pelas dire-
trizes do currículo integrado. Reconheceu-se ainda, a impor-
tância da formação do pensamento crítico-reflexivo e do pro-
tagonismo discente durante sua formação acadêmica. Dentre 
os desafios tem-se o fortalecimento do tripé ensino, pesquisa 
e extensão; Como proposta, encaminhou-se novos encontros 
docentes para sensibilizar e aprendizado acerca do tema. Con-
clusões/Considerações Finais A oficina promoveu uma maior 
compreensão acerca do currículo integrado, alinhado às Dire-
trizes Curriculares Nacionais, vislumbrando novos caminhos 
que possibilitam a reestruturação da grade curricular do curso 
da referida Universidade, garantindo uma maior integração 
entre os conteúdos e destes com as práticas.

Ismael Brioso Bastos; Ana Karoline Barros Bezerra; Heluana 
Cavalcante Rodrigues; Glênia Costa Aguiar; Maristela 
Inês Osawa Vasconcelos; Izabelle Mont’Alverne Napoleão 
Albuquerque;

14204 AVALIAÇÃO DE GESTORES DE UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE DE NATAL SOBRE SUAS CONDIÇÕES 
DE TRABALHO.

Introdução O objeto do estudo são as condições de trabalho 
no campo da saúde consideradas como preditores de elemen-
tos do comportamento organizacional tais como liderança, 
desempenho, eficiência, motivação para o trabalho, dentre 
outros (ALVES-FILHO e BORGES, 2014; COSTA, BORGES e BAR-
ROS, 2015), podendo impactar no trabalho de gestão desse 
campo. Tornou-se importante saber e entender que avaliação 
os gestores de unidades de saúde fazem sobre as condições 
em que trabalham e gerenciam, na medida em que precisam 
dar conta de tais elementos do comportamento organizacio-
nal (WAGNER III; HOLLENBECK, 2012). O campo empírico foi 
a Secretaria Municipal de Saúde de Natal-RN mais especifica-
mente no que diz respeito às suas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), compreendidas como pontos de gestão da assistência 
na rede municipal de saúde, onde as condições trabalho de 
gestores são decisivas para a resolutividade da atenção ao 
usuário. Deste modo, utilizando-se como pressuposto teóri-
co e epistemológico a psicossociologia do trabalho (ÁLVARO, 
1995; ALVARO & GARRIDO, 2006), questiona-se: que avaliação 
os gestores das UBS da Secretaria Municipal de Saúde de Na-
tal-RN fazem de suas condições de trabalho? Objetivos O ob-
jetivo geral adotado foi analisar como esses gestores avaliam 
aspectos das suas condições de trabalho. Os objetivos especí-
ficos, considerando o contexto de atuação dos gestores das 
UBS, e elencados a partir das dimensões da taxonomia ado-
tada para o estudo foram: descrever os aspectos favoráveis 
e desfavoráveis percebidos pelos gestores em relação às con-
dições contratuais e jurídicas; físicas e materiais; processos e 
características da atividade e ambiente sociogerencial. Meto-
dologia Foi realizada uma pesquisa exploratória do tipo estu-
do de caso (Gil, 2002; Vergara, 2005) e abordagem. Os dados 
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le espaço existente. Metodologia O projeto se desenvolveu 
no município de Santa Cruz – RN, onde foram realizadas ações 
voltadas para a promoção da saúde e prevenção das doenças 
transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. As atividades fo-
ram desenvolvidas pelos alunos da UFRN/FACISA que partici-
pam do projeto e por colaboradores do município trabalhado 
em espaços públicos como escolas. Foram realizadas reuniões 
para se decidir em qual local deveríamos trabalhar, para isso 
fomos a diversas localidades com o intuito de achar o lugar 
que mais necessitasse de algum tipo de intervenção do proje-
to, tendo-se a participação dos colaboradores para ajudarem 
a definir o melhor local a ser trabalhado. Onde trabalhamos 
então com o ensino infantil, fazendo o uso de fantoches, “ma-
ratonas” (que eram competições entre os alunos que tinham 
um tempo específico para realizarem determinadas ativida-
des), paródias (compostas pelos integrantes do projeto), pes-
carias, músicas, rodas de conversa e teatro. Resultados e Dis-
cussão Observamos que através do desenvolvimento social e 
intelectual estimulamos a percepção quanto aos problemas 
cotidianos em sua comunidade, como a incidência do Aedes 
Aegypti. Verificamos também que com as ações educativas, 
o tema de combate as arboviroses despertou bastante inte-
resse entre as crianças, devido às metodologias utilizadas e 
a vontade comum de eliminar o mosquito. Buscamos desper-
tar e desenvolver a imaginação e senso críticoreflexivo dos 
alunos, sobre o conteúdo aplicado com a utilização de novas 
metodologias trazendo aulas que estimulasse o interesse dos 
alunos. Trouxemos situações de ensino que proporcionaram 
ao participantes a oportunidade dele expor o conhecimento 
adquirido sobre o combate ao Aedes, compreendendo a sua 
realidade e assim atuar sobre ela. Criamos vínculos afetivos 
com a população, mostrando a importância da sua autonomia 
neste processo de promoção da saúde. Conclusões/Conside-
rações Finais O projeto de extensão auxilia e favorece imen-
samente a formação profissional, visto que através da mesma 
se proporciona uma ocasião favorável para que se possam de-
senvolver diversas atribuições, como a criatividade, empenho, 
dedicação, relação e interação entre as pessoas, como tam-
bém o aumento do leque de conhecimento de cada partici-
pante. A educação popular em saúde tem papel fundamental 
na promoção da saúde, pois é através do conhecimento ad-
quirido pelas crianças, que novos hábitos e ações serão com-
partilhados, conscientizando seu meio e convívio social. Dian-
te dos resultados verificamos que o projeto sempre destacou 
atividades que envolveram a prática e teoria com o objetivo 
de formular um ambiente de aprendizagem significativa, fu-
gindo do modelo oprimido e opressor. Um ambiente que pro-
porcione a troca de experiências, a posição e a autonomia e 
da comunidade diante das temáticas abordadas. Referências 
BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de gestão estratégi-
ca e participativa. Politica Nacional de Educação Popular em 
Saúde. Comitê Nacional de Educação Popular em Saúde. Bra-
sília: 2012. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão 
Estratégica e Participativa. Departamento de Apoio à Gestão 
Participativa. Caderno de educação popular e saúde, Brasília: 
2007. VASCONCELOS, E. M. Redefinindo as práticas de saúde 
a partir de experiências de educação popular nos serviços de 
saúde. Interface Comun Saúde Educ. v.5, n.8, p.121-6, 2001.

Juliana Romano de Lima; Marcos Vinicius da Silva Bento; Erika 
Mara Valentim da Silva; Dayane Vilania Ferreira da Silva; Maria 
Luiza da Silva Santos; Raweny Thayna Gomes dos Santos; 
Rebeca Freitas de Oliveira Nunes; Dany Geraldo Kramer 
Cavalcanti e Silva; Franklin Learcton Bezerra de Oliveira; José 
Jailson de Almeida Júnior;

14244 CONHECIMENTO SOBRE PLANO DE CARGOS, 
CARREIRAS E SALÁRIOS – PCCS DE MÉDICOS E 
ENFERMEIROS DE DOIS HOSPITAIS PÚBLICOS SOB 
DIFERENTES FORMAS DE GESTÃO.

Introdução A precarização do trabalho é definida por diversos 
autores como a perda dos direitos trabalhistas ¹‘². Refere-se 
a “um conjunto amplo e variado de mudanças em relação ao 
mercado de trabalho, condições de trabalho, qualificação dos 
trabalhadores e direitos trabalhistas”³. A precarização no tra-
balho envolve também a intensificação do trabalho e a tercei-
rização; a insegurança e a saúde no trabalho; a perda da iden-
tidade individual e coletiva, tendo suas raízes no desemprego 
e na ameaça constante da perda de emprego e a fragilização 
da organização dos trabalhadores¹‘². Como contraponto a 
esse quadro de recuo dos direitos que vem predominando no 
mundo do trabalho, desponta no setor público, mais particu-
larmente no SUS, uma das ferramentas para gestão e orga-
nização do trabalho: os planos de carreiras, cargos e salários 
(PCCS) têm se constituído potencialmente como instrumento 
que visa a valorização de todos os trabalhadores dos serviços 
públicos de saúde, assim como possibilitam a construção de 
um quadro de pessoal capacitado para lidar com especifici-
dades inerentes ao setor saúde 4. Objetivos Identificar e ana-
lisar o conhecimento quanto ao Plano de Carreira, Cargos e 
Salários de médicos e enfermeiros de dois hospitais públicos, 
sob distintos modelos de gestão, ambos sob a responsabilida-
de da Secretaria de Saúde de um município de grande porte 
situado na região metropolitana de São Paulo. Metodologia 
Participaram dos estudos 181 profissionais da Secretaria de 
Saúde de um municipio da Grande São Paulo sendo 111 mé-
dicos e 70 enfermeiros que trabalhavam em dois hospitais 
públicos, um sob gestão direta (GD) e outro sob gestão por 
Organização Social (OS). Foi utilizado o Questionário de Con-
dições de Trabalho – qVT, composto por 88 questões e vali-
dado para profissionais de nível universitário5. Uma questão 
se referia ao conhecimento sobre PCCS. As respostas a essa 
questão foram classificadas em: 1. Conheço plenamente; 2. 
Conheço parcialmente e 3. Desconheço. A entrega dos ques-
tionários aos profissionais foi precedida por explicações sobre 
a pesquisa e pela leitura e assinatura do TCLE. Os questioná-
rios foram respondidos sem a presença dos pesquisadores e 
coletados no período de novembro de 2015 a julho de 2016. 
Resultados e Discussão Dos 111 médicos, 54 trabalhavam em 
um hospital sob GD e 57 em gestão por OS. Dos 70 enfermeiros 
39 estavam em GD e 31 em gestão por OS. Dos médicos da GD, 
8 (14,8%) conhece bem, 28 (51,9%) conhece parcialmente e 18 
(33,3%) desconhece, dentre os enfermeiros do mesmo serviço, 
10 (25,6, %) conhece bem, 20 (51,3%) conhece parcialmente e 9 
(23,1%) desconhece. Já os que trabalham por OS, dos médicos 
15 (26,3%) conhece bem, 23 (40,4%) conhece parcialmente e 19 
(33,3%) desconhece e os enfermeiros 10 (32,3%) conhece bem, 
23 (48,4%) conhece parcialmente e 6 (19,4%) desconhece sobre 

com importantes ferramentas e instrumentos da gestão, tais 
como: produção do Plano Estadual de Saúde do RS; realização 
de visitas técnicas de apoio institucional aos municípios e às 
Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS); desenvolvimento 
e execução de processos formativos para trabalhadores de 
saúde; dentre outros. Também participaram de cursos e ca-
pacitações, como o Curso Básico de Vigilância Epidemiológi-
ca (CBVE), Oficina sobre Georreferenciamento, Curso de Tab 
para Windows (TabWin) e capacitação sobre elaboração de 
formulários eletrônicos (FormSUS). Para os campos de forma-
ção, o R3 trouxe a ampliação e potencialização do processo 
de trabalho das equipes. Um resultado bem importante foi a 
integração que ocorreu entre as áreas técnicas do DAS, pois 
os residentes estavam inseridos em projetos compostos por 
diferentes políticas e eram incentivados a trabalhar em conjun-
to com as equipes de outras áreas da SES/RS, produzindo uma 
desacomodação dos trabalhadores através de uma reflexão 
crítica e compartilhamento dos seus processos de trabalho. 
Conclusões/Considerações Finais É possível perceber que os 
residentes saem do R3 mais qualificados para atuar no SUS, 
bem como as áreas técnicas puderam repensar suas práticas 
e também realizar um trabalho mais integrado entre as equi-
pes. Contudo, a inexistência de marco normativo desta mo-
dalidade de formação em serviço pode ter influído nas fragi-
lidades experimentadas ao longo deste percurso. Não havia, 
por exemplo, representação de residentes e preceptores do 
R3 na instância colegiada da ESP/RS. O cronograma de aulas e 
os manuais de cumprimento de carga horária e de avaliações, 
por vezes, não contemplou as especificidades da formação em 
gestão. Contudo, considera-se que esta foi uma experiência 
produtiva, pertinente e necessária, devendo ser consolidada 
nos espaços de gestão do SUS. Os processos formativos no e 
para o SUS deveriam estar mais próximos dos campos de ges-
tão, e a possibilidade de uma experiência formativa de terceiro 
ano de residência pode ser uma via potente para isso. Refe-
rências ALMEIDA, Adriana; DIAS, Patrícia B.; LORA, Vanessa. 
Formação de gestores para o SUS - a experiência do Depar-
tamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Brasília: 
Comunidade de Práticas, 2016. Disponível em: https://novo.
atencaobasica.org.br/relato/4560 BRASIL. Portaria GM/MS 
nº 1.996, de 20 de agosto de 2007. Dispõe sobre as diretrizes 
para a implementação da Política Nacional de Educação Per-
manente em Saúde e dá outras providências. Brasília: Ministé-
rio da Saúde, 2007. ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA. 
Notícias: Curso prepara gestores em saúde para o município 
do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: ENSP, 2010. Disponível em: 
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/departamentos/deta-
lhes.noticias.php?id=30&matid=21333. ESCOLA NACIONAL DE 
SAÚDE PÚBLICA. Notícias: Curso aprimora gestão da atenção 
básica. Rio de Janeiro: ENSP, 2011. Disponível em: http://www.
ensp.fiocruz.br/portal-ensp/departamentos/detalhes.noticias.
php?matid=28520&id=27.

Gabriela Zuchetto; Bruno Moraes da Silva; Carol Cardoso 
Rodrigues; Pedro Gomes de Lima Brasileiro; Poala Vettorato;

14226 O BACHAREL EM SAÚDE COLETIVA NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA: A EXPERIÊNCIA DAS RESIDÊNCIAS 
MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE

Introdução O objetivo desse trabalho foi delinear as práticas 
de bacharéis em Saúde Coletiva junto aos processos de tra-
balho na Atenção Primária à Saúde, a partir de experiências 
vivenciadas em três programas de Residência Multiprofissio-
nal/Integrada em Saúde da Família/Coletiva entre os anos de 
2014 e 2016 no Brasil. Foi identificado o escopo de atividades 
desenvolvidas nas unidades de saúde da família/básica. Ob-
jetivos Identificar e descrever as práticas desenvolvidas por 
Bacharéis em Saúde Coletiva junto à Atenção Primária à Saúde 
em suas vivências nos programas de Residência Multiprofis-
sional/Integrada em Saúde da Família/Saúde Coletiva Metodo-
logia A pesquisa é descritiva de abordagem qualitativa, foram 
utilizadas entrevistas para captar informações das coordena-
ções dos programas assim como das residentes sanitaristas. 
Resultados e Discussão O escopo de atividades desenvolvidas 
pelos residentes bacharéis em saúde coletiva perpassa pela 
realização do diagnóstico situacional de saúde, gerência ad-
ministrativa, apoio institucional, vigilância em saúde, controle 
social, acolhimento, organização da rede de atenção entre ou-
tras. Algumas dificuldades e facilidades são apontadas, assim 
como a discussão do reconhecimento da profissão e perspec-
tivas para o futuro pós residência. Conclusões/Considerações 
Finais Pode-se ver na pesquisa que a construção dos progra-
mas de residência são influenciados por princípios da Reforma 
Sanitária e a inserção do bacharel nos programas apresenta-
se como um avanço para a continuidade da formação desse 
novo profissional.

Fernanda Scher; Liliana Santos;

14236 EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE: 
PROTAGONISMO POPULAR NO COMBATE A DENGUE, 
ZIKA E CHIKUNGUNYA

Introdução A educação popular no âmbito escolar, juntamen-
te aos saberes da saúde e de outras áreas sociais, veio para 
unir esforços potencializando os resultados de combate ao 
vetor das arboviroses. Diante das condições socioambientais 
favoráveis à expansão do Aedes Aegypti, a educação popular 
em saúde se tornou uma magnífica ferramenta de luta contra 
o transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. A Faculdade de 
Ciências da Saúde do Trairi – FACISA por meio do projeto de 
extensão Educação popular em Saúde protagonismo popular 
no combate a dengue, zika e chikungunya tem buscado am-
pliar o combate e a prevenção do vetor Aedes Aegypti através 
da educação desenvolvendo e aplicando o conhecimento, a 
partir, e principalmente, da percepção da população. Além 
da missão educacional, há uma missão de saúde comunitária 
atuante, empenhada na construção e promoção da saúde, 
buscando incentivar o envolvimento, a participação e a cons-
cientização das crianças e de toda população no combate e na 
manutenção do ambiente doméstico livre de potenciais cria-
douros do vetor. Objetivos Contribuir para o desenvolvimen-
to da promoção da saúde através do protagonismo popular 
objetivando criar, oportunidades para a comunidade integrar 
seus conhecimentos históricos e culturais já existentes na luta 
pelas enfermidades prevalentes; Realizar a extensão universi-
tária de forma dialógica, problemática e participativa contri-
buindo assim para a formação crítica reflexiva dos envolvidos, 
promovendo também o respeito aos valores e culturas naque-
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e no II Congresso Interno do IESC, respectivamente em 2010 
e 2014. Espera-se com a reforma curricular minorar a evasão 
estudantil, ampliar as práticas, integrar e articular conteúdos 
disciplinares e práticas em serviços de saúde, bem como ati-
vidades de ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, as 
discussões travadas no âmbito do NDE, da ComGrad e outros 
espaços de discussão, possibilitam estabelecer as bases para 
a construção e implementação do processo de reformulação 
curricular. Em 2017 a continuidade deste processo tem se 
dado em reuniões semanais de planejamento do semestre, 
com docentes e técnicos. Referências IESC/UFRJ – Plano de 
Desenvolvimento Institucional 2017/2021. Versão submetida 
para aprovação em sessão extraordinária da Congregação do 
IESC em 29/11/2016. Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, novembro de 2016. 
IESC/UFRJ - I Congresso Interno do Instituto de Estudos em 
Saúde Coletiva, 19 e 20 de abril de 2010. Relatoria. Instituto 
de Estudos em Saúde Coletiva, Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, 2010. IESC/UFRJ - II Congresso Interno do Institu-
to de Estudos em Saúde Coletiva, 11 e 12 de agosto de 2014. 
Relatório. Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, Universida-
de Federal do Rio de Janeiro, 2014. FGSC/Abrasco. Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a formação do bacharel em Saúde 
Coletiva. Fórum de Graduação em Saúde Coletiva/ Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva (2015). Clarkson, T. Relatoria da I 
Oficina do Processo de Reforma Curricular da Graduação em 
Saúde Coletiva. IESC/UFRJ, 2017.

Maria de Lourdes; Tatiana Clarkson Mattos; Nathalie Rodrigues 
Pontes; Paulo Eduardo Xavier de Mendonça; Antônio Jose Leal 
Costa;

14253 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 
MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA: (DES) CONSTRUINDO 
PERSPECTIVAS

Introdução A educação permanente é uma prática de ensino-
-aprendizagem que desponta como um recurso que propicia 
aos profissionais de saúde a oportunidade de aproximação 
com o conhecimento proposto e suas reverberações na ex-
periência cotidiana. Desta forma a Política Nacional de educa-
ção permanente diz que deve “articular as necessidades dos 
serviços de saúde, as possibilidades de desenvolvimento dos 
profissionais, a capacidade resolutiva dos serviços de saúde e 
a gestão social sobre as políticas públicas de saúde”. O NASF 
foi criado com o objetivo principal de realizar apoio Matricial 
que, segundo Cunha e Campos 2011, “pretende oferecer tan-
to retaguarda assistencial quanto suporte técnico-pedagógi-
co às equipes de referência”. A saúde mental é foco nestas 
ações devido a invisibilidade, o evitamento e a falta de pre-
paro da maioria dos profissionais para com o tema, reflete a 
negligencia enfrentada pela grande demanda dos territórios 
e ausência de planos de cuidado ofertados a esta população. 
Objetivos Demonstrar a relevância da educação permanente 
como estratégia de consolidação do papel do agente comuni-
tário de saúde frente ao sofrimento mental dos usuários nas 
Unidades de Saúde da Família. Metodologia Trata-se de um 
relato de experiência a partir de vivências da residência mul-
tiprofissional em Atenção Básica do Centro Universitário da 
cidade de Caruaru/PE – ASCES/UNITA. As ações de educação 
permanente em saúde mental foram realizadas nos meses de 

Outubro, Novembro e Dezembro do ano de 2016 com perio-
dicidade quinzenal para os agentes comunitários de saúde de 
duas Unidades de Saúde da Família do município de Caruaru/
PE, com 3 equipes possuindo 27 ACSs no total. A E.P foi realiza-
da pelo NASF – V dividindo os temas entres os profissionais da 
equipe (Assistente social, Biomédico, Educador Físico, Farma-
cêutico, Fisioterapeuta, Nutricionista, Psicóloga, Sanitarista) 
no salão paroquial de uma Igreja próxima às unidades que é 
usado como dispositivo para as ações que são realizadas na 
comunidade. Utilizando-se de recursos como o método de 
roda, dinâmicas, conteúdo expositivo e metodologia ativa 
para a discussão, exemplificação dos casos e utilização da te-
mática no cotidiano Resultados e Discussão Desta forma foi 
realizado curso estruturado em 5 encontros (1 - O que é Saúde 
Mental?; 2- Reforma psiquiátrica e Luta Antimanicomial - Pre-
conceito e Estigma: como identificar e lidar com eles; 3 - O que 
é o sofrimento mental? - Acolhimento humanizado da pessoa 
que sofre; 4- Principais medicamentos da Saúde Mental na 
APS; 5- Rede de Atenção a Saúde Mental do Município - Impor-
tância das redes de apoio familiar e social na SM). A partir dos 
discursos tecidos pelos profissionais participantes a cada en-
contro, foi possível compreender a grande importância desta 
educação em saúde para o processo de desconstrução de pre-
conceitos e estigmas, assim como, através das informações 
conduzidas, meio fomentador de discussões que puderam 
impulsionar a aproximação com os delineamentos que acer-
cam a saúde mental no âmbito da atenção primária em saúde. 
Conclusões/Considerações Finais Deste modo, o trabalho rea-
lizado junto aos agentes comunitários de saúde, se mostrou 
satisfatório, já que os assuntos propostos foram expostos de 
modo a aproximar os conceitos com o cotidiano de trabalho, 
repercutindo em reflexões referentes à saúde mental e da im-
portância do papel do ACS frente aos desafios e cuidado desta 
população em seu território. Ademais, também foi possível a 
observação das implicações deste trabalho na saúde dos pró-
prios profissionais, já que boa parte destes profissionais estão 
também inseridos nesse contexto de agravos e sofrimentos, 
tendo sido possível proporcionar uma intersecção com as 
questões que permeiam a saúde do trabalhador e ao mesmo 
tempo problematizar a dinâmica das relações vivenciadas 
dentro das esquipes. Referências Brasil,Ministério da Saúde. 
Portaria GM/MS nº 1.996/07, de 20 de agosto de 2007. Dispõe 
sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional 
de Educação Permanente em Saúde. CUNHA, Gustavo Tenó-
rio and CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa.Apoio Matricial e 
Atenção Primária em Saúde. Saude soc. [online]. 2011, vol.20, 
n.4, pp.961-970. ISSN 0104-1290. http://dx.doi.org/10.1590/
S0104-12902011000400013.

Matheus Rodrigues Rangel; Ana Paula Galdino de Oliveira; Ana 
Paula Maciel; Laura Izabel Nascimento; Gleyka Daisa de Melo 
Santos; Laiane Maria Nobre de Melo;

14284 AÇÃO INTERDISCIPLINAR ENTRE OS CURSOS 
DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA DO 
CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO-SANTA MARIA/RS.

Introdução As Diretrizes Curriculares Nacionais induzem a mu-
dança de paradigma na formação dos profissionais de saúde 
e enfatizam estratégias para a integração dos cursos. Preco-
niza-se a interdisciplinaridade, a promoção de saúde e o agir 

o PCCS. Em ambos os hospitais o percentual de médicos e en-
fermeiros que conhecia bem o PCCS era minoritária. Observe-
se que o PCCS não abrangia os profissionais do hospital gerido 
pela OS. No entanto, os percentuais de médicos e enfermeiros 
dos dois hospitais não mostra grande discrepância,seja os que 
se consideram bem ou parcialmente informados seja os que 
afirmam desconhecer o PCCS. Em parte tal fato é explicado 
pelos múltiplos vínculos empregatícios assumidos pelos pro-
fissionais de nível universitário no setor saúde. Conclusões/
Considerações Finais É significativo o desconhecimento por 
parte de médicos e enfermeiros sobre um assunto de óbvio 
interesse para quem trabalha e almeja uma carreira. São pro-
fissionais de nível universitário cujo acesso à informação deve-
ria ser exequível. Tais lacunas de conhecimento poderiam ser 
atribuídas não apenas ao desinteresse dos profissionais, mas 
ao frágil enraizamento, junto às respectivas bases, das enti-
dades representativas das categorias profissionais. Por outro 
lado, há que se questionar a divulgação por parte da adminis-
tração municipal da existência de PCCS no interior da SMS e 
dos serviços. Conclui-se que considerando como premissa que 
o PCCS busque regular as relações de trabalho, objetivo que 
fundamenta as razões de sua criação e das finalidades que 
deve cumprir enquanto uma ferramenta de gestão, no muni-
cípio estudado o material coletado indica a incipiência do en-
tendimento da sua funcionalidade na gestão do trabalho e na 
conquista de direitos por parte dos profissionais pesquisados. 
Referências 1-DRUCK, G. A precarização social do trabalho no 
Brasil: alguns indicadores. In: ANTUNES, R. (ed) Riqueza e mi-
séria do trabalho no Brasil. São Paulo: Boitempo. 2013. 2-AN-
TUNES, R.; DRUCK, G. “A terceirização como regra.” Revista 
do Tribunal Superior do Trabalho (2013): 214-231. 3-PIRES D. 
Precarização do Trabalho em Saúde. Dicionário da Educação 
Profissional em Saúde. 2009. http://www.sites.epsjv.fiocruz.
br/dicionario/verbetes/pretrasau.html 4- VIEIRA,NP Gestão 
do trabalho em Saúde:Planos de Carreira, Cargos e Salários 
como demanda histórica na Saúde Pública e características de 
sua implantação em municípios paulistas. Tese de doutorado. 
Unifesp. 2014. 5- GOULART, PM. Adaptação do questionário 
sobre significados do trabalho – QST– para o Brasil. Estudos 
de Psicologia, 14(2), Maio-Agosto/2009, 123- 131.

Sheila Araújo Costa; Virginia Junqueira;

14251 INTERDISCIPLINARIDADE, ARTICULAÇÃO 
ENSINO-SERVIÇO, INTEGRAÇÃO ENTRE GRADUAÇÃO E 
PÓS-GRADUAÇÃO: DESAFIOS DA GRADUAÇÃO EM SAÚDE 
COLETIVA DO IESC/UFRJ

Introdução O Curso de Graduação em Saúde Coletiva (CGSC) 
do Instituto de Estudos em Saúde coletiva (IESC) da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) foi criado em 2009, 
ano de ingresso da primeira turma. Desde então, são oferta-
das 40 vagas anuais, em período integral, com carga horária 
total de 3285 horas. Em 2013 o CGSC foi avaliado pelo MEC 
recebendo nota máxima (5,0). De 2009 a 2016 ingressaram 
314 alunos no Curso de Graduação em Saúde Coletiva, e se 
graduaram 58 alunos até janeiro de 2017. Dos 67 ingressantes 
nas duas primeiras turmas, de 2009 e 2010, 44 (65,6%) concluí-
ram o curso. As demais turmas ainda têm alunos por concluir 
o curso, uma vez que o tempo máximo de integralização, de 
seis anos, ainda não foi alcançado. Poucos alunos concluem 

o curso no tempo previsto para integralização, em quatro 
anos. A maioria leva entre cinco e seis anos para se formar. 
Em 2016, no contexto da aprovação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCN) para os CGSC, o Núcleo Docente Estruturan-
te (NDE) iniciou a discussão da reforma curricular, concomi-
tante à discussão da realização de um estudo de avaliação do 
CGSC/IESC, e da importância do monitoramento dos egressos. 
Objetivos - Apresentar o processo de discussão do CGSC e as 
ações em andamento no IESC/UFRJ, com vistas a integração 
e articulação entre os conteúdos disciplinares, e destas com 
as atividades práticas, bem como ampliação das práticas em 
serviços de saúde do SUS. - Abordar o processo de discussão 
no IESC com relação a articulação entre as ações de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, bem como entre os cursos de Graduação 
e Pós-graduação, Lato e Estrito Senso. Metodologia Relatar as 
atividades realizadas no IESC em 2016, com propósito de dis-
cutir o CGSC e levantar elementos para a proposição de uma 
reformulação curricular. Em 2015 a discussão se deu em torno 
das DCN, tendo sido realizados dois encontros no IESC, ante-
riores a reunião do Fórum de Graduação em Saúde Coletiva 
(FGSC) em julho. Na IV Semana de Saúde Coletiva do IESC, foi 
realizada uma discussão sobre possíveis articulações entre os 
cursos de Graduação, Residência Multiprofissional, Mestrado 
e Doutorado em Saúde Coletiva. Em 2016, na abertura do ano 
letivo foi realizada uma reunião com graduandos, residentes, 
mestrandos e doutorandos de saúde coletiva para discutir o 
campo, a formação e as práticas em saúde coletiva. No pri-
meiro semestre ocorreram duas Rodas de Conversa com estu-
dantes e egressos, para tratar de temas relativos à Graduação 
em Saúde Coletiva. Foram realizadas quatro reuniões do NDE; 
e a I Oficina do Processo de Reforma Curricular da Graduação 
em Saúde Coletiva em dezembro de 2016. Resultados e Dis-
cussão As discussões travadas no NDE, nas rodas de conversa, 
e também nas reuniões da Comissão Executiva do CGSC (Com-
Grad), prepararam e possibilitaram a realização da Oficina, 
que, em um contexto de crise econômica e política com forte 
impacto sobre a universidade, se mostrou rica na discussão 
e no diálogo travado entre os 25 participantes, egressos (3), 
estudantes (14), professores (7) e técnica (1). Apresentou-se a 
necessidade de uma reforma curricular mais profunda a longo 
prazo, de transformação do curso de integral para turno ma-
nhã, abrindo espaço para realização de estágio. Foi apontada 
a perspectiva de que o último semestre seja de imersão em 
campo de prática dos alunos no processo de experimentação 
profissional. Muitos questionamentos e proposições disse-
ram respeito à integração das disciplinas teóricas entre si, e 
o campo de prática da disciplina Ações Integradas em Saúde 
Coletiva (AISC) no semestre, além da lógica de construção 
do conhecimento no decorrer do curso. Compreende-se que 
as mudanças solicitadas dizem respeito a uma rearticulação 
das disciplinas e do curso, algo a ser realizado de imediato, 
independente da Reforma Curricular proposta. Conclusões/
Considerações Finais A conformação atual do CGSC/IESC/UFRJ 
está em consonância com as proposições das DCN para a for-
mação do Bacharel em Saúde Coletiva, pautadas para apro-
vação no Conselho Nacional de Educação. A maior mudança 
diz respeito a implantação de estágio curricular obrigatório, 
não previsto na grade curricular vigente. No entanto, a ava-
liação e reforma curricular foram proposições aprovadas no I 
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nicas do cotidiano do serviço. Houve repercussão diretamen-
te nos processos de trabalho, no sentido do fortalecimento 
das relações e na diminuição da fragmentação do trabalho. 
Na formação, no sentido do aprimoramento do repertorio 
de conhecimento, do modus de fazer e pensar dos atores, 
ampliando a capacidade técnica para intervir e buscar novas 
respostas. E por fim, repercussão na terapêutica com mudan-
ças atitudinais, nos valores e na visão sobre a realidade. Po-
rém, temos compreensão de que o processo de cogestão é 
algo permanente e desafiador. Referências Brasil. Ministério 
da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional 
de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. Gestão parti-
cipativa e cogestão / Ministério da Saúde, Secretaria de Aten-
ção à Saúde, Política Nacional de Humanização da Atenção 
e Gestão do SUS. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 56 p. 
Calderon DBL, Verdi MIM. Comanagement and the interven-
tion process of supporters of the National Humanization Poli-
cy (PNH). Interface (Botucatu). 2014; 18 Supl 1:859-70. Brasil. 
Ministério da Saúde. Cartilha PNH: Gestão Participativa e Co-
gestão. Brasília, 2010.

Lívia Cristina Siqueira Garcia; Lígia Rejane Siqueira Garcia; Ítalo 
Matheus Targino Moreira; Kênia Gondim Dantas;

14297 GESTÃO E ATENÇÃO À SAÚDE: ATIVIDADES 
INTEGRADAS NA SEMANA DE COMBATE À HANSENÍASE 
EM MILAGRES-CEARÁ.

Introdução Em consonância com o princípio de insolubilidade 
da gestão e da atenção preconizado na Política Nacional de 
Humanização (2003) e como resultado da efetivação deste, 
no início dos trabalhos de gestão, o departamento de vigilân-
cia em saúde, atenção básica e saúde bucal, realizaram ativi-
dades integradas relacionadas à melhoria da comunicação e 
informação durante a semana de combate à hanseníase. Obje-
tivos O objetivo deste foi à implementação da integração en-
tre gestão e atenção na educação em saúde no município de 
Milagres-Ceará. Metodologia Foram realizadas atividades de 
sensibilização dos profissionais que atuam na Atenção Básica 
e Hospital Municipal tendo em vista incitar a realização de ati-
vidades educativas que culminem na busca ativa de casos, tra-
tamento precoce e quebra do ciclo de transmissão da doença. 
Em seguida, deram-se a realização das atividades educativas e 
assistenciais que culminaram na Semana Municipal de Comba-
te à Hanseníase ocorrida de 23 a 29 de janeiro de 2017, sendo 
dia 29 considerado o dia D nacional. Resultados e Discussão 
Como consequência do planejamento integrado entre gestão 
e profissionais de saúde, deu-se a aplicabilidade das ações em 
UBS´s (Unidades Básicas de Saúde) e Hospital Municipal, ten-
do a Gestão como incitadora, facilitadora e participante des-
tes processos de educação em saúde, sendo que estes mo-
mentos de atividades educativas fomentaram a necessidade 
de continuidade do processo de parceria entre gestão e pro-
fissionais de saúde, traduzido em satisfação durante e após o 
processo pelos atores envolvidos. Conclusões/Considerações 
Finais Revelaram-se ações primordiais onde a atuação conjun-
ta da gestão com os profissionais de saúde, favoreceu o forta-
lecimento das Redes de Atenção à Saúde Básica e Hospitalar 
com a realização destas atividades, onde anteriormente via-se 
a o trabalho segmentado entre estes atores sociais.

Monísya Oliveira Ferreira Brandão; Leilany Dantas Varela; Sara 
Soares de Alencar Sampaio;

14317 VÍNCULOS PROTEGIDOS E PRECÁRIOS ENTRE 
DENTISTAS INSERIDOS NO SUS NA BAHIA NO PERÍODO 
DE 2007 A 2015.

Introdução A Constituição Federal estabeleceu o concurso pú-
blico como forma de ingresso para servidores, mas resta uma 
grande proporção de vínculos precários de trabalho no SUS. 
Os vínculos protegidos (regime estatutário e CLT) garantem 
acesso a direitos trabalhistas e têm amparo legal. Os vínculos 
desprotegidos incluem contratos temporários, contratação 
de profissionais autônomos e diferentes tipos de vínculos in-
formais. Objetivos Este trabalho tem por objetivo caracterizar 
os tipos de vínculos de trabalho dos dentistas inseridos no 
SUS na Bahia no período de 2007 a 2015. Metodologia Trata-se 
de um estudo quantitativo, com análise estatística descritiva 
simples, utilizando dados do Cadastro Nacional de Estabele-
cimentos de Saúde (CNES), coletados em 2016. Resultados 
e Discussão Tomando-se somente a quantidade de vínculos 
sobre os quais há informação sobre o tipo, constata-se que 
a contratação de dentistas para o SUS na condição de “autô-
nomo” continua sendo a mais comum, embora tenha sofrido 
redução: de 45,1% dos vínculos cujo tipo é informado em 2007 
para 38,3% em 2015. A contratação por tempo determinado se-
gue sendo muito significativa, variando de 29,9% (2007) para 
24,6% (2015). Houve um considerável aumento da condição de 
estatutário, de 2,6% para 24% e diminuição do emprego públi-
co de 26,1% para 7,5%. Outras modalidades foram francamente 
minoritárias ao longo do período. Conclusões/Considerações 
Finais Na Bahia é minoritária a proporção de dentistas com 
vínculo protegido de trabalho no SUS. O aumento de vínculos 
sob o regime estatutário não reverteu a situação em que dois 
terços destes profissionais estão abrigados sob vínculos pre-
cários. O sistema de informação ainda precisa ser aprimorado 
para superar o grande número de omissão de registros.

Lana Bleicher; Leisilene de Jesus Nascimento;

14330 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE LOTAÇÃO 
DE SERVIDOR – SIG-LOS: POTENCIALIZANDO A 
COMUNICAÇÃO NA SMS/NATAL

Introdução O Departamento de Gestão do Trabalho e Educa-
ção na Saúde- DGTES, com vista a fortalecer sua política de 
comunicação interna, demandou á Unidade de Sistemas de 
Informação da SMS - USINFO o desenvolvimento de uma fer-
ramenta de informação e comunicação – (TIC) que recebeu o 
nome de Sistema de Gerenciamento de Lotação do Servidor 
(SIG-LOS), com capacidade de manter um controle eficiente 
do cadastro. Objetivos Desenvolver SIG-LOS, para suprir a 
necessidade de atualização das informações referente a ser-
vidores da SMS Natal. Metodologia Os requisitos deste pro-
jeto foram coletados por meio de reuniões periódicas entre 
os desenvolvedores da Unidade de Sistemas e Informações- 
USINFO da SMS, funcionários do Departamento de Gestão 
do Trabalho e da Educação na Saúde (Nível Central), além de 
funcionários dos Núcleos de Gestão do Trabalho dos cinco dis-
tritos sanitários (Sul, Oeste, Norte I, Norte II e Leste). Também 
se baseou no Banco de dados do setor de Dimensionamento 

na saúde coletiva. Dessa forma, o relato é sobre um trabalho 
interdisciplinar entre os cursos de Enfermagem, Fisioterapia 
e Odontologia do Centro Universitário Franciscano. Objetivos 
Oportunizar aos acadêmicos a produção de conhecimento 
através de ações interdisciplinares que qualificam e inovam as 
práticas de saúde e capacitá-los para a produção de saberes 
e práticas voltadas para o cuidado em saúde coletiva. Meto-
dologia O trabalho interdisciplinar ocorreu em forma de uma 
ação antitabagista no dia 29 de agosto de 2016, Dia Nacional 
de Combate ao Fumo, no calçadão de Santa Maria/RS, local 
de bastante movimento e que permitiu grande visibilidade 
do trabalho. Os acadêmicos prepararam diferentes materiais 
para abordar o tema, entre eles levaram cigarros gigantes, 
como se fossem “outdoors” com letreiros contendo neles 
as substâncias tóxicas presentes no cigarro. Um acadêmico 
se fantasiou de morte para enfatizar os efeitos nocivos não 
só aos fumantes ativos, mas também aos passivos. Para que 
ficassem claras as intenções foram entregues panfletos aos 
que passavam. Resultados e Discussão Muitos dos passantes 
que conversaram com os acadêmicos eram fumantes, eles re-
lataram a importância de ações como esta para esclarecer dú-
vidas. No Brasil, como resultado destas ações, a prevalência 
de tabagismo vem diminuindo ao longo dos anos. Os acadêmi-
cos receberam muitas negativas e fracassos dos passantes na 
tentativa de largar o cigarro, este impacto foi importante para 
o acadêmico problematizar e refletir sobre a realidade. Tam-
bém para desenvolver a capacidade de solucionar problemas 
reais de saúde pública e compreender que a aprendizagem 
deve ser dinâmica, crítica, flexível e interdisciplinar. Houve in-
tegração entre os cursos com a troca de experiências e conhe-
cimento sobre o tema. Conclusões/Considerações Finais Per-
cebe-se que os acadêmicos dos referidos cursos entendem o 
significado de serem profissionais de saúde e que seus traba-
lhos serão complementares na busca da solução do problema 
apresentado. Introduzir desde o primeiro semestre esta for-
ma de ensino-aprendizagem facilita sua consolidação, pois é 
quando o acadêmico está mais receptivo para aprender.

Aline Krüger Batista; Camila Biazus Dalcin; Letícia Fernandez 
Frigo; Louise Bertoldo Quatrin; Martha Helena Teixeira de 
Souza; Renata Saraiva Guedes;

14287 COGESTÃO NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE 
PRODUÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL E 
ADULTO DO RIO GRANDE DO NORTE

Introdução A indissociabilidade entre os modos de produzir 
saúde e os modos de gerir os processos de trabalho é uma 
aposta da Política Nacional de Humanização da Atenção e 
Gestão do SUS (PNH), a qual propõe para os diferentes co-
letivos implicados nas práticas gerenciais e de produção da 
saúde o desafio de superar limites e experimentar novas for-
mas de organização dos serviços e novos modos de produção 
e circulação de poder. Nessa perspectiva, a gestão ampliada 
e compartilhada pressupõe a inclusão de novos sujeitos nos 
processos decisórios das organizações de saúde, o que possi-
bilitaria uma maior implicação e corresponsabilização do cui-
dado, visto que as definições devem ser coletivas, derivadas 
de pactuações entre os sujeitos (BRASIL, 2009). Nessa pers-
pectiva, a cogestão depende de métodos e espaços coletivos 

para o desenvolvimento da capacidade de reflexão e autono-
mia de ação do sujeito enquanto corresponsável pela viabili-
zação da gestão e atenção à saúde (CALDERON, 2014). Diante 
da necessidade de discussão e planejamento dos terapeutas, 
foi necessária a implantação da cogestão por meio do desen-
volvimento de estratégias adequadas a realidade da unidade 
e estivessem de acordo com a PNH. Objetivos Descrever as 
estratégias do Centro de Reabilitação Adulto e Infantil (CRA/
CRI) do estado do Rio Grande do Norte, no processo de im-
plantação de um modelo de Cogestão, a partir das reflexões 
críticas sobre a realidade vivenciada pelos colaboradores e o 
estabelecimento de unidades de produção como espaço le-
gitimado para análises, discussão e deliberações construídas 
coletivamente Metodologia Trata-se de relato de experiência 
de ações desenvolvidas no CRI/CRA sobre a organização da 
instituição na prática da cogestão, por meio de ações desen-
volvidas de março/2015 a dezembro/2016. O despertar para 
cogestão foi reflexo dos encontros mensais de Educação Per-
manente (EP) com a presença de todos os servidores. Eram 
espaços de reflexão, onde a realidade era entendida como 
resultado das respostas diante dos dados, do que produzía-
mos ou das buscas por novas formas de produzir saúde. Em 
seguida, organizaram-se novas rodas de conversa, espaços 
definidos e inclusivos de escuta, problematização, debate e 
negociação, o que se configurou como Unidades de Produ-
ção (UP). Mensalmente as rodas eram mediadas com o apoio 
de uma Equipe de Referência (ER), por análise de situações 
do cotidiano do serviço, resultando em construção coletiva 
de ação/reflexão/ação. A rede de interlocução se deu com 
o Colegiado Gestor (ER das UP’s, Gestores e apoiadores da 
EP). Resultados e Discussão A instituição foi habitualmente 
organizada com base no saber das profissões/categorias e 
não em objetivos comuns. Porém, a mudança desse cenário 
pode ser observada nas UP’s que estão resignificando suas 
práticas por meio da análise coletiva de situação problema/
discussão de caso, contribuindo assim, para o planejamen-
to estratégico e para tornar o atendimento mais resolutivo 
das equipes de trabalho. O modelo de gestão que a PNH 
propõe é centrado no trabalho em equipe, na construção 
coletiva (planeja quem executa) e em espaços coletivos que 
garantem que o poder seja de fato compartilhado, por meio 
de análises, decisões e avaliações construídas coletivamen-
te. Para tanto, essa prática requer efetiva participação dos 
atores, ampliação do diálogo e a adoção de pactuação entre 
os consensos e dissensos das relações individuais e coletivas 
(BRASIL, 2010). Na prática a mediação nem sempre transcor-
reu espontaneamente, uma vez que, não havia familiaridade 
com essa dinâmica. O empoderamento da cogestão do CRI/
CRA encontra-se em andamento, porém o que se construiu 
até aqui tem promovido mudanças, perturbações e reflexões 
sobre um novo modo de pensar a instituição. Conclusões/
Considerações Finais A implantação do modelo de Cogestão 
no CRI/CRA permitiu a organização do serviço em Unidades 
de Produção, oportunizando a criação de espaços coletivos 
de reflexão crítica, de análise, de rica troca de saberes e faze-
res, de corresponsabilização e de emancipação das práticas 
da gestão e da atenção. Seguindo o princípio da PNH com 
vista a superar os desafios da integralidade a instituição avan-
çou ao transformar positivamente algumas práticas hegemô-
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abrigado pela irmã há pouco tempo, quando já estava com 
emagrecimento, tosse produtiva e febre vespertina. Os par-
ticipantes acrescentaram como vulnerabilidades ainda o fato 
de ser portador de HIV, só descoberto durante teste-rápido na 
primeira consulta. A atividade seguiu com sugestões sobre o 
horário da tomada da medicação, e principalmente a questão 
da busca por apoio familiar. Tendo em vista que a irmã do per-
sonagem o abrigou, solicitar que ela pudesse organizar com a 
família o apoio ao TDO realizado pelo ACS da equipe, e à tera-
pia antirretroviral. Os ACS concluíram que o TDO é de extrema 
importância, como no caso do conto do personagem criado 
por eles mesmos, para a conclusão do tratamento com a cura. 
Se solidarizaram com a comunidade inserida e se colocaram a 
disposição para serem as referências de TDO em suas microá-
reas de abrangência. Conclusões/Considerações Finais A siste-
matização do trabalho daqueles profissionais que têm o papel 
fundamental de garantir a supervisão de todo o tratamento e 
evitar as intercorrências que favoreçam o abandono, a recidi-
va, a falência e a tuberculose resistente, garantindo a adesão 
dos pacientes e um tratamento bem-sucedido. Procuramos 
valorizar o trabalho dos agentes comunitários de saúde de 
nossa unidade por meio dessas capacitações que envolvem 
poucos recursos, mas muita disposição coletiva que permitem 
partilhar saberes e práticas de saúde. Através da atividade de 
criação de conto e personagem, observamos seus o relato de 
experiências vividas no cuidado de pacientes de tuberculose 
e suas famílias, foram destacados temas, falas, pensamentos 
e interações como meio comum de expressões e significa-
ções coletivas para os momentos de produção de cuidado e 
promoção da saúde. Referências BRASIL. Ministério da Saú-
de. Diretrizes operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa 
do SUS e de Gestão. Brasília.76 p, 2006 BRASIL. Ministério da 
Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância Epidemiológica. Tratamento diretamente observa-
do (TDO) da tuberculose na atenção básica : protocolo de en-
fermagem. Brasília. 168p. 2011.

Camila Marques da Silva; Glaucilandia Pereira Nunes; Érica de 
Castro Duarte;

14347 O PROGRAMA MAIS MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS 
DE PEQUENO PORTE DA MACROREGIÃO NORTE DO 
PARANÁ SEGUNDO PERCEPÇÃO DAS EQUIPES GESTORAS

Introdução As dificuldades de provimento e fixação do pro-
fissional médico já eram sentidas desde o início da ESF. Há 
registros de que municípios dos estados do Tocantins, Acre e 
Maranhão possuíam em seus quadros médicos estrangeiros 
em 1999, sendo a maioria de Cuba (DAL POZ, 2002). Vazios as-
sistenciais decorrentes dessa escassez repercutem no acesso 
e na qualidade dos serviços prestados, o que gera insatisfação 
por parte dos usuários (CARVALHO e SOUZA, 2013). O Pro-
grama Mais Médicos (PMM) foi instituído pelo Ministério da 
Saúde (MS) com ações voltadas para a reordenação das ofer-
tas de cursos e vagas em cursos de medicina e o aperfeiçoa-
mento de médicos na Atenção Básica, mediante integração 
ensino-serviço, inclusive com a possibilidade de intercâmbio 
internacional. Tem como finalidade a diminuição da carência 
de médicos em regiões prioritárias para o Sistema Único de 
Saúde (SUS), com grande vulnerabilidade social e sanitária, 

e o fortalecimento de ações de atenção primária à saúde. 
O médico participante recebe uma bolsa formação do MS e 
deve cumprir uma carga horária de 40 h semanais. O gestor 
municipal deve assegurar moradia, alimentação e condições 
adequadas de trabalho (BRASIL, 2013). Objetivos Identificar 
os impactos do PMM nos Municípios de Pequeno Porte (MPP) 
da macro região norte do Estado do Paraná segundo a per-
cepção das equipes gestoras, pois nesta região, dos 97 mu-
nicípios, 82 são de pequeno porte (84,5%) e mais da metade 
(N=62) aderiram ao PMM (75,6%), e esta região apresentou 
uma proporção de 0,51 médico/1.000 habitantes na Atenção 
Básica (NUNES et al., 2015). Metodologia Este trabalho pro-
vem do projeto da pesquisa “A Gestão do Trabalho no SUS em 
Municípios de Pequeno Porte do Paraná a partir do Olhar da 
Equipe Gestora”, financiado pela Fundação Araucária (PPSUS 
04/2012) e aprovada pelo CEP/UEL (parecer nº 146/2012). Foi 
desenvolvido nos 82 MPP da macrorregião norte do Paraná, 
que é composta por cinco Regionais de Saúde (RS), e foi reali-
zado em dois movimentos. O primeiro, denominado “Descor-
tinando a Equipe Gestora”, para indicação dos profissionais. 
O segundo, denominado “A Escuta da Equipe Gestora”, foi 
composto de duas etapas. Na primeira foram realizadas en-
trevistas (roteiro estruturado) com todos os integrantes das 
equipes, para identificação do perfil. A segunda, de natureza 
qualitativa, foi por meio de um curso sobre gestão do traba-
lho no SUS, nas sedes das cinco RS (abril-julho/2015), em que 
foram apresentados os resultados da primeira etapa e discu-
tido questões norteadoras sobre o tema, que foram gravadas 
e transcritas. Resultados e Discussão Os profissionais cubanos 
se destacaram por um perfil adequado a ESF, principalmen-
te pelo acolhimento, cumprimento de horário, atividades de 
educação em saúde, identificação do processo saúde-doença, 
visitas domiciliares, etc. No entanto, devido a rotina local e a 
grande demanda de consultas, nem todos mantiveram esse 
padrão diferenciado. Com raras exceções, o relacionamento 
desses médicos com a população foi bom, mesmo com as di-
ficuldades de comunicação iniciais, sanadas com a presença 
de profissionais de outras categorias durante os primeiros 
atendimentos. No entanto, com os demais profissionais médi-
cos houve conflitos relacionados a carga horária e condutas. 
Algumas equipes consideraram que, somando todas as des-
pesas que cabiam aos municípios, mais a redução do incentivo 
da ESF, o PMM não se mostrou tão vantajoso, mas que sem 
o PMM não conseguiriam prover as equipes de profissionais 
que cumprissem as 40h preconizadas. Também se sentiram in-
comodados quanto aos recursos repassados aos países de ori-
gem dos médicos estrangeiros. Supostamente por economici-
dade, alguns municípios substituíram os médicos das equipes 
da ESF por médicos do PMM, mesmo sendo desaconselhado 
pelo MS. Conclusões/Considerações Finais As dificuldades de 
provimento e fixação do profissional médico é um problema 
crônico para a gestão do SUS. Aspectos como remuneração, 
condições de trabalho, dificuldade de acesso aos locais de 
trabalho e exigências de cumprimento de carga horária ou 
de dedicação exclusiva, baixas oportunidades de progressão 
na carreira, vínculos precários, ausência de formação prévia 
para atuar na ESF, são fatores que podem influenciar na atra-
ção e fixação desses profissionais. Estes fatores nem sempre 
encontram-se sob a governabilidade dos gestores de MPP. O 

e na análise das planilhas eletrônicas que monitoravam o re-
manejamento dos seus funcionários. Resultados e Discussão 
Com o uso do SIG-LOS, houve uma considerável diminuição 
da duplicidade de informações, já que todos os distritos e ní-
vel central da SMS passaram a utilizar uma mesma base de 
dados; percebeu-se também uma maior eficácia no processo 
de comunicação entre os setores; eliminação de informação 
via malote e com isso a economia de uso de papel, impressão 
e transporte; informação em tempo real do atual quadro de 
lotação e variáveis relacionadas ao perfil dos trabalhadores; 
emissão de relatórios para subsidiar a área da Gestão do tra-
balho na tomada de decisões. Conclusões/Considerações Fi-
nais Os resultados apontaram para a melhoria nos fluxos de 
comunicação entre os setores responsáveis pelo cadastro, 
lotação e dimensionamento da Força de Trabalho da SMS, for-
talecendo a política de comunicação do DGTES na sua relação 
comas demais áreas, simplificando processos; racionalizando 
o uso de recursos; reduzindo custos, tempo e o número de 
documentos exigidos.

Nadia Rocely Souto de Almeida Lima; Magda Fabiana Dantas 
da Costa; Samara Sybelle de Araújo Nobre Santos; Lidianne 
Montenegro de Araújo; Alan Kardel Pereria dos Santos; Ana 
Edimilda Amador; Thuysa Guerra Moreira; Marlúcia Dias César; 
Maria da Glória Oliveira da Silva; Walkíria Maria de Oliveira;

14332 O EGRESSO DO CURSO TÉCNICO EM 
SAÚDE BUCAL DO CEFOPE: FORMAÇÃO E PRÁTICA 
PROFISSIONAIS NO RIO GRANDE DO NORTE

Introdução O Curso Técnico de Saúde Bucal-TSB surgiu com o 
projeto “A formação do Técnico em Higiene Dental: o desafio 
de transformar a realidade”, lançado pelo Ministério da Saúde 
e desenvolvido no Rio Grande do Norte pela Escola Técnica 
do SUS/RN-CEFOPE. A partir da importância da percepção dos 
egressos como indicador de avaliação institucional, o CEFOPE 
desenvolveu um estudo sobre o egresso do Curso TSB. Ob-
jetivos Avaliar a inserção do egresso no mundo do trabalho, 
suas expectativas em relação ao futuro profissional, a quali-
dade da formação técnica ofertada pela Escola, destacando 
em especial as habilidades e competências fomentadas pela 
Instituição. Metodologia Foi realizado um estudo de nature-
za transversal e descritivo, com a utilização da abordagem 
quantitativa. A coleta de dados se deu por meio de um ques-
tionário estruturado com questões objetivas e alternativas 
de respostas, aplicados durante um curso de atualização em 
saúde bucal, como parte da política de educação permanen-
te da Escola. Dos 775 egressos, 448 participaram do curso e 
preencheram o questionário mediante um Termo de Consen-
timento Livre e Esclarecido. A organização e a sistematização 
dos dados coletados e a sua representação gráfica foram rea-
lizadas através do software SPSS. Resultados e Discussão A di-
namicidade deste estudo revela a complexidade e a responsa-
bilidade das escolas técnicas na formação de trabalhadores de 
nível médio com o objetivo de transformá-los em profissionais 
éticos, críticos, reflexivos, criativos e autônomos, pertencen-
tes a um mundo do trabalho que se modifica e que incorpora 
novas tecnologias. Essa temática traz à tona um ponto impor-
tante que é a não absorção por parte do serviço público de 
mão de obra qualificada. O investimento feito pelo Ministério 

da Saúde fica comprometido quando não há uma resposta 
positiva dos gestores dos serviços no sentido da contratação 
desses profissionais e investimentos nessa área. Conclusões/
Considerações Finais No que se refere ao perfil, o egresso é a 
profissional do gênero feminino, entre 31 e 40 anos, de raça/
etnia parda ou negra, com grau de instrução média ou técnica 
e renda média entre um salário mínimo e um salário mínimo 
e meio. A maior parte continua na função de ASB. De forma 
geral, o processo ensino-aprendizagem foi bem avaliado.

Maria das Dores Honório; Rossana Mota Costa;

14337 PRODUÇÃO DE CUIDADO AO PACIENTE EM TDO 
PARA TUBERCULOSE: FORMANDO UMA REDE DE APOIO 
COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.

Introdução O relato de experiência a seguir apresenta a ativi-
dade de capacitação e sensibilização de agentes comunitários 
de saúde (ACS) para o tratamento diretamente observado 
(TDO) da tuberculose uma Unidade de Atenção Primária em 
Fortaleza, Ceará. O Pacto pela Vida, de Gestão e em Defesa do 
SUS (BRASIL, 2006) e o Pacto pela Vida para 2008 (Portaria 
no 325, de 21 de fevereiro de 2008) têm compromissos com 
ações prioritárias no campo da saúde, sendo a tratamento da 
tuberculose uma das prioridades. O TDO consiste na observa-
ção da ingestão dos medicamentos, preferencialmente todos 
os dias, ou seja, de segunda a sexta-feira, na fase de ataque 
e no mínimo três vezes por semana na fase de manutenção 
do tratamento, administrado por profissionais de saúde ou 
eventualmente por outra pessoa, desde que devidamente ca-
pacitada e sob monitoramento do enfermeiro. Nos finais de 
semana, os medicamentos são autoadministrados. Exige-se, 
portanto, uma atuação comprometida, ética e humana dos 
gestores locais, dos profissionais de saúde e da população, 
com mobilização social nas ações de controle e no tratamen-
to dos doentes com tuberculose, sendo a estratégia do TDO 
uma dessas ações. Objetivos Pensando nisso, tivemos como 
objetivo promover a capacitação de ACS em nossa unidade 
de saúde para sensibilização e realização do TDO aos pacien-
tes diagnosticados com tuberculose pulmonar, em casos de 
recidiva após abandono. Metodologia A atividade, realizada 
em março de 2016, envolveu 18 ACS da unidade de saúde, e 
material didático para realização de escrita e desenho, tais 
como: tarjetas, papel craft e pincel atômico. Em princípio, 
um dos participantes foi solicitado a desenhar um boneco 
na folha de papel craft. Foi pedido que a equipe desse um 
nome a este personagem, cuja denominação foi “Clenildo”.
Designamos uma história inicial para o personagem, qual seja, 
que este paciente estava com diagnóstico de tuberculose e 
há dois dias havia iniciado o tratamento na unidade de saú-
de. Então a enfermeira da equipe havia solicitado que o ACS 
da equipe fosse até sua casa para observar o tratamento. Foi 
estimulado que os participantes contassem um pouco da vida 
do paciente-personagem “Clenildo”. Esta história era escrita 
nas tarjetas e afixada ao lado do desenho do personagem, 
para que os participantes vissem o conto tomando forma. Re-
sultados e Discussão A história contada pelos ACS participan-
tes da capacitação é muito parecida, na prática, com a vida 
de muitos outros pacientes de tuberculose, tendo em vista as 
fragilidades enfrentadas. “Clenildo” era um morados de rua, 
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2015. Promove Mesa de Negociação. Diário oficial de Santo 
Antônio de Jesus, 2016 abr; p. 38.

Elaine Andrade Leal Silva; Tainá Amorim Gois;

14380 A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE 
NUTRICIONISTAS PARA ATUAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
EM SAÚDE

Introdução O nutricionista tem papel estratégico no âmbito 
da Atenção Primária em Saúde (APS), o que justifica a incor-
poração das ações de alimentação e nutrição nesse nível de 
assistência, especialmente pós criação dos Núcleos de Apoio 
à Saúde da Família. Entretanto, considerando a formação 
biomédica histórica dos cursos da saúde, questiona-se se os 
profissionais de nutrição têm recebido formação condizente 
com os princípios que norteiam a APS. Isto porque é consen-
sual a incapacidade de adequação das instituições formadoras 
à velocidade com que são demandados novos perfis profis-
sionais, tanto no referencial para atuação técnica específica 
quanto na introdução de concepções pedagógicas que desen-
volvam habilidades para apreensão e aplicação crítica dessas 
novas técnicas1. Apesar de garantido constitucionalmente, o 
Sistema Único de Saúde (SUS) enquanto ordenador de recur-
sos humanos na área de saúde ainda se restringe à dimensão 
teórica. E é nesse desafio que se insere a formação de profis-
sionais de nutrição adequados às necessidades do sistema de 
saúde2. Objetivos Analisar a formação de nível superior de nu-
tricionistas ofertada pelos cursos de graduação do País para 
identificar as adequações às necessidades do SUS. Metodolo-
gia Trata-se de estudo exploratório realizado por meio de sur-
vey telefônico com coordenadores de cursos de graduação 
em nutrição por meio da técnica de Entrevistas Telefônicas 
Assistidas por Computador (ETAC), entre dezembro de 2015 
e junho de 2016. Foi elaborado questionário semiestruturado, 
com 32 questões, subdivididas em quatro blocos: caracteriza-
ção da instituição de ensino e do respondente; caracteriza-
ção dos alunos e corpo docente; Projeto Político Pedagógico 
(PPP); e perfil de competências do egresso. O universo da pes-
quisa correspondeu a 372 cursos de graduação de nutrição do 
Brasil no ano de 2013, segundo Censo da Educação Superior 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP). O cálculo amostral, que considerou 
90% de nível de confiança e 6% de margem de erro, resultou 
em 125 cursos. Com base na amostra, conseguiu-se realizar a 
entrevista com 61% da amostra calculada (n=76). Resultados 
e Discussão Dos 76 cursos entrevistados, a maior parte é de 
natureza jurídica privada (68,4%), e concentrada na região 
Sudeste (36,8%). Em relação aos coordenadores, 92,1% são 
mulheres; com prevalência de mestres e doutores (90,6%). 
Com relação às vagas ofertadas anualmente pelos cursos, 
a média de preenchimento é de 81,5%. Em relação ao PPP, a 
maior parte (51,3%) foi atualizado no período 2015-2016. Apon-
tou-se a atenção hospitalar e a especializada como as áreas 
de atuação profissional de maior ênfase durante a formação. 
A menor ênfase foi creditada à docência. A organização curri-
cular se dá por disciplinas em 92,0% dos cursos. Os locais mais 
utilizados para realização de aulas práticas e estágios são as 
unidades de atenção primária e os hospitais. Os menos refe-
ridos foram os dispositivos de saúde mental. Em se tratando 
do perfil de competências dos egressos, as mais trabalha-

das durante a formação são: avaliação nutricional da criança 
(100%), gestante (98,7%) e idoso (96,1%) e ações de promoção 
da saúde (97,4%). Já as ações menos referidas foram: atendi-
mento de urgência e emergência (19,7%), orientação de saúde 
bucal (27,6%) e avaliação nutricional de pacientes psiquiátricos 
(40,8%). Conclusões/Considerações Finais A APS tem se torna-
do, nos últimos anos, um dos níveis de atenção em franca ex-
pansão para atuação de nutricionistas. Isso se deve à aposta 
na APS enquanto reordenadora do SUS. Apesar disso, nota-
se ainda um descompasso entre a necessidade de formação 
para esse nível de atenção e a ênfase dada pelos currículos 
de graduação ao cenário hospitalar. Faz-se necessário maior 
potencialidade teórica no que diz respeito à atuação dos nu-
tricionistas no âmbito da APS, e o fortalecimento dos cenários 
de prática nesse nível de atenção, especialmente no que se re-
fere aos NASF. Referências 1-PIERANTONI, C.R et al. Avaliação 
do curso de atualização em gestão municipal na área de saú-
de: uma proposta de metodologia. Observatório de Recursos 
Humanos em Saúde no Brasil: Estudos e Análises. / André Fal-
cão (org.) et. al. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2003. 2- CAMPOS, F.E 
et al. Caminhos para aproximar a formação de profissionais de 
saúde das necessidades da atenção básica. REBEM. v.25. n.2. 
Rio de Janeiro: 2001.

Rômulo Gonçalves de Miranda; Célia Regina Pierantoni; 
Swheelen de Paula Vieira; Carinne Magnago; Márcia Silveira 
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14395 ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO DO PRÓ-SAÚDE: 
POLÍTICA INDUTORA DE REORIENTAÇÃO NA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL EM SAÚDE

Introdução O ensino superior em saúde segue influenciado 
pelo paradigma flexneriano, após mais de um século de sua 
concepção. Busca-se um modelo educacional capaz de lidar 
com as demandas em saúde, e que associe dimensões sociais, 
econômicas e culturais da vida da população. A iniquidade ao 
acesso a serviços, a fragmentação do cuidado e dificuldades 
na gestão estão relacionados à formação dos profissionais 
que neles atuam. Esta tem sido marcada pela negação de um 
processo de trabalho pautado na colaboração e cooperação. 
As transformações que se espera nos cursos da área da saú-
de exigem uma reorientação da lógica do sistema formador. 
A necessidade de articulação entre Educação e Saúde tem se 
refletido na implementação de políticas públicas indutoras 
de mudança de paradigma na formação superior dos profis-
sionais de saúde. Dentre outras, uma importante iniciativa 
foi a implantação do Programa Nacional de Reorientação da 
Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) em 2005. O Pró-
Saúde busca induzir a integração ensino-serviço, com o foco 
na reorientação da formação profissional em saúde, assegu-
rando uma abordagem integral do processo saúde-doença 
com ênfase na Atenção Primária. Objetivos Este estudo ob-
jetivou avaliar a implementação das ações do Pró-Saúde na 
graduação de Enfermagem, Medicina e Odontologia, que 
representam as áreas que compõem a equipe mínima da Es-
tratégia Saúde da Família. Pretende-se buscar respostas às 
seguintes questões norteadoras: o Programa Pró-Saúde tem 
induzido mudanças na formação acadêmica em cursos de En-
fermagem, Medicina e Odontologia? A política tem contribuí-
do para a construção de um perfil profissional que atenda às 

PMM está cumprindo seu objetivo de provimento emergen-
cial e diminuição da carência de profissionais médicos nas 
equipes da ESF e contribuindo assim com o aumento do aces-
so da população não apenas a esse profissional, mas também 
a uma série de ações que dependem de sua presença, apesar 
das dificuldades de comunicação, do excesso de demanda e 
dos conflitos com os médicos locais. Referências BRASIL. Lei 
n. 12.871, de 22 de outubro de 2013. Institui o Programa Mais 
Médico e dá outras providências. Presidência da República. 
Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/
Lei/L12871.htm>. Acesso em: 29 jan. 2017 CARVALHO, Mônica 
S.; SOUZA, Maria F. Como o Brasil tem enfrentado o tema pro-
vimento de médicos? Interface: Comunicação, Saúde e Educa-
ção, Botucatu, v. 17, n. 47, p. 913-926, nov.-dez. 2013. DAL POZ, 
Mario R. Cambios en la contratación de recursos humanos: el 
caso del Programa de Salud de la Familia en Brasil. Gaceta Sa-
nitaria, Barcelona, v. 16, n. 1, p. 82-88, 2002. NUNES, E.F.P.A.; 
SANTINI, S.M.L.; CARVALHO, B.G.; CORDONI JUNIOR, L. Força 
de trabalho em saúde na atenção básica em municípios de pe-
queno porte do Paraná. Rev. Saúde Debate. Rio de Janeiro, v. 
39, n. 104, p. 29-41, jan-mar 2015.

Camila Ribeiro Silva; Stela Maris Lopes Santini; Elisabete de 
Fátima Polo de Almeida Nunes; Brígida Gimenez Carvalho; Sonia 
Cristina Stefano Nicoletto;

14365 OS DESAFIOS E AS POTENCIALIDADES DA MESA 
MUNICIPAL DE NEGOCIAÇÃO EM SANTO ANTÔNIO DE 
JESUS-BA

Introdução Mesas de negociações são encontros onde ges-
tores e trabalhadores discutem questões que envolvam a 
gestão do trabalho, tais com divisão, dimensionamento e 
relações de trabalho. No Brasil, a negociação coletiva tem-se 
apresentado tímida no que diz respeito a desprecarização do 
trabalho. Existem número pequeno de mesas de negociação 
municipal que estão atuantes na Bahia e por conseguinte, 
escassas publicações a respeito. Por outro lado, as mesas de 
negociação ainda são modo inovador de potencializar a ges-
tão pela escuta e a co gestão entre os sujeitos.Na tentativa 
de desenvolver enfrentamentos para obtenção da qualidade 
de vida no trabalho; de intervir nas condições de trabalho e 
na promoção da saúde dos trabalhadores através do fomento 
às reuniões entre gestores e trabalhadores de saúde; de po-
tencializar o trabalho em rede, com ações intersetoriais para 
melhorias das condições de trabalho na atenção Básica e na 
gestão do trabalho em saúde implanta-se a Mesa Municipal de 
Negociação de Santo Antônio de Jesus (MMN-SAJ) por meio 
da portaria municipal nº306/2015. Objetivos Descrever os de-
safios e as potencialidades da Mesa municipal de negociação 
em Santo Antonio de Jesus. Metodologia Estudo de caso 
sobre as facilidades e dificuldades da MMN-SAJ. Sua implan-
tação advém do resultado da pesquisa multicêntrica: “Con-
dições de Trabalho e Emprego dos Trabalhadores de Saúde 
da Bahia” que aponta a falta de valorização no trabalho no 
SUS(FREITAS;SILVA;HELIOTERIO,2015). Inspirados no modelo 
do ciclo de política pública proposto por Kingdon (1995) e na 
adaptação realizado por Pinto; Teixeira (2011) para a análise 
do processo de políticas de saúde. O contexto político de SAJ 

exibe um trabalho não decente no SUS mas aberto a nego-
ciação, o que oportunizou a decisão de implantar a MMN-SAJ 
pela integração ensino serviço. O mapeamento dos atores 
governamentais(gestores de saúde: secretário, coordenador, 
diretor) e não governamentais (trabalhadores representan-
tes dos sindicatos, associações, conselho municipal) media-
dos por pesquisadores da UFRB, segundo portaria municipal 
220/2016 (SANTO ANTONIO DE JESUS, 2016); o próximo passo 
foi conhecer as facilidades e desafios neste processo. Resulta-
dos e Discussão O contexto político do município apresenta 
vínculos precários, ausência de concurso público há 10 anos, 
contratos por cooperativa, ou seja, a falta de valorização do 
trabalho no SUS. Um enfrentamento para esse cenário é a ne-
gociação coletiva possível através da mesa de negociação. A 
implantação da MMN-SAJ ocorreu via Portaria Nº 306/2015 e 
regimento interno 3604/2016, fortalecida pelo encontro men-
sal com os pares e pela negociação propriamente dita agru-
padas em dimensões: humana, patrimonial e social (Gois;Silva 
2016). A nomeação dos representantes mapeados foi através 
da portaria municipal 220/2016 e mediados por pesquisadores 
da UFRB os quais desenvolveram uma aproximação dialógica 
para o fortalecimento da gestão do Trabalho. As potenciali-
dades encontradas no processo de implantação da MMN-SAJ 
envolvem gestão participativa, co-gestão, diálogo e negocia-
ção entre gestores e trabalhadores de saúde. Por outro lado, 
os desafios encontrados versam sobre a participação efetiva 
dos pares; interesses divergentes entre gestores e trabalha-
dores concernentes a vida funcional do trabalhador no SUS, 
a carreira e salários no SUS; cumprimento de cronograma de 
execução das ações pactuadas. Conclusões/Considerações 
Finais A participação representativa dos trabalhadores da 
saúde, interesses antagônicos entre empregador e empre-
gado, agilidade na operacionalização dos acordos coletivos, 
vínculos trabalhistas precários, descontinuidade da gestão do 
trabalho a cada quatro anos, são alguns dos desafios enfren-
tados pelos integrantes da MMN em SAJ. A compreensão dos 
mesmos faz-se imprescindível para a busca de uma melhor 
capacidade de negociação. As potencialidades a ser conside-
radas são: gestão participativa, abertura ao dialogo e negocia-
ção entre gestores e trabalhadores de saúde que permitem 
um notório avanço no direito ao tratamento de conflitos no 
trabalho e que devem ser cada vez mais exploradas para a 
construção de melhores condições de saúde e trabalho e con-
sequentemente melhoria da qualidade de assistência presta-
da aos usuários do SUS. Referências FREITAS PSP, SILVA EAL, 
HELIOTERIO MC. Condições de Trabalho, condições de empre-
go e saúde dos trabalhadores de saúde na Bahia. Relatório de 
Pesquisa: Santo Antônio de Jesus: Núcleo Saúde Educação e 
Trabalho, Centro de Ciências da Saúde; Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia; 2015. GOIS TA; SILVA EAL. MESA DE 
NEGOCIAÇÃO ENTRE GESTORES E TRABALHADORES DO SUS: 
CASO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, BAHIA. Rev. Saúde Col. 
UEFS, Feira de Santana, v.6, n.1, Junho, 2016. KINGDON JW. 
Agendas, alternatives and public policies. Boston: Addison – 
Wesley Longman: 1995. PINTO ICM, TEIXEIRA CF. Formulação 
da política de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde: o caso 
da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, Brasil, 2007-2008. 
Cad. Saúde Pública [online]. 2011 Set; 27 ( 9): 1777-1788. Santo 
Antônio de Jesus (BA). Portaria Nº 306, de 05 de outubro de 
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faz realidade na região faz com que os participantes debatam 
as situações vistas e construam um pensamento crítico/re-
flexivo acerca da realidade apresentada, observando pontos 
importantes como as potencialidades, às situações limites e 
as possíveis intervenções a serem traçadas para cada local/
situação. A partir das vivências pode-se observar que envol-
ver conhecimento estruturado no território para a mudança 
na saúde da população é um grande desafio e a capacidade 
de trabalhadores, profissionais, gestores e população de fa-
zer o SUS funcionar nas situações mais difíceis que a realidade 
local possa apresentar é surpreendente. Conclusões/Consi-
derações Finais O distanciamento entre as universidades e a 
inserção dos estudantes em todos os âmbitos do SUS pode 
fragilizar a promoção de debates e reflexões práticas voltadas 
a conhecimentos e ação de saúde da população. Contudo, o 
VER-SUS, como dispositivo de ensino, desperta o contato com 
o novo, a sensação de incômodo e o desejo de ação de cada 
participante no seu processo de formação, bem como futura-
mente na sua atuação profissional. O acúmulo de experiência 
e vivências acaba por produzir estímulos e mudanças na visão 
dos estudantes. Referências Balbino AC, Bezerra MM, Frei-
tas CASL, Albuquerque IMN, Dias MAS, Pinto VPT. Educação 
permanente com os auxiliares de enfermagem da Estratégia 
Saúde da Família em Sobral, Ceará. Trab Educ Saúde. vol. 8, nº 
2, p. 249-66, 2010. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Departamento 
de Gestão da Educação na Saúde. VER – SUS Brasil: cadernos 
de textos. Brasília: Ministério da Saúde; 2004. BRASIL. Minis-
tério da Saúde. Secretaria-Executiva. Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde. Glossário temático: gestão 
do trabalho e da educação na saúde / Ministério da Saúde. Se-
cretaria-Executiva. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Edu-
cação na Saúde. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012.

Quiteria Larissa Teodoro Farias; Ana Suelen Pedroza 
Cavalcante; David Gomes Araújo Júnior; Vitória Ferreira do 
Amaral; Anna Karla Rodrigues Dino; Ana Jéssyca Campos Sousa;

14452 CONSTRUÇÃO DO EMPODERAMENTO FEMININO 
ATRAVÉS DE ESPAÇOS DO OUTUBRO ROSA

Introdução Diante da necessidade de se desenvolver ativi-
dades alusivas ao outubro rosa, a equipe multidisciplinar do 
Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF planejou uma 
atividade para o dia D do outubro rosa, visando trabalhar o 
conceito de saúde ampliada de forma dinâmica e atrativa para 
as mulheres público alvo da campanha. Trabalhou-se o empo-
deramento feminino através de oficinas realizadas no mês de 
outubro de 2016 em duas Unidades, atendidas pelo Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família – NASF. As oficinas foram aplicadas 
pela equipe NASF em parceria com PET GraduaSUS de Servi-
ço Social formada por um preceptor, profissional de Serviço 
Social, e duas acadêmicas petianas. Objetivos A oficina teve 
como objetivo contribuir para a construção do sentimento 
de pertencimento na sociedade das mulheres que utilizam 
a unidade de saúde, sensibilizando-as para a importância do 
cuidado com a saúde feminina, bem como contribuir para 
o processo de empoderamento da mulher com vistas à sua 
emancipação. Os temas abordados tiveram o intuito de apre-
sentar a importância do cuidado integral à saúde, com base 

no conceito ampliado de saúde, segundo a VIII Conferência 
Nacional de Saúde (1986). Metodologia A oficina aconteceu 
por meio de roda de conversa, em sala de espera, enquanto as 
mulheres aguardavam atendimentos para consulta e para rea-
lização do teste Papanicolau, exame preventivo de câncer. Ini-
ciou com uma breve recordação histórica da Campanha Inter-
nacional do Outubro Rosa, com vistas a sensibilizar o olhar das 
participantes para campanha e seu objetivo. Posteriormente 
discutiu-se o Conceito Ampliado de Saúde, questionando o 
entendimento das mulheres do que é saúde e relacionando o 
conceito segundo a VIII Conferência Nacional de Saúde. Ao fi-
nal, foram distribuídas cartilhas impressas entre as participan-
tes contendo histórias de mulheres que superaram o câncer 
e outras questões, como casos de violências, que estão rela-
cionadas diretamente ao conceito ampliado de saúde, o que 
oportunizou a identidade das participantes com as histórias 
e discussões. Após a aplicação da oficina a equipe multipro-
fissional do NASF fez atendimentos individuais conforme as 
especialidades de cada área. Resultados e Discussão De inicio 
pensou-se em trabalhar as questões mais diretas referentes 
à saúde feminina, bem como o objetivo específico da campa-
nha Internacional do Outubro Rosa. Entretanto, percebeu-se 
a necessidade de abordar o tema Saúde, de forma ampliada, 
a partir das demandas de trabalho que chegam ao Núcleo de 
Apoio a Saúde da Família do município. Desse modo, além de 
falar na prevenção de doenças que afligem a população femi-
nina, optamos por discutir também as questões de higiene, 
autoestima, práticas de cuidado e também questões relacio-
nadas à violência sofrida por mulheres, procurando sensibi-
lizá-las para a prevenção de forma a informá-las sobre seus 
direitos. Ao longo da oficina obteve-se contribuições positivas 
em relação ao tema abordado, as mulheres reconheciam a 
importância do cuidado integral á saúde relatando suas ex-
periências individuais. Uma jovem atendida pela unidade de 
saúde compartilhou com as participantes da oficina sua his-
tória sobre o processo de descoberta do Câncer de Colo de 
Útero e o tratamento. As falas das mulheres mostrou a ne-
cessidade de continuidade da atividade no decorrer do ano. 
Conclusões/Considerações Finais Ao final da oficina algumas 
mulheres solicitaram atendimentos individuais com os profis-
sionais da equipe com vistas à superação das vulnerabilidades 
as quais estavam envolvidas e ressaltaram a importância de 
ter exames preventivos, medicações a ações educativas de 
forma gratuita no Sistema Único de Saúde. Na avaliação geral 
da equipe salientou-se como pontos positivos a participação 
ativa das mulheres na atividade, o método de abordagem 
adotado que permitiu a interação e o fato da oficina ter ge-
rado atendimentos posteriores. Como ponto negativo, iden-
tificamos a rotatividade das de mulheres tendo em vista que 
várias atividades estavam ocorrendo simultaneamente a ofi-
cina foi realizada em sala de espera. Por fim considerando os 
pontos positivos e negativo a equipe avaliou que a atividade 
atingiu os objetivos solicitados. Referências • BRASIL. Minis-
tério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Atenção Básica. NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA 
– VOLUME 1: Ferramentas para a gestão e para o trabalho co-
tidiano. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. (Caderno de Aten-
ção Básica n. 39) • BRASIL. Relatório Final 8ª Conferência Na-
cional de Saúde. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/

demandas atuais do SUS? Metodologia Optou-se neste estu-
do por uma metodologia de abordagem mista. Inicialmente, a 
partir de análise documental, foi construído e validado um ins-
trumento com escala de Likert, sobre tendências atitudinais, 
baseado nos eixos temáticos propostos no Programa Pró-Saú-
de. Incluiu assertivas em quatro blocos nas dimensões teórica, 
cenário de práticas, reorientação da formação e pedagógica. 
O mesmo foi aplicado aos acadêmicos e docentes dos cursos 
de graduação de Odontologia, Enfermagem e Medicina da 
Instituição de Ensino Superior incluída no estudo. Após isso, 
foi realizado um aprofundamento da análise das experiências 
com a implementação do Pró-Saúde, por meio da realização 
de entrevistas semi-estruturadas, com o propósito de apreen-
der a percepção de estudantes e professores em relação às 
ações do Pró-Saúde na formação acadêmica. Para análise, foi 
realizada comparação entre as tendências atitudinais e per-
cepção entre os cursos de graduação de Enfermagem, Me-
dicina e Odontologia. Resultados e Discussão Os resultados 
quantitativos demonstraram que cada curso vivencia momen-
tos diferentes de reestruturação curricular. Há o reconhe-
cimento de todos de que mudanças estão ocorrendo, ainda 
que incipientes em algumas dimensões, e de que o Pró-Saúde 
tem o potencial de ser um importante referencial de apoio. Os 
cursos de Enfermagem e Odontologia, quando comparados 
ao de Medicina, apresentaram uma tendência maior à tran-
sição do perfil especialista para o perfil generalista. Quanto 
ao currículo, observou-se convergência no que tange a neces-
sidade de discussões e reformulação curricular. Percebeu-se 
que quanto mais reformulação ocorrida, mais se avançou em 
direção à reorientação da formação. Da análise qualitativa, 
pôde-se apreender que os nós críticos ainda são fortes e se 
manifestam na forma de barreiras, dificuldades, resistência e 
equívocos, os quais devem ser considerados na elaboração de 
ações de enfrentamento ao cenário. As diferenças observa-
das entre os três cursos são pertinentes ao momento de cada 
curso no processo de reestruturação. Verificou-se ainda a ne-
cessidade de avanços em frentes-chave, como a integração 
entre áreas, cursos e entre a universidade e serviços de saúde. 
Conclusões/Considerações Finais A mudança de perfil profis-
sional requer estratégias para seu fortalecimento, uma vez 
que esse processo envolve transformações de grande com-
plexidade. Entretanto, a abertura ao diálogo manifestado, as 
discussões presentes e as inquietações percebidas, indicaram 
o importante momento, que pode ser estratégico na busca de 
uma aproximação entre todos os envolvidos. Pode-se concluir 
que apesar de existirem ações em andamento, para que se co-
loque em prática todas as propostas do Pró-Saúde, atualmen-
te em continuado pelo GraduaSUS, é imprescindível que haja 
continuidade e adesão pautada em ações que ganhem caráter 
de política institucional a ser incorporada nos currículos, pois 
ainda há muito a ser feito para que os cursos de graduação em 
Enfermagem, Medicina e Odontologia aqui analisados pos-
sam alcançar uma formação profissional que atenda de forma 
plena as necessidades do SUS. Referências Brasil, Ministério 
da Saúde, Brasil, Ministério da Educação. (2005). Portaria no 
2.101 de novembro de 2005. Institui o Pró-Saúde: Programa 
Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde. 
Brasília. Campos, F. E. Ferreira, J. R., & Feuerwerker, L. (2001). 
Caminhos para aproximar formação de profissionais de Saúde 

das necessidades da Atenção Básica. Revista Brasileira de Edu-
cação Médica, 25(2), 53-59. Furlanetto, D. L. C.; Pinho, D. L. M.; 
Parreira, C. M. S. F. (2015). Re-orientation of human resources 
for health: a great challenge for the Brazilian National Health 
System. Public Health (London), 129, 1166-1171. Peduzzi, M. 
(2001). Multiprofessional heathcare team: concept and typo-
logy. Revista de Saúde Pública, 35(1), 103-109. Pagliosa, F. L., & 
Da Ros, M. A. (2008). O relatório Flexner: para o bem e para 
o mal. Revista Brasileira de Educação Médica, 32(4), 492-499.

Denise de Lima Costa Furlanetto; Diana Lúcia Moura Pinho; 
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14435 VER-SUS COMO UMA ESTRATÉGIA DA 
FORMAÇÃO EM SAÚDE: REFLEXÕES ACERCA DA 
CORRESPONSABILIZAÇÃO PELA EFETIVAÇÃO DO SUS

Introdução Na construção do Sistema Único de Saúde (SUS), 
a formação em saúde exerce papel essencial. Logo, a educa-
ção para profissionais atuantes no SUS tem sido considerada 
como instrumento importante para transformações na socie-
dade. Nessa perspectiva foi instituída pela Portaria n°198 de 
2004, a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, 
na qual, destaca-se como uma estratégia do SUS para a for-
mação e desenvolvimento dos trabalhadores. Integrante de 
tal política, reconhecido por seu potencial de transformação 
destaca-se o projeto de Vivências e Estágios na Realidade do 
Sistema Único de Saúde (VER-SUS), no qual, surgiu em parce-
ria do Ministério da Saúde (MS) com o Movimento Estudantil 
da área da saúde, buscando proporcionar aos estudantes à 
aprendizagem sobre o SUS junto aos gestores, profissionais 
e usuários do SUS, a fim de formar profissionais críticos, refle-
xivos e conscientes das necessidades de saúde da população, 
comprometidos éticos e politicamente com o sistema e tor-
nando-os protagonistas em sua aprendizagem das ações de 
gestão e controle social do SUS (BALBINO et al. 2010; BRASIL, 
2004; BRASIL, 2012). Objetivos Relatar a vivência de acadêmi-
cos no projeto VER-SUS/Sobral destacando a corresponsabili-
zação destes para a efetivação do SUS. Metodologia Trata-se 
de um relato de experiência, vivenciado por acadêmicos do 
curso de Bacharelado em Enfermagem e Psicologia, no proje-
to VER-SUS Sobral/CE, nas edições de 2012, 2013, 2015 e 2016, 
ambos contaram com a participação de acadêmicos, prove-
nientes de diferentes instituições de ensino público e privado 
dos mais diversos cursos, pertencentes ou relacionados à área 
da saúde, humanas e tecnológica, de vários estados do país, 
exceto a edição de 2015 que contou apenas com acadêmicos 
de Sobral. A seleção dos viventes realiza-se em duas etapas, 
sendo uma on-line, onde se envia uma carta de intenção e a 
outra uma oficina ou entrevista formativa/avaliativa. São sele-
cionados viventes e facilitadores para conviverem em caráter 
de imersão no sistema durante 7 a 15 dias. Resultados e Dis-
cussão O VER-SUS parte do princípio da Educação Permanen-
te em Saúde, em que se pode dialogar com as formas de fazer 
saúde nos diferentes territórios e fazer disso um aprendizado 
a partir da relação ensino-serviço-comunidade. Durante todas 
as vivências supracitadas, os viventes se depararam com os 
mais distintos cenários e realidades da saúde, perpassando 
por toda a rede de atenção, além de sua gestão e movimen-
tos sociais. A proposta de ter uma experiência no SUS, mas 
não em um SUS que ouvimos falar e sim em um SUS que se 
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na dinâmica das relações sociais (MINAYO, 2010). Foi realiza-
do um grupo focal com alunos da Faculdade de Enfermagem 
(FAEN), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN) que, no momento da coleta, estivessem regularmen-
te matriculados na Instituição. Os componentes curriculares 
que foram citados pelos alunos durante o grupo focal, foram 
identificados com pseudônimos: CC1, CC2, CC3, CC4 e CC5, 
pois serão mantidos sob anonimato. As falas foram grava-
das, em seguida transcritas, integralmente, e armazenadas. A 
análise dos dados adotou como referência as relações esta-
belecidas entre o objeto de estudo e o contexto no qual está 
inserido, bem como as relações institucionais e organizacio-
nais envolvidas, identificando suas determinações históricas 
concretas, ultrapassando a sua aparência. Resultados e Dis-
cussão Os alunos participantes do estudo citam algumas prá-
ticas metodológicas utilizadas na FAEN, observadas no frag-
mento: “[...] rodas de conversa no CC1 e CC5; [...] leitura de 
textos no CC1, CC2, CC4; [...] metodologia problematizadora 
no CC1 e CC2; [...] aulas práticas no campo no CC1 e CC2” (GF, 
2016). As rodas de conversa, leitura de textos, aulas práticas 
no campo, aulas baseadas na problematização, viabilizam a 
reflexão para a (re)construção de saberes e práticas. No en-
tanto, a prática metodológica hegemônica na FAEN/UERN é a 
aula expositiva observada a seguir: “Dentre todos esses tipos 
de metodologia que nós citamos, o que predomina nos com-
ponentes são os slides, (...) é com certeza são as aulas com 
slides!” (GF, 2016). Krüger (2013) afirma que as aulas expositi-
vas são centradas na transmissão do conhecimento, de forma 
que para o estudante existe pouca inserção e participação, 
restringindo o processo ensinar/aprender, o estudante é um 
receptor de conteúdos e o docente o transmissor. Ressalta-
mos, no entanto, que existe uma diferença quando essa aula 
expositiva representa o momento de síntese na metodologia 
problematizadora. Conclusões/Considerações Finais O estudo 
nos possibilitou compreender que o processo de formação na 
FAEN/UERN é permeado por práticas diversas, que explicitam 
os interesses distintos que movem a universidade, porém a 
aula expositiva, metodologia hegemônica, consequentemen-
te, restringe as possibilidades de construção do potencial de 
crítica da realidade social e, consequentemente, a incorpora-
ção do compromisso social definido coletivamente no espaço 
institucional citado. Tal realidade se constitui em um grande 
desafio que requer a rearticulação do coletivo no sentido de 
mobilizar os esforços necessários para que a formação do en-
fermeiro esteja articulada com o projeto de sociedade que se 
quer construir, atendendo aos interesses sociais. Referências 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Fa-
culdade de Enfermagem. Projeto Político Pedagógico do Cur-
so de Graduação em Enfermagem. Mossoró, 2014. MIRANDA, 
M. G. de. O. Projeto Político de Formação do Enfermeiro: con-
textos, textos, (re)construções. 2010. 400 f. Tese (Doutorado 
em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
- UFRN, Natal, RN, 2010. MINAYO, M. C. S. O Desafio do Co-
nhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 4 ed. São Paulo: 
HUCITEC, 2010. KRÜGER, L. M. Método Tradicional e Método 
Construtivista de Ensino no Processo de Aprendizagem: uma 
Investigação com os Acadêmicos da Disciplina Contabilidade 
III do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de 
Santa Catarina. 2013. 220f. Dissertação (Mestrado em Contabi-

lidade) - Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Flo-
rianópolis, SC, 2013.
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14473 “É UM PINGO PINGANDO, É UMA CONTA, É 
UM CONTO”: RELATO DE EXPERIÊNCIAS DO PROGRAMA 
SAÚDE NA ESCOLA NO INTERIOR DE SÃO PAULO

Introdução Trata-se do relato de experiência do Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF), em parceira com as equi-
pes de Estratégias de Saúde da Família (ESF), na execução de 
atividades do Programa Saúde na Escola (PSE), entre 2014 e 
2016. Em 2014, ocorrera a implantação do NASF e início das ati-
vidades do PSE, num município da região do Vale do Paraíba, 
interior de São Paulo. Objetivos proporcionar discussões de 
vivências danosas, mas banalizadas no cotidiano da popula-
ção; estimular práticas salutares e fomentar o protagonismo 
dos escolares. Este trabalho objetiva divulgar as intervenções 
realizadas a fim de aprimorar as futuras. Metodologia Trata-
se de um estudo de caso simples com uma unidade-caso: as 
ações do PSE, cujo nível de análise será o relato de experiência 
dos profissionais executantes, da equipe NASF. As ações fo-
ram elaboradas para os escolares da pré-escola, ensino funda-
mental I e II, através de vídeos, jogos, figuras (em data show 
ou cartazes), descrição de situações-problema, roda de con-
versa para perguntas, discussão e relato de casos. As ações 
realizadas foram planejadas a partir das demandas das ESF e 
instituições de ensino dos territórios matriciados pela equipe 
NASF. Algumas ações foram executadas pela equipe ESF, com 
suporte técnico-pedagógico do NASF. Resultados e Discus-
são Os temas trabalhados pela equipe NASF foram bullying 
e outras formas de exclusão; alimentação saudável; práticas 
e estilos parentais; drogas lícitas e ilícitas; saúde sexual e re-
produtiva. Os temas abordados pelas equipes de uma das cin-
co ESF matriciadas foram: piolho, dengue, economia da água 
e preservação ambiental. Nos anos vigentes de 2013/2014 e 
2014/2015, as ações foram realizadas em quinze instituições de 
ensino da rede municipal, sendo quatro em territórios de ESF 
matriciados pelo NASF; o que concretizou em exclusividade, 
em 2016. As ações foram descritas e avaliadas pelos profissio-
nais (NASF e professores), em pontos positivos e negativos. 
Conclusões/Considerações Finais O processo de planejamen-
to e intervenção junto aos profissionais das ESF aproximou-os 
das demandas das crianças e adolescentes do território não 
frequentes à unidade de saúde, bem como criou e fortaleceu 
o vínculo entre os setores saúde e educação, proporcionan-
do corresponsabilização: discussão de casos e abordagem de 
temáticas intersetoriais. Referências BRASIL. Ministério da 
Saúde. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a 
Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão 
de diretrizes e normas para a organização da Atenção Bási-
ca, para a ESF e o PACS. Brasília-DF, 2011. _______. Ministério 
da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Brasília-
DF: Ministério da Saúde, 2014. 112 p.: il. – (Cadernos de Aten-
ção Básica, n. 39). ______. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da Aten-

bvs/publicacoes/8_conferencia_nacional_saude_relatorio_fi-
nal.pdf.> Acesso em: 17 jan. 2017.
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14463 SAITE STORE: APPLICATIONS TO INCREASE 
KNOWLEDGE ABOUT PUBLIC HEALTH MANAGEMENT

Introdução To ensure that health services will be provided ef-
ficiently it is necessary to capacitate the managers properly. 
In Brazil, this training process gained a new tool to increase 
the opportunities of study to health workers: the applications 
to be used through mobile devices. Objetivos This work aims 
to present the Brazilian strategy of creating a digital library, 
SAITE Store, to make available free applications containing 
materials about public health management. Metodologia In 
the creation of the Public Health Management eBooks, three 
main technological tools were used: Hypertext Markup Lan-
guage 5 (HTML5), Cascading Style Sheets 3 (CSS3) and JavaS-
cript. The most important characteristic of these applications 
is its responsiveness, which means they can be installed and 
used through several types of mobile devices, from tablets to 
smartphones. This characteristic was guaranteed by the use 
of a set of principles comprised in the Responsive Web Design 
(RWD). RWD permits the contents to adapt automatically to 
various types of mobile. Resultados e Discussão Currently in 
SAITE Store, there are nine (9) applications addressing the 
topic of Public Health Management, being those: • Imple-
mentation and organizational aspects of Brazilian National 
Health System (SUS) management: • Work process in the 
Brazilian National Health System (SUS) management • The 
importance of planning in Brazilian National Health System 
(SUS) management:. • The Health Plan as a management 
Tool: • Annual Health Programming and Annual Manage-
ment Report: • Information Systems of health management 
support • Fundamentals of bidding process: • Practices and 
preparation of Calls for bid: • Administrative Contracts. Con-
clusões/Considerações Finais SAITE Store figures as tool to 
promote Continuing Education in Health, since it provides 
eBooks addressing the theme of public health management 
by no cost. These applications are a key to expand knowled-
ge about Brazilian health system, and are useful also to the 
population, since they provide information relevant to all the 
people engaged with SUS.
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14464 REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA 
COM A SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VIRUS: UMA 
COLABORAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA.

Introdução A Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZV), epi-
demia que atingiu o Brasil a partir de 2015, causa alterações 
no sistema nervoso central, comprometendo o desenvolvi-
mento infantil. Pernambuco foi o estado que concentrou um 
terço dos casos no país. Nesse cenário, sabe-se o papel da 
atenção básica no cuidado, bem como a responsabilidade das 
Instituições de Ensino Superior em colaborar com a educação 
permanente em saúde. Objetivos Dialogar sobre o processo 

de trabalho dos profissionais que assistem essas crianças na 
atenção básica, de modo a contribuir a assistência prestada 
e com a organização da rede de atenção à saúde da criança 
com a SCZV. Metodologia : A proposta consistiu na realiza-
ção de 3 oficinas voltadas para os profissionais que atuam no 
cuidado das crianças com a síndrome, de seis municípios de 
Pernambuco. Nestas oficinas foram utilizadas metodologias 
ativas de ensino e aprendizagem, no sentido de abordar a im-
portância do trabalho em equipe para identificação e atenção 
das crianças acometidas e problematizar a rede de cuidados 
na perspectiva da construção dos itinerários terapêuticos de 
cada município participante, constituir grupos de apoio e su-
pervisão para o acompanhamento longitudinal desses profis-
sionais na perspectiva da educação permanente. Resultados 
e Discussão Foram realizadas 3 oficinas, com a participação 
de 74 profissionais de nove categorias profissionais distintas, 
que atuam na atenção primária e estão envolvidos no acom-
panhamento das crianças. Durante as oficinas os profissionais 
compartilharam saberes e identificaram os espaços de aten-
ção a pessoa com deficiência existentes na rede, apontando 
suas potencialidades e fragilidades e construindo estratégias 
para o apoio mutuo e para a qualificação do cuidado. Conclu-
sões/Considerações Finais A realização desse projeto eviden-
ciou a necessidade da existência de mais ações de educação 
permanente que associem conhecimentos clínicos com a re-
flexão crítica sobre a realidade da atenção, além de fortalecer 
o papel das IFES na educação permanente dos trabalhadores.
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14467 AS PRÁTICAS METODOLÓGICAS QUE PERMEIAM 
A GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

Introdução É necessário observar as práticas metodológicas 
utilizadas na graduação em enfermagem de forma contex-
tualizada, tendo em vista que só é possível compreendê-las 
relacionando-as com a realidade sócio econômica na qual es-
tão inseridos a educação e o trabalho em saúde/enfermagem. 
É relevante destacar que a conquista da saúde, constitucio-
nalmente assegurada e materializada no Sistema Único de 
Saúde – SUS encontra-se diante de algumas ameaças desde 
os anos 1980 e aprofundadas no século XXI. Nesse contexto, 
faz-se necessário que a universidade seja espaço de reflexão 
sobre o trabalho em saúde. Assim, a FAEN/UERN construiu o 
seu Projeto Político-Pedagógico-PPP visando formar um en-
fermeiro generalista crítico, reflexivo e comprometido com a 
transformação da realidade social (UNIVERSIDADE DO ESTA-
DO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014). É necessário, portan-
to, que se forme profissionais críticos frente a realidade so-
cial e utilizar metodologias que potencializem esse processo, 
prezando pela coerência entre o projeto de formação e o de 
sociedade que se pretende construir (MIRANDA, 2010). Ob-
jetivos Compreender se as práticas metodológicas utilizadas 
na formação do enfermeiro condizem com as intenções de 
crítica e cidadania. Metodologia Estudo de natureza qualita-
tiva, pois considera os aspectos da realidade que não podem 
ser quantificados, centrando sua compreensão e explicação 
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saúde em nível Distrital, Municipal e Estadual e estágios em 
docência e pesquisa. De acordo com o regimento do PRMSC, 
o estágio em docência é obrigatório durante doze meses da 
residência. O estágio consiste na execução de atividades do-
centes em módulos da graduação em Medicina e Saúde Co-
letiva da UPE, que apresentam relação direta com o campo 
da Saúde Coletiva. Dentre esses módulos, as residentes po-
dem optar pelo de Atenção Primária a Saúde 1, ministrado 
aos graduandos do primeiro período de Medicina. Ele tem 
os objetivos de compreender a determinação social da saú-
de enfocando o ambiente, as condições de vida, os processos 
produtivos, de trabalho e padrões de consumo; apreender a 
complexidade da causalidade em saúde e refletir sobre a im-
portância da Atenção Primária à Saúde em atendimento aos 
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Objetivos 
Descrever a experiência vivenciada no estágio de docência 
por residentes do PRMSC da Universidade de Pernambuco, no 
Módulo de Atenção Primária a Saúde - 1 (APS1) da Graduação 
em Medicina. Metodologia Relato de experiência do estágio 
em docência realizado pelas residentes do PRMSC, no período 
de julho a dezembro de 2016, no módulo de APS-1. As residen-
tes iniciaram a prática docente após receberem embasamen-
to teórico/prático no módulo de Metodologia de Ensino em 
Saúde que faz parte do currículo do PRMSC. A participação 
delas no estágio aconteceu, sob supervisão dos docentes de 
APS-1, em diversas fases do desenvolvimento do módulo. APS-
1 tem um caráter prático-construtivista e utiliza a pedagogia 
da problematização e metodologias ativas para construção 
do conhecimento. Tem uma carga horária total de 116 horas 
destinadas a atividades teóricas e práticas. Nesse processo, as 
residentes atuaram no planejamento e ministração de aulas 
teóricas e práticas, na supervisão de aulas práticas com gru-
pos de 10 a 12 alunos, no atendimento aos alunos, na correção 
das atividades e avaliação dos alunos, além de desenvolverem 
uma avaliação interna da execução do módulo no semestre. 
Resultados e Discussão As atividades práticas do módulo fo-
ram desenvolvidas em unidades básicas de saúde de comuni-
dades do Recife/Pernambuco. Cada grupo de alunos ficou em 
uma unidade e foi acompanhado pelas residentes/docentes. 
No decorrer do módulo, a atuação das residentes/docentes 
com os alunos no território, permitiu o desenvolvimento de 
ações estratégicas. Essas ações consistiram no reconhecimen-
to do território a partir de visitas a área adstrita à unidade de 
saúde e no conhecimento do trabalho dos Agentes de Saúde 
Ambiental e Controle de Endemias e Agentes Comunitários de 
Saúde pelo acompanhamento deles em visitas e por um grupo 
focal realizado com eles. Também foram realizadas visitas do-
miciliares a famílias, com posterior associação entre as condi-
ções de vida e o processo saúde-doença, e sistematização dos 
dados coletados na Matriz de Dados de Juan Samaja; além, 
do planejamento de uma ação de educação em saúde na co-
munidade. As estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas 
em APS-1 permitiram, aos alunos a reflexão sobre o conceito 
ampliado de saúde, do processo saúde-doença e seus deter-
minantes, e aos residentes, a aquisição de experiência na do-
cência e conhecimento sobre os temas trabalhados. Conclu-
sões/Considerações Finais A experiência da prática docente 
em APS-1 foi inovadora para as residentes. Elas puderam ter 
contato e aplicar metodologias em que a produção do conhe-

cimento está vinculada aos cenários da vida real, mas princi-
palmente, puderam mediar e contribuir na transformação dos 
alunos em atores fundamentais no processo de construção 
do conhecimento deles, e torná-los sujeitos ativos, reflexivos 
e críticos para transformar a realidade em saúde. Além disso, 
a vivência no estágio de docência revela-se de fundamental 
importância como parte integrante da formação de residen-
tes de saúde coletiva, na medida em que contribui também 
para sua atuação como sanitarista em ações de promoção da 
saúde junto à comunidade e nos diversos níveis do sistema de 
saúde. Referências AUGUSTO, L. G. S.. BELTRÃO, A. B.. Aten-
ção primária à saúde: saúde, ambiental infantil. UFPE, 2011. DE 
OLIVEIRA, M. L. C.. DA SILVA, N. C.. Estágio de docência na 
formação do mestre em enfermagem: relato de experiência. 
Enfermagem em Foco, v. 3, n. 3, 2012. PIMENTEL, V.. MOTA, D. 
D. C. F.. KIMURA, M.. Reflexões sobre o preparo para a docên-
cia na pós-graduação em enfermagem. Rev Esc Enferm USP, 
v. 41, n. 1, p. 161-4, 2007. __________;Regimento do Programa 
de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva. Pernam-
buco: Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde da 
Universidade de Pernambuco, 2014. WALL, M. L.. PRADO, M. 
L.. CARRARO, T. E.. A experiência de realizar um Estágio Do-
cência aplicando metodologias ativas. Acta Paul Enferm, v. 21, 
n. 3, p. 515-9, 2008.
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14526 DIFICULDADES NA POLÍTICA DE HIV/AIDS NO 
SEMIÁRIDO DO RN

Introdução No que concerne à política de DST/AIDS, sabe-se 
que, no Brasil, tem passado por transformações ao longo dos 
anos, influenciadas tanto pela evolução do Sistema Único de 
Saúde (SUS), quanto pela própria evolução da doença. Assim, 
a implantação de ações de prevenção nos serviços de atenção 
primária à saúde é diretriz nacional (FERRAZ; NEMES, 2013). 
A descentralização da testagem rápida para HIV/AIDS, foi or-
ganizada como função estratégica de empoderar a Atenção 
Básica (AB), vindo ao encontro de uma demanda de incorpo-
ração de tecnologia em saúde na principal porta de entrada 
do SUS (BRASIL, 2014). Os serviços de saúde ainda enfrentam 
sérias dificuldades no manejo de pacientes com HIV/AIDS. A 
baixa qualificação profissional, as dificuldades de acesso aos 
serviços de referência e de abordagem dos pacientes/conta-
tos, ainda são problemas enfrentados para uma assistência 
em saúde de qualidade. Para que as políticas de saúde pos-
sam ser efetivadas é necessário que haja o estabelecimento 
de uma rede de atendimentos e pactuações intermunicipais, e 
o entendimento de se implantar uma estratégia de educação 
permanente para os profissionais da AB e Serviços da Rede 
em HIV/AIDS. Objetivos Descrever acerca das dificuldades 
enfrentadas pelos profissionais de saúde da atenção básica 
(AB), no manejo de pacientes com HIV/AIDS, no município de 
José da Penha/RN, E como objetivos específicos: 1 – Narrar um 
caso vivenciado na AB; 2 – Identificar os principais problemas; 
Metodologia Trata-se de um relato de experiência, que será 
discutido a partir de um estudo de caso. O caso considerado 
aconteceu no município de José da Penha - RN, analisando os 

ção e Gestão do SUS. Série B. Textos Básicos de Saúde. Clínica 
Ampliada e Compartilhada. Brasília- DF, 2009. 64 p.
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14475 PROVIMENTO DE MÉDICOS E EQUIDADE EM 
SAÚDE: REVISÃO COMPARADA ENTRE BRASIL E ÁFRICA 
DO SUL

Introdução A inquietação dessa pesquisa está em desvendar 
como as políticas públicas de provimento médicos têm contri-
buído para reduzir iniquidades em saúde no Brasil e na África 
do Sul. Tais países guardam algumas semelhanças como estar 
em desenvolvimento, ampla extensão territorial e processos 
recentes de transformações socioeconômicas. Todavia, algu-
mas questões os diferenciam, como o nível de desenvolvi-
mento tecnológico, a participação no comércio internacional, 
questões de saúde, etc. Em relação à saúde, o gasto per capita 
do governo, base 2013, no Brasil era de $701, enquanto a Áfri-
ca do Sul, $543(WHO, 2010). Os países que mais são afetados 
com iniquidades em saúde são aqueles que em geral contam 
com segmentos populacionais mais pobres e desprotegidos 
que sofrem com a questão da insegurança assistencial (CAM-
POS; MACHADO; GIRARDI). No Brasil, a densidade de médicos 
por mil habitantes era na ordem de 1,8 e na África do Sul, 0,7, 
dados para 2013(WHO, 2016). Diante deste contexto é latente 
a necessidade de ações governamentais no sentido de esta-
belecer políticas que busquem encontrar soluções eficazes 
para atrair e reter os profissionais de saúde nessas localidades 
menos favorecidas. Objetivos Identificar na literatura nacional 
e internacional como a temática vem sendo abordada pelos 
pesquisadores, bem como apontar os desafios enfrentados 
por Brasil e África do Sul que implementaram políticas públi-
cas como intuito de melhorar as iniquidades na distribuição 
geográfica de médicos. Pois, há uma necessidade de se conhe-
cer como os países em desenvolvimento tratam o tema, uma 
vez que, as desigualdades na saúde podem ser evidenciadas 
entre os países e dentro desses países (IVINS, 2013). Meto-
dologia Essa pesquisa caracteriza-se como uma revisão sis-
temática da literatura (MOHER et al., 2009). A partir de duas 
bases de dados, a ISI Web of Science e SciELO - Scientific Elec-
tronic Library Online, escolhidas em função de serem bases 
multidisciplinares de periódicos selecionou-se os artigos. Os 
buscadores de pesquisa nos títulos combinados de diversas 
formas para coleta foram: profissionais da saúde (professio-
nal health), médico (physician/doctor), distribuição (distribu-
tion), recrutamento (recruitment), retenção/fixação (reten-
tion), rural ou remota (remote). Identificou-se inicialmente 
282 artigos, sendo 112 selecionados após leitura dos títulos. 
Em seguida verificaram-se os artigos duplicados, excluindo-
se 36, resultando em 76 artigos. Após leitura de todos os re-
sumos e introduções, identificou-se 22 artigos que atendiam 
a temática da pesquisa. Por fim, excluiu-se de 07 artigos de 
opinião ou debate, o que resultou em 15 artigos para análise. 
Resultados e Discussão Identificou-se que dos 15 artigos sele-
cionados, 10 são do Brasil e os outros 5 da África do Sul e 60% 
dos artigos são posteriores a 2013, apontando assim que a te-
mática vem ganhando mais atenção nos últimos anos nesses 
países. Para análise dos artigos concentrou-se em cinco focos: 
seleção, educação, coerção/normas, incentivos e suporte con-

forme explicitadas por (WILSON et al., 2009) e recomendadas 
pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2010). As barreias 
perpassam por vários fatores como questões envolvendo as-
pectos estruturais das instalações de saúde e de recebimento 
dos estudantes ou profissionais em áreas rurais ou carentes, 
nas questões curriculares dos cursos de medicina, na forma 
de seleção dos estudantes, nas formas de incentivos, nas 
oportunidades de complementação da formação acadêmica, 
na remuneração dos profissionais, possibilidades de aplicação 
do conhecimento adquirido, na integração e sinergia entre 
os diversos atores sociais envolvidos com a questão, dentre 
outros. Uma temática não evidenciada neste estudo e que po-
deria ser objetivo de futuras pesquisas é o envolvimento da 
sociedade civil neste processo, discutindo aspectos relaciona-
dos à participação. Conclusões/Considerações Finais Os estu-
dos vêm focando sua atenção para os processos das políticas 
ou das ações/parcerias realizadas, tentando compreender os 
fatores que interferem na sua operacionalização. Aspecto sa-
lutar no processo das políticas públicas para aperfeiçoamento 
das atividades. Por outro lado, há necessidade de compreen-
der o impacto, a efetividade dessas políticas, bem como se a 
alocação do gasto público vem contribuindo para melhorias 
na saúde da população, o que poderia ser temas de agendas 
futuras de pesquisas. Por fim, a partir das discussões apresen-
tadas neste artigo observa-se que a temática de distribuição 
de médicos é uma questão complexa para a gestão pública e 
que não se restringe somente a uma política de saúde e que 
as ações governamentais e estudos para enfrentamento da 
questão devem possibilitar melhorias e compreensão dos 
fatores econômico, social, educacional, normativos/regulató-
rios, trabalhistas, políticos, dentre outros. Referências CAM-
POS, F. E.; MACHADO, M. H.; GIRARDI, S. N. A fixação de pro-
fissionais de saúde em regiões de necessidades. Divulgação 
em Saúde para Debate, v. 44, p. 13–24, 2009. IVINS, C. Inequa-
lity matters: BRICS inequalities fact sheet. Oxfam Policy and 
Practice: Climate Change and Resilience, v. 9, n. 1, p. 39–50, 
2013. MOHER, D. et al. Preferred reporting items for systema-
tic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. Ann 
Intern Med, v. 151, n. 4, p. 264–9, w64, 2009. WHO. Increasing 
access to health workers in remote and rural areas through 
improved retention - global policy recommendations. Scien-
ces-New York, p. 70, 2010. WHO. Global Health Observatory 
data repository. Disponível em: <http://apps.who.int/gho/
data/node.home>. Acesso em: 25 jun. 2016. WILSON, N. W. et 
al. A critical review of interventions to redress the inequitable 
distribution of healthcare professionals to rural and remote 
areas.Rural and remote health, 2009.

Alex dos Santos Macedo; Marco Aurélio Marques Ferreira;

14479 ESTÁGIO EM DOCÊNCIA NA FORMAÇÃO DE 
RESIDENTES – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO MÓDULO 
DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE – 1

Introdução O Programa de Residência Multiprofissional em 
Saúde Coletiva (PRMSC) da Universidade de Pernambuco é 
uma modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu e foi 
criado em 1995. O PRMSC se constitui de áreas de conheci-
mento de conteúdo estabelecido pelo Departamento de Me-
dicina Social; de estágios realizados nos serviços públicos de 
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deração o resto das outras atividades” (GF). Entende-se que 
a avaliação deve ser uma construção de um processo demo-
crático e participativo, levando em consideração a sociedade, 
a ética, o conhecimento, enfim, a formação cidadã. E como 
construção coletiva, a avaliação é uma prática social orienta-
da para “produzir questionamentos e compreender os efei-
tos pedagógicos, políticos, éticos do fenômeno educativo, e 
não simplesmente um exercício de verificação, comparação 
entre alunos” (DIAS SOBRINHO, 2003). Conclusões/Conside-
rações Finais O estudo nos possibilitou apreender que o pro-
cesso de formação na FAEN/UERN é permeado por práticas 
avaliativas diversas e, por vezes contraditórias, que explicitam 
os interesses distintos que movem a universidade, e, conse-
quentemente, a sociedade, dificultando as possibilidades de 
construção do potencial de crítica da realidade social e, conse-
quentemente, a incorporação do compromisso social definido 
coletivamente no espaço institucional citado. Pois a finalidade 
da avaliação é aprimorar métodos, estratégias e materiais, de-
sejando melhorar a aprendizagem do aluno e aperfeiçoar o 
ensino do professor, possibilitando uma comunicação entre 
ambos (PINTO, 2003). Referências BARBOSA, M.R.L.S; MAR-
TINS, A.P.R. Avaliação: Uma Prática Constante no Processo de 
Ensino e Aprendizagem. Revista Da Católica 2011;3. Disponí-
vel em: http://catolicaonline.com.br/revistadacatolica2/arti-
gosv3n5/artigo27.pdf Acesso em: 12 de Março de 2015. DIAS 
SOBRINHO, J. Avaliação: políticas educacionais e reformas da 
educação superior. São Paulo: Cortez Editora, 2003. PINTO, J. 
A avaliação e a aprendizagem: da neutralidade técnica à in-
tencionalidade pedagógica. Educação e Matemática nº 74 • 
Setembro/Outubro de 2003. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO NORTE. Faculdade de Enfermagem. Projeto 
Político Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem. 
Mossoró, 2014.

Ana Taís Lopes de Oliveira; Maria Laudinete de Menezes 
Oliveira; Moêmia Gomes de Oliveira Miranda; Francielly Karoliny 
Barbosa Dantas; Brenda Chaves Diógenes; Ana Karinne de 
Moura Saraiva;

14556 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: DA 
ESTRATÉGIA DE GESTÃO A GESTÃO DA ESTRATÉGIA

Introdução O Hospital de Ensino (HE) é uma construção cole-
tiva, onde todos, gestores, servidores, docentes e discentes, 
são responsáveis pelo seu pleno funcionamento e pela manu-
tenção do cumprimento das exigências dos processos de cer-
tificação e contratualização (PALMEIRAS, MATTOS e PETERS, 
2012). A Santa Casa de Misericórdia de Sobral–SCMS/CE com-
partilha desse processo de construção. A SCMS, é um hospital 
filantrópico de referência para Zona Norte do Estado, possui 
395 leitos SUS e responde pela atenção terciária de 55 municí-
pios e 1.600.000 habitantes. A instituição, certificada como HE 
em 2007, atende à Portaria GM/MS 1702/2004, enquanto espa-
ço de referência da atenção à saúde em alta complexidade, 
para a formação de profissionais de saúde e desenvolvimento 
tecnológico. A gestão é participativa com doze comissões as-
sessoras e para gerenciar os processos de ensino, pesquisa, 
extensão e Educação Permanente (EP) conta com um depar-
tamento específico, o Departamento de Ensino Pesquisa e Ex-
tensão- DEPE. É sobre os processos de gestão de EP dentro 

de um HE que trata este estudo, cuja relevância é entendida 
como um mecanismo capaz de fomentar ações similares nos 
espaços laborais semelhantes. Objetivos Analisar a sistemati-
zação da Gestão da Educação Permanente em Saúde em Hos-
pital de Ensino. Metodologia Trata-se de uma investigação do-
cumental,retrospectiva e descritiva, no HE SCMS/CE a partir de 
fontes documentais das atividades de EP realizadas de janeiro 
a outubro de 2016. O alicerce teórico deste estudo foi pauta-
do no Programa de Reestruturação dos Hospitais de Ensino 
no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS. As informações 
foram coletadas entre novembro de 2016 e janeiro de 2017 
a partir da aplicação de instrumento aos registros dispostos 
no DEPE da SCMS, contemplando: número de capacitações 
internas e externas, quantidade de profissionais treinados, 
investimento financeiro, vantagens e desvantagens dos trei-
namentos e participação de outros seguimentos no planeja-
mento das ações de EP. As informações foram caracterizadas 
em quatro áreas: proporção entre capacitações internas e ex-
ternas, custo benefício, tipo de treinamento mais vantajoso e 
co-gestão da EP. Ressalta-se, o respeito aos aspectos éticos e 
legais da pesquisa com base na Resolução 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde. Resultados e Discussão A Coordenação de 
Educação Permanente implementou processos educacionais 
através de metodologia sistematizada com levantamento de 
necessidade de formação em serviço. Analisando o período 
em estudo, registra-se uma proporção de eventos de 5:1 en-
tre capacitações internas e externas, obtendo como resulta-
do 47 vezes mais pessoas treinadas internamente. Quando a 
análise recai sobre os custos, o percentual investido em ações 
internas foi de 14% contra 50% para externas. A associação 
destes dois fatores indica que o custo-benefício das capaci-
tações é efetivo, com as vantagens de treinamento em loco, 
contextualizado, por meio de ferramentas viáveis, utilizando-
se comumente facilitadores da própria instituição, otimizado 
dentro da carga horária de trabalho, valorizando o quadro de 
funcionários ao passo que não onera os recursos da institui-
ção. Contudo é possibilitado ao colaborador oportunidades 
de conhecer novas realidades a fim de melhorar sua prática 
em serviço. Os achados apontam para um modelo centrali-
zado de gestão com pouca participação de outros segmen-
tos da instituição, embora as oficinas de planejamento sejam 
dialógicas e acolhedoras das demandas oriundas dos setores 
interessados. Conclusões/Considerações Finais Os resultados 
demonstram que a política de Hospital de Ensino e a gestão 
da Educação Permanente têm tido a amplitude necessária à 
construção coletiva do conhecimento na Instituição. O desa-
fio persistente é fomentar uma gestão mais participativa, na 
qual os atores sejam os maiores interessados na qualificação 
pessoal, profissional e institucional. Pode-se concluir que os 
obstáculos financeiros têm sido superados com estratégias 
de valorização dos recursos humanos e materiais “da casa”. 
O elevado número de capacitações a baixo custo, o engaja-
mento de facilitadores internos e o aprendizado condizente 
com a realidade permitiram resultados que superaram as me-
tas estimadas. Observou-se que o desenvolvimento de ações 
contextualizadas sensibiliza os profissionais para melhor de-
sempenho do seu papel, repercutindo na melhor assistência 
à saúde. Desenvolver processos de aprendizagem no trabalho 
tornando a ação educativa mais coerente com a realidade dos 

fatores preponderantes do mesmo na Educação Permanen-
te em Saúde e Rede de Atenção da VI Região de Saúde do 
Rio Grande do Norte - RN. Como forma de coleta de dados, 
considerou-se os relatórios de gestão do período de 2013 a 
2015 e experiências vivenciadas no contexto da VI Região de 
Saúde (Município/caso). A VI Unidade Regional de Saúde Pú-
blica do RN (URSAP) é composta por 37 municípios sob sua 
jurisdição e tem sua sede na cidade de Pau dos Ferros. Dentre 
eles está a cidade de José da Penha, a qual possui 6.049 habi-
tantes, conta com três equipes de ESF. O estudo foi dividido 
em dois eixos de observação: Analisamos a situação da AB na 
assistência as PVHA no Rio Grande do Norte, destacando a VI 
região de saúde – o caso; e discutimos as práticas e necessida-
des, identificando o papel da equipe de ESF em tal contexto. 
Resultados e Discussão Logo, em meados de 2015, começou-
se a diagnosticar alguns casos de HIV/AIDS, no município de 
José da Penha-RN. A partir de uma paciente, indicada como 
contato comum de alguns sujeitos diagnosticados com HIV. A 
mesma estava inserida num contexto de vulnerabilidade e al-
coolismo, muito agressiva e pouco receptiva aos profissionais 
de saúde, negava-se a realizar exames. Iniciando tratamento, 
após ser hospitalizada com complicações. As informações re-
ferentes a assistência a PVHA eram pouco disseminadas, não 
havia uma sistematização efetiva das condutas e nem fluxo-
gramas pré-estabelecidos, onde a ESF contava com o apoio 
da equipe do Serviço de Assistência Especializada (SAE) e 
dependia de serviços situados em outras cidades. Assim, é 
necessário que todos os profissionais da Rede SUS estejam 
qualificados à atender esta população e desenvolva suas com-
petências dentro dos níveis de atenção à saúde. Além de, ne-
cessitar de uma melhor estruturação da RAS, organização das 
linhas do cuidado e fluxogramas de atendimento, assim como 
gestão do programa de maneira eficiente e dos diversos pro-
cessos de trabalho (ANDRADE, 2016; GRYSCHEK et al, 2000). 
Conclusões/Considerações Finais O diagnóstico mais acessível 
e prático do HIV/AIDS na AB, facilita a abordagem precoce dos 
pacientes e subsidia o cuidado dos mesmos, entretanto, na 
prática encontra profissionais despreparados para encarar a 
nova situação em saúde e com baixo nível de qualificação. A 
presença SAE em Pau dos Ferros é um fator positivo, porém, 
o mesmo encontra-se com equipe insipiente. A educação per-
manente e a efetivação dos profissionais de saúde nos Municí-
pios, são estratégias de enfretamento de problemas de saúde 
complexos, partindo do pressuposto que a qualificação dos 
recursos humanos permite o desenvolvimento de uma Rede 
SUS mais eficiente e a gestão do trabalho da mesma garante 
a melhoria da qualidade dos serviços e o cuidado continuo. Os 
grandes desafios do enfrentamento do HIV/AIDS perpassam 
o limite de atuação dos serviços de saúde, sendo necessário o 
estabelecimento de parcerias e um serviço intersetorial, que 
conte com trabalhadores capacitados e conscientes do seu 
papel. Referências ANDRADE, R. S. de et al. Processo de traba-
lho em unidade de saúde da família e a educação permanente. 
Trab. educ. saúde, Rio de Janeiro , v. 14, n. 2, 2016. _______, 
Ministério da Saúde. Coordenação Nacional de DST e Aids. 
Caderno de boas práticas em HIV/Aids na atenção básica. 1. 
ed. _ Brasília: Ministério da Saúde, 2014. FERRAZ, D. A. de S.; 
NEMES, M. I. B. Cogestão e prevenção das DST/Aids na aten-
ção primária: contribuições desde o referencial dos direitos 

humanos e da vulnerabilidade. Temas em Psicologia, v. 21, n. 3, 
p. 735-749, 2013. GRYSCHEK, A.L.F.P.L. et al. Necessidades de 
qualificação da equipe de enfermagem para a assistência aos 
clientes portadores do HIV e da AIDS. Rev.Esc.Enf.USP, v.34, 
n.3, p. 288-93, set. 2000.
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14535 PRÁTICAS AVALIATIVAS E O COMPROMISSO COM 
A FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO

Introdução Este estudo encontra-se articulado a um projeto 
matriz que tem a preocupação com o compromisso político 
que permeia a educação superior em enfermagem, que são 
delineados por demandas geradas pela formação do en-
fermeiro expressa no Projeto Político-Pedagógico-PPP da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e 
visa observar se as práticas avaliativas condizem com essa 
formação. Entende-se que a avaliação não deve se limitar a 
uma perspectiva individualista, pois deve estar em sentido 
com a construção do cidadão humanizado e preparado para 
enfrentar as diversas situações que possa encontrar no co-
tidiano, e assim, possa agir de acordo com os princípios, ha-
bilidades, conhecimentos e valores (DIAS SOBRINHO, 2003). 
De alguma forma, a avaliação transcende a sala de aula, pois 
ocorre em situações vivenciadas, ou seja, em momentos em 
que os envolvidos com a avaliação se relacionam com as si-
tuações-problemas, que emergem de sua prática cotidiana. 
Assim, Barbosa; Martins (2011) afirmam que é indispensável 
que os envolvidos com avaliação entendam o significado e a 
relevância que a esta possui, pois pode repercutir tanto na 
vida pessoal, como na acadêmica e profissional. Objetivos 
Discutir as avaliações utilizadas na formação e se estas asse-
guram a crítica da realidade social. Metodologia É um estudo 
de natureza qualitativa, no qual foi realizado um grupo focal 
com alunos da Faculdade de Enfermagem (FAEN), da Univer-
sidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) que, no mo-
mento da coleta, estivessem cursando um dos componentes 
curriculares: Universidade e a Produção da Força de Trabalho 
da Enfermagem, Epidemiologia e Enfermagem, Processo Ge-
renciar em Enfermagem, Enfermagem no Processo Saúde/
Doença do Adulto, Enfermagem no Processo Saúde/Doença 
da Terceira Idade e Estágio em Serviços de Saúde. Os alunos, 
participantes do estudo foram selecionados considerando os 
critérios de inclusão e exclusão. A análise dos dados adotou 
como referência as relações estabelecidas entre o objeto de 
estudo e o contexto no qual está inserido, bem como as re-
lações institucionais e organizacionais envolvidas, identifican-
do suas determinações históricas concretas, ultrapassando 
a sua aparência. Resultados e Discussão Há uma diversidade 
de práticas avaliativas citadas pelo grupo focal: “Na maioria 
das vezes é prova e seminário”; “Foram provas escritas para 
casa, mas teve seminário também”; “[...] é só diário de apren-
dizagem; “Prova. Misericórdia! Prova, prova, prova e prova; 
“Mas, no final teve um seminário”; “A primeira foi um projeto 
que a gente tinha que fazer, a segunda a nota de estágio, e a 
terceira um relatório de estágio” (GF). Porém, percebe-se o 
predomínio da prova escrita individual: “Claro que tem outros 
tipos de avaliações, como o diário de aprendizagem, mas a 
que a gente mais faz é avaliação escrita”; “não leva em consi-
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tão das ações que tratam do cuidado e assistência à saúde, 
devem também os municípios se envolverem na ordenação, 
ou seja, formação dos profissionais de saúde, com foco na in-
tegralidade e humanização do cuidado. É no cumprimento e al-
cance desta diretriz legal que a Secretaria Municipal de Saúde 
de Itajaí (SC) em parceria com a Universidade do Vale do Itajaí 
(UNIVALI) tem participado de editais lançados pela Secretaria 
de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES)/MS, 
os quais configuram como políticas indutoras das mudanças 
necessárias na formação profissional, congregando gestão 
do trabalho e da educação na saúde. Objetivos A experiência 
aqui relatada refere-se ao PET-Saúde GraduaSUS (Programa de 
Educação pelo Trabalho para a Saúde), o qual objetiva fomen-
tar e desenvolver nos cursos de graduação as mudanças curri-
culares alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), a 
partir da qualificação dos processos de integração ensino-ser-
viço-comunidade, articulada com o Sistema Único de Saúde. 
Metodologia Em andamento desde 2016, o PETGraduaSUS/
UNIVALI envolve acadêmicos dos períodos iniciais dos onze 
cursos da área da saúde, profissionais do serviço, professores 
universitários, residentes da Saúde da Família e comunidade. 
A gestão do programa é realizada de forma compartilhada e 
participativa entre ensino e serviço, estando a coordenação a 
cargo da Secretaria Municipal de Saúde. Os alunos de diferen-
tes cursos formam grupos multidisciplinares e são inseridos de 
forma gradativa na rede de atenção à saúde, acompanhados 
por preceptores do serviço que desenvolvem ações de cunho 
educativo e vivencial, cujo aporte teórico é desenvolvido em 
sala de aula pelos professores das disciplinas diretamente 
envolvidas com o programa. Resultados e Discussão No pri-
meiro período, alunos, preceptores e professores discutem 
o processo de gestão e trabalho na rede de atenção à saúde, 
as políticas públicas de saúde e os determinantes sociais em 
saúde. No segundo período, as atividades estão voltadas para 
o conhecimento do território, o viver em comunidade e visita 
domiciliar. No terceiro período, as relações se aprofundam na 
perspectiva das práticas de acolhimento e clínica ampliada. No 
quarto período, a proposta baseia-se na capacidade de traba-
lhar o fortalecimento da comunidade a partir da promoção e 
educação em saúde. O eixo central do programa está alicer-
çado na epistemologia em saúde e na determinação social do 
processo saúde doença. O caráter educativo, presente no PE-
TGraduaSUS/UNIVALI, atinge todos os atores envolvidos, des-
tacando potenciais que constituem espaços efetivos de gestão 
no trabalho em saúde. O programa mantém avaliação perma-
nente e os resultados tem apontado satisfação em aproximar 
teoria e prática; entendimento da importância da gestão em 
saúde; compreensão dos princípios do SUS; foco na realidade 
local; reconhecimento do trabalho em equipe; aquisição de 
competências e habilidades necessárias à atenção básica; Con-
clusões/Considerações Finais Destaca-se também o processo 
de educação permanente, no qual preceptores e professores 
tem participado, a partir de oficinas de capacitação, estudos 
de texto e discussões. A cogestão instalada tem levado a uma 
maior aproximação entre universidade, serviço e comunidade, 
propiciando credibilidade às atividades desenvolvidas, quebra 
de paradigmas e possibilidades de ações mais eficazes, tanto 
no presente como no futuro, no sentido de qualificar profis-
sionais para atuar de forma digna e respeitosa na comunidade. 

Os profissionais (trabalhadores do SUS) têm apresentado mais 
motivação no seu cotidiano de forma a reproduzir o SUS como 
política democrática e solidária. Os desafios que se avizinham 
estão diretamente ligados à gestão e sustentabilidade da pro-
posta, especialmente no que se refere a continuidade do pro-
cesso ao final do programa, tendo em vista que a vigência que 
é de apenas dois anos e os atuais encaminhamentos governa-
mentais da política pública de saúde e educação brasileira. Re-
ferências BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão 
do SUS. Gestão participativa e cogestão / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Política Nacional de Humaniza-
ção da Atenção e Gestão do SUS. – Brasília : Ministério da Saú-
de, 2009. VECINA, Neto G.; MALIK, A. M. GESTÃO EM SAÚDE. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2011. 400p.
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14579 A VIVÊNCIA DA RESIDÊNCIA EM SAÚDE 
COLETIVA EM UMA REGIÃO DE SAÚDE DO CEARÁ: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução A Residência em Saúde Coletiva da Escola de Saú-
de Pública do Ceará é uma especialização em caráter de Re-
sidência Multiprofissional em Saúde, caracterizando-se como 
educação no trabalho, tendo por finalidade formar sanitaris-
tas aptos para a compreensão e atuação em todos os níveis de 
Gestão, Vigilância e Atenção em Saúde, com foco na organi-
zação, planejamento e avaliação dos processos institucionais, 
incluindo intervenções frente às necessidades de saúde da po-
pulação nos diversos momentos do processo saúde-doença. 
De tal modo que sejam desenvolvidas ações em Saúde Cole-
tiva, prioritariamente nas Redes Regionalizadas de Atenção à 
Saúde (CEARÁ, 2013). Atualmente, o Ceará possui um modelo 
de atenção à saúde regionalizado, onde os 184 municípios cea-
renses estão agrupados formando 22 Regiões de Saúde, orga-
nizadas, administrativamente, por Coordenadorias Regionais 
de Saúde em municípios polos de cada região; e 4 Macrorre-
giões de Saúde (CEARÁ, 2014). Objetivos O presente trabalho 
objetiva relatar a experiência da vivência da Residência em 
Saúde Coletiva em uma Região de Saúde do estado do Ceará. 
Metodologia A experiência refere-se à Turma I da Residência 
Integrada em Saúde, com ênfase em Saúde Coletiva, tendo 
como público-alvo os profissionais com graduação na área da 
saúde, com cenário de lotação a 10ª Região de Saúde do Ceará 
e seus municípios de abrangência. A referida Região de Saúde 
abrange 11 municípios, com cerca de 220.000 habitantes. Du-
rante a vivência foi empregado o método participativo, por 
meio do compartilhamento das experiências junto aos profis-
sionais nas atuações de trabalho, no espaço da 10ª Coordena-
doria Regional de Saúde - 10ª Região de Saúde - Limoeiro do 
Norte-CE, campo de prática da relatora. O período da atuação 
da Residência foi de 2013 a 2015. Neste período, aconteceram 
cooperações técnicas nos municípios, oficinas, fóruns, câmara 
técnica, e participação em reuniões do Colegiado Intergesto-
res Regional e Colegiados Internos de Gestão; como também, 
avaliação, planejamento e acompanhamento das ações de 
Vigilância em Saúde e Sistemas de Informação Resultados e 

serviços e, portanto mais significativa. Referências PALMEI-
RA, A.M.B; MATTOS, P. de; PETERS, L. M. O que é hospital de 
ensino? Cartilha, Brasília: FEPECS, 2012. BRASIL. Ministério da 
Saúde. Portaria GM/MS n. 198/04, de 13 de fevereiro de 2004: 
institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 
como estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação 
e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor e dá ou-
tras providências. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. SARRE-
TA, F.O. Educação permanente em saúde para trabalhadores 
do SUS. Franca: Unesp, 2009. JESUS, M.C.P; et al. Educação 
permanente em enfermagem em um hospital universitário. 
Rev Esc Enferm USP 2011; 45(5):1229-36.

Otávia Cassimiro Aragão; Maria Gabriela Miranda Fontenele; 
Carlos Romualdo de Carvalho e Araújo; Denise Lima Nogueira; 
Vicente de Paulo Teixeira Pinto; Keila Maria de Azevedo Ponte 
Marques;

14557 UMA ANÁLISE DA FORÇA DE TRABALHO E DO 
PERFIL ASSISTENCIAL DO HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO 
E SUA RELAÇÃO COM O MODELO DE GESTÃO

Introdução A Política Nacional de Humanização (PNH) suge-
re uma nova forma de gerenciamento dos serviços de saúde, 
numa perspectiva de disparar mudanças, contribuindo para 
um atendimento com maior resolubilidade e compromisso de 
corresponsabilidade entre os sujeitos envolvidos. As práticas 
de saúde revelam que os profissionais pouco participam dos 
processos decisórios nas unidades em que laboram. Objetivos 
Analisar a força de trabalho e o perfil assistencial do Hospi-
tal Giselda Trigueiro-Natal/RN e Identificar as transformações 
ocorridas no cotidiano de trabalho, decorrentes da implan-
tação de um modelo de gestão inovador e sua continuidade. 
Metodologia Este estudo, de caráter descritivo e explorató-
rio, teve como fonte o Cadastro Nacional de Estabelecimen-
tos de Saúde (CNES) do Ministério da Saúde que disponibiliza 
informações relacionadas à estrutura física, número de leitos, 
serviços especializados, profissionais, entre outras. Os dados 
coletados foram referentes aos anos de 2007 a 2014. A partir 
desta série histórica, analisamos o perfil das categorias profis-
sionais e a distribuição dos leitos existentes no HGT, desde a 
implantação do Modelo de Gestão Participativa na instituição, 
a partir do ano de 2007. Resultados e Discussão A partir da 
análise dos dados, chamou a atenção o fato da alimentação 
do CNES para todas as categorias profissionais somente ter 
se efetivado com maior densidade a partir do ano de 2011. As 
informações disponíveis no período de 2007 a 2010 são regis-
tros de profissionais, especialmente os médicos, em número 
muito menor do que o esperado para o porte e perfil de as-
sistência do hospital. Outro detalhe importante é a não exis-
tência de cadastro de gestores, que surge também apenas no 
ano de 2011, em pequeno número. Para a promoção de um 
modelo de gestão participativa se faz necessário ampliar o nú-
mero de supervisores, gerentes e diretores que participam do 
processo. Conclusões/Considerações Finais Analisando os da-
dos com o respaldo da literatura disponível e por nossa vivên-
cia na instituição, observamos que o hospital em estudo de-
monstrou processos de mudanças institucionais. A produção 
de mudança na prática tradicional dos modelos da atenção e 

da gestão produz resultados que possibilitam a construção de 
novos arranjos institucionais.

Ronaldo Machado da Silveira Simplício de Miranda; Maria Jalila 
Vieira de Figueirêdo Leite;

14566 DANOS PROVOCADOS PELO TRABALHO DOS 
PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL 
DE URGÊNCIA

Introdução O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU) oferece socorro médico emergencial dentro da rede 
pública de saúde brasileira. Um trabalho reconhecido por di-
minuir as taxas de traumas e mortalidade, apesar de ainda 
carente de estudos científicos, especialmente sobre a saúde 
mental do trabalhador, inseridos em um ambiente complexo 
e dinâmico. Objetivos O presente estudo objetivou compreen-
der os danos provocados pelo trabalho dos profissionais do 
SAMU em Fortaleza (Ceará). Metodologia Foi realizada uma 
pesquisa survey, onde 229 participantes (auxiliares de enfer-
magem, enfermeiros, médicos e condutores do SAMU) res-
ponderam a Escala de Danos Provocados pelo Trabalho do 
Inventário sobre Trabalho e Riscos de Adoecimento (ITRA), 
composta por três fatores. Os resultados foram analisados 
por meio de estatística descritiva e bivariada com auxílio do 
software estatístico SPSS. Resultados e Discussão Os resulta-
dos identificaram que os profissionais do SAMU apresentam 
índices críticos de danos provocados pelo trabalho (M=2,19; 
DP=0,62), configurando-se como uma condição limite, com 
um potencial risco de adoecimento. O fator 1 “Danos físicos” 
(M=2,61; DP=0,76), que evidencia as dores no corpo e distúr-
bios biológicos dos profissionais, e o fator 2 “Danos Sociais” 
(M=1,98; DP=0,73), que indica a vivência de isolamento e difi-
culdades nas relações familiares e sociais destes, encontram-
se no estrato de situação limite. Já o fator 3 “Danos psicológi-
cos” (M=1,84; DP=0,76), que revela a vivência de sentimentos 
negativos em relação a si mesmos e à vida em geral, está no 
estrato de situação suportável. Conclusões/Considerações Fi-
nais Em resumo, constatou-se que os danos provocados pelo 
trabalho apresentam uma realidade crítica que pode gerar 
mal-estar no trabalho e risco de adoecimento, sinalizando es-
tado de alerta e requerendo providências imediatas a curto 
e médio prazo. Conclui-se a necessidade de cuidado com os 
profissionais do SAMU.

Bárbara Jéssyca Magalhães; Cynthia Freitas de Melo; Regina 
Heloisa Maciel; Mateus Estevam Medeiros Costa;

14573 O PET-SAÚDE GRADUASUS COMO ELEMENTO 
ARTICULADOR DA GESTÃO DO TRABALHO E DA 
EDUCAÇÃO NA SAÚDE

Introdução O processo de gestão em saúde é complexo e in-
clui o desafio permanente da gestão municipal em administrar 
e executar ações derivadas das políticas públicas de esfera fe-
deral e estadual, em constante mudança e renovação, assim 
como formular estratégias capazes de resolver problemas de 
saúde da população local, melhorando assim a qualidade de 
vida dos seus munícipes. Gestão em saúde, portanto pode ser 
definida como a capacidade de articular e gerenciar recursos 
financeiros, humanos, processuais e estruturais, afim de que 
se atinjam os melhores resultados possíveis. Para além da ges-
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do ensino e serviços de saúde, que coletivamente, elaboraram 
um produto pensando o SUS enquanto rede escola, incluindo 
as diretrizes estaduais e as estratégias de realização de cada 
etapa prevista pelo Ministério da Saúde para implantação 
do COAPES. Pactuaram-se várias ações: Delimitar o territó-
rio do COAPES; Convocar os atores para pactuação; Elaborar 
Planejamento inicial da integração ensino-serviço; Definir os 
cenários de prática; Elaborar o Plano de contrapartida; Cons-
tituir o Comitê Gestor local do COAPES; Assinar e formalizar 
o COAPES; Pactuar os Planos de Atividades de cada serviço. 
Conclusões/Considerações Finais O COAPES fortalece o pro-
cesso de integração ensino-serviço-comunidade constituindo 
um instrumento de pactuação, planejamento e organização, 
ampliando o território de práticas. É relevante para a reorgani-
zação do processo de trabalho no SUS, buscando sua efetiva-
ção a partir da Educação Permanente em Saúde (EPS).

Roberta Duarte Maia Barakat; Andrea Caprara; Antonia Cristina 
Jorge; Silvia Maria Negreiros Bomfim Silva;

14624 PERSPECTIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
SOBRE A FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO

Introdução O presente relato aborda nossa experiência no 
Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET SAÚ-
DE GRADUASUS), que nesta edição visa o fortalecimento da 
integração Gestão-Ensino-Serviço-Comunidade, com a análi-
se das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e conteúdos 
programáticos dos cursos da área da saúde. Como parte das 
atividades do grupo de tutores, preceptores e estudantes do 
curso de Enfermagem, têm sido realizadas sessões de estu-
dos visando uma fundamentação teórica sobre formação 
e currículo. Paralelamente, o grupo elaborou uma enquete 
como forma de levantar informações que também irão sub-
sidiar mudanças curriculares que se façam necessárias. Esta 
Atividade, ainda em andamento, possui três etapas, respec-
tivamente: Etapa I Perspectiva dos profissionais do serviço 
sobre o curso de enfermagem; Etapa II Perspectiva da co-
munidade acadêmica (ingressantes, egressos, docentes) so-
bre o curso; Etapa III Perspectiva da comunidade em relação 
curso de enfermagem. Nesse momento nossa discussão en-
volverá apenas dados obtidos na a primeira etapa realizada 
com profissionais de saúde da cidade de Santa Cruz/RN. Ob-
jetivos Identificar a opinião de profissionais de saúde sobre 
as competências e habilidades do enfermeiro adquiridas em 
sua formação acadêmica. Espera-se que os resultados alcan-
çados possam promover a reflexão sobre a formação do pro-
fissional enfermeiro, sua práxis, e, sua perspectiva também 
como preceptor e disseminador de conhecimento, e ampliem 
os espaços de discussão sobre a qualidade do ensino supe-
rior, para que este, seja cada vez mais próximo da realidade 
do serviço. Metodologia Estudos, revisões bibliográficas e 
discussões, e criação de uma enquete, empregada por meio 
da articulação com os serviços de saúde, logística e parce-
rias, para se obter a opinião pública. A ferramenta dispensou 
o registro ou avaliação pelo sistema CEP/CONEP, conforme 
descrito na Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 510, 
de 07 de abril de 2016, pois não houve necessidade de iden-
tificação dos entrevistados; a estipulação amostral foi de 18 
profissionais atuantes nos serviços de saúde do município de 

Santa Cruz/RN. Empregando-se (02) enquetes por estabeleci-
mento de saúde, dos quais, 05 unidades da Estratégia Saúde 
da Família, 02 Centros de Atenção Psicossocial, 01 hospital 
geral e 01 hospital materno infantil; estes tiveram a oportu-
nidade juntamente com o entrevistador, de contribuir com 
informações pertinentes à sua própria formação, e do futuro 
profissional enfermeiro. A tabulação dos dados foi realizada 
utilizando as planilhas do Microsoft Excel 2013. Resultados e 
Discussão Avaliando o conhecimento dos profissionais acerca 
de competências habituais em todas as profissões da área da 
saúde, e, refletindo sobre perfil do egresso do curso de enfer-
magem, dados relevantes apontam que 78% dos profissionais 
consideram-se preparados para atuar de forma interdiscipli-
nar e multiprofissional; 39% não opinaram onde este quesito 
é mais evidente no curso; 22% apontaram ser durante proje-
tos de extensão e cenários práticos/estágios a maior ênfase 
desta atuação, outros 22% indicam necessidade de estimulá-la 
durante todo curso, classificando-a como pouco satisfatória. 
Quanto à capacidade de administração/gerenciamento, 56% 
afirmam que não estão preparados pela graduação, enquanto 
50% dos entrevistados, afirmam que o curso não prepara para 
liderança.Em discurso, evidenciou-se dificuldade de exercer o 
pensamento crítico, perante situações cotidianas de trabalho 
interferindo na tomada de decisões; 22% apontaram na gra-
de atividades de gerenciamento durante projetos, trabalhos 
em equipe, campos de estágio, principalmente na assistência 
em Atenção Básica. 50% não apontaram onde essa compe-
tência aparece. Apenas 6% categorizam este quesito como 
muito satisfatório. Conclusões/Considerações Finais As ações 
realizadas durante esta etapa do projeto corroboraram para 
análise da formação do profissional enfermeiro; Estas propi-
ciaram o fortalecimento da integração gestão-ensino-serviço, 
através da ampliação dos espaços de discussão sobre o ensi-
no. Notou-se a necessidade da gradativa construção de uma 
grade curricular flexível, pautada nas necessidades dos profis-
sionais, e na regionalização do ensino superior, com vistas a 
capacitá-los para suas competências fomentando sua autono-
mia, em atuação nos diversos âmbitos da assistência. Conside-
ra-se de suma importância reflexões sobre o ensino em saúde, 
e a integração dos profissionais, como partícipes na busca de 
melhorias na qualidade deste, sendo estes, co-gestores nesse 
processo. Priorizar a qualidade do ensino superior, a qualifi-
cação dos profissionais para atuação no serviço, é fortalecer 
as políticas públicas de saúde, e consequentemente encorpar 
o SUS para que este vigore com todos os seus princípios em 
abrangência universal. Referências Diretrizes Curriculares 
Nacionais dos cursos de Graduação. Disponível em: http://
portal.mec.gov.br/mais-educacao/323-secretarias-112877938/
orgaos-vinculados-82187207/12991-diretrizes-curriculares-
cursos-de-graduacao > acesso em: 25 de janeiro de 2017. PRO-
JETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFER-
MAGEM DA UFRN/FACISA > Disponível em:http://arquivos.
info.ufrn.br/arquivos/201206218559951266831c135ea9cf72b/
PPC_DE_ENFERMAGEM_ATUAL_e_recorrigido.pdf. O QUA-
DRILÁTERO DA FORMAÇÃO PARA A ÁREA DA SAÙDE: ENSI-
NO, GESTÃO, ATENÇÃO E CONTROLE SOCIAL. Rio de Janeiro: 
Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 14, n. 1, 03 maio 2004. 
Semestral. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-
73312004000100004>. Acesso em: 25 de janeiro de 2017. UNI-

Discussão A mencionada Residência em Saúde Coletiva pos-
sibilitou reflexões sobre o quanto é desafiador e complexo 
conduzir uma gestão unificada e coordenar os serviços de 
saúde de uma Região de maneira participativa nos municípios 
abrangentes, já que cada um traz em si assimetrias quanto ao 
seu desenvolvimento e organização dos serviços de saúde. 
Percebeu-se nos municípios, a falta de articulação entre os 
gestores, coordenadores e profissionais de saúde no planeja-
mento, monitoramento e avaliação das ações em saúde, bem 
como, iniciativas que se propagavam de maneira integrativa 
aos interesses do usuário individual e a comunidade. Os 11 
gestores municipais firmaram ações referentes ao Contrato 
Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP), no entanto, 
notou-se a dificuldade de assegurar as ações pactuadas, visto 
que a 10ª Região de Saúde não possui capacidade instalada 
para garantir acesso a todos os níveis de complexidade do sis-
tema de saúde. Sobre as ações de integralidade que se refe-
rem à proteção à saúde, observou-se o desafio de se integrar 
a promoção e vigilância em saúde. Conclusões/Considerações 
Finais A Residência Multiprofissional com ênfase em Saúde 
Coletiva traz em seu processo um diferencial, quando propõe 
a construção coletiva e reforça a necessidade de que os espa-
ços pedagógicos e de avaliação permitam-se ser disparadores 
de reflexões e ações que possam corrigir trajetórias e provo-
car mudanças. A vivência da Residência neste ambiente de 
aprendizado impulsionou os conhecimentos didáticos à rea-
lidade apresentada, de modo participativo, proporcionando 
a capacidade de análise e condução das Políticas de Saúde. 
No entanto, ainda existem desafios, visto que há necessidade 
de fortalecimento na formação pedagógica e apoio financeiro 
aos preceptores e tutores. Referências CEARA. Escola de Saú-
de Pública do Ceará. Edital N° 03/2013. Fortaleza, 2013. CEARÁ. 
Secretaria de Saúde do Estado. Revisão do Plano Diretor de 
Regionalização das Ações e Serviços de Saúde –PDR do Esta-
do do Ceará 2014.

Katherine Jeronimo Lima; Glaucilândia Pereira Nunes; Fiama 
Kécia Silveira Téofilo; Fátima Café Ribeiro dos Santos; Radmila 
Alves Alencar Viana; Débora Sâmara Guimarães Dantas; 
Rafaella Maria Monteiro Sampaio; Jéssica Karen de Oliveira 
Maia; Francisco Régis da Silva; Ana Maria Peixoto Cabral Maia; 
Francisco José Maia Pinto; Priscila Nunes Costa Travassos;

14596 PROCESSO DE TRABALHO DO AGENTE 
INDÍGENA DE SAÚDE (AIS): UM DESCOMPASSO DAS 
AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NO CONTEXTO KIRIRI

Introdução O Agente Indígena de Saúde pertence a comu-
nidade indígena e compõe a equipe de saúde juntamente 
com outros trabalhadores não indígenas. Foram incluídos na 
Atenção Primária de Saúde ainda na década de 1980 por meio 
de instituições não governamentais e Universidades. Com o 
surgimento do Programa Nacional de Agentes Comunitários 
de Saúde em 1991, o indígena passou a incorporar a equipe 
das Unidades de Saúde da Família. Objetivos O objetivo deste 
estudo é analisar o processo de trabalho dos Agentes Indíge-
nas de Saúde na Atenção Básica dentro da Equipe Multidis-
ciplinar de Saúde Indígena (EMSI) na comunidade Kiriri em 
Banzaê- Bahia. Metodologia Estudo de abordagem qualitativa 
cujo campo de investigação foi o município de Banzaê - BA. 

Os sujeitos deste estudo foram constituídos por três segui-
mentos sociais grupo I: os AIS que atuam na Unidade de Saú-
de da Família Indígena (USFI) e demais membros da Equipe 
Multidisciplinar de Saúde Indígena; grupo II, os informantes-
chave - benzedeiras, pajés, professores e outros e grupo III, 
os usuários da USFI. As técnicas de coleta de dados utilizadas 
foram a observação participante acompanhada por diário de 
campo ilustrado de registro fotográfico e a entrevista semies-
truturada. O método de análise utilizado foi a análise de con-
teúdo. Resultados e Discussão Os resultados apontam que o 
processo de trabalho do AIS na realidade Kiriri segue uma ló-
gica tecnocrática, pautada na realização de procedimentos e 
distante do referencial da promoção da saúde, seguindo uma 
concepção de saúde como ausência de doenças. As práticas 
educativas realizadas de forma coletiva não fazem parte da 
sua práxis, restringindo as ações à orientações individuais nos 
domicílios; as principais atividades que os AIS referem execu-
tar são as visitas domiciliares e as orientações individuais; con-
trariamente ao que nossa observação mostrou as atividades 
dos agentes são restritas a passagem de recados da equipe 
para a comunidade e a solicitação via telefone de carro para as 
emergências. Conclusões/Considerações Finais Conclui-se que 
há uma descaracterização do processo de trabalho dos AIS e 
um distanciamento do referencial da promoção da saúde. Por 
desconhecerem o seu “papel” tais agentes deixam de realizar 
atribuições básicas de uma agente local de saúde o que sina-
liza a necessidade de ressignificação do trabalho dos AIS no 
contexto Kiriri.

Gabriela Santana Bastos; Maria Angela Alves do Nascimento;

14622 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE E A 
IMPLANTAÇÃO DO CONTRATO ORGANIZATIVO DE AÇÃO 
PÚBLICA ENSINO-SAÚDE (COAPES) NO CEARÁ: UMA 
CONSTRUÇÃO COLETIVA

Introdução A Política de Educação Permanente em Saúde, 
efetivada no Ceará desde 2004, identifica as necessidades de 
formação obedecendo as diretrizes da Resolução nº30/2007, 
a partir da atuação de sujeitos assentados no quadrilátero da 
Educação Permanente em Saúde. Os Ministérios da Saúde e 
Educação através da Portaria nº 1.127/2015, visam qualificar 
a integração ensino-serviço-comunidade no âmbito do SUS. 
Objetivos Construir coletivamente a implantação do COAPES, 
integrando ensino-serviço-comunidade com foco na aproxi-
mação e articulação dos atores envolvidos, contribuindo para 
a elaboração dos planos municipais e regionais de Educação 
Permanente em Saúde. Metodologia As necessidades de for-
mação foram identificadas a partir da realidade, nas diversas 
regiões de saúde do Ceará. Estas foram compatibilizadas com 
as do SUS, para efeito da definição dos currículos dos progra-
mas de capacitação e desenvolvimento dos trabalhadores 
que atuam em todos os níveis da saúde. Foi utilizada a me-
todologia da problematização que, centrada na reflexão do 
cotidiano, estimula um processo de desconstrução e busca de 
novos e diferentes saberes que compõem e possibilitam uma 
nova construção deste cotidiano, que é dinâmico e provisório. 
Estratégias utilizadas: oficinas, rodas de conversa, reuniões 
entre outros. Resultados e Discussão Esta construção fomen-
tou a discussão entre diversos sujeitos sociais, representantes 
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res Humanos (CAEE nº 07414112.8.1001.5208). Os profissionais 
tinham que ter vínculo no NASF da cidade e os graduandos 
estarem concluindo os cursos. Foram 159 participantes. Uti-
lizou-se um questionário semi-estruturado. O preenchimento 
individual dos questionários só ocorreu após a assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para aná-
lise dos dados utilizou-se o Programa BioEst, no intervalo de 
confiança de 95%, com p≤ 0,05. Resultados e Discussão Sobre 
a integração das IES com a rede de saúde, 78,8 % dos profis-
sionais não participaram das rotinas das USF na formação aca-
dêmica, mas 61,7% dos graduandos responderam o contrário. 
Isso pode ter ocorrido devido às reformulações curriculares. 
Já 78,0% dos profissionais buscaram formação extracurricu-
lar, mas 74,6% dos graduandos só tiveram formação curricular 
para a APS. A respeito da percepção de estar preparado para 
o planejamento estratégico, 93,3% dos profissionais afirma-
ram que estavam preparados, mas 71,4% dos graduandos não 
tiveram essa percepção. Essas diferenças podem existir pelo 
vínculo dos profissionais com o NASF e o graduando ainda 
não ter se formado. Resultados com p=0,0. Conclusões/Con-
siderações Finais A percepção dos profissionais e acadêmicos 
mostrou a necessidade de uma maior integração e sensibiliza-
ção das Instituições de Ensino, serviços de saúde, gestão e os 
dispositivos de controle social sobre a importância da inser-
ção precoce de acadêmicos na rotina do SUS

Eduardo Augusto Lins de Vasconcelos; Cinthia Rodrigues de 
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14650 QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO 
HOSPITALAR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE UMA 
MATERNIDADE ESCOLA POTIGUAR: UMA PROPOSTA DE 
INTERVENÇÃO

Introdução A Vigilância Epidemiológica (VE) é compreendida 
como a coleta sistemática e contínua de dados sobre um pro-
blema específico de saúde, com utilização no planejamento, 
implementação e avaliação de programas de saúde (PÉREZ; 
AGUILAR, 2013). Sabendo que os dados de agravos e doenças 
possuem reflexos para melhorias na situação de saúde, a no-
tificação de doenças pelos serviços de saúde, transfigurou-se 
obrigatória e essencial a estruturação de Núcleos Hospitala-
res de Epidemiologia (NHE) (BRASIL, 1975). No entanto, para 
o funcionamento desses NHE alguns aspectos tornam-se ne-
cessários ao processo de trabalho. A Educação Permanente 
em Saúde (EPS) se configura como um processo de aprendi-
zagem, no qual aprender e ensinar faz parte das organizações 
do trabalho, se baseando na aprendizagem significativa e na 
possibilidade de transformar as práticas dos trabalhadores 
de saúde (BRASIL, 2014), O bom funcionamento NHE são 
essenciais para desenvolver ações que visem a detecção e a 
implementação de qualquer problema de saúde no ambien-
te hospitalar, podendo ser a EPS um instrumento valioso na 
identificação de falhas e melhoramento das ações de VE. Ob-
jetivos Propor um projeto de intervenção em uma Maternida-
de Escola do Rio Grande do Norte, utilizando-se da Educação 
Permanente em Saúde para aprimorar o funcionamento e as 
ações do seu Núcleo Hospitalar de Vigilância Epidemiológica. 
Metodologia Foram realizadas visitas ao NHE da maternida-
de para elaboração de um diagnóstico, compreendendo seu 

funcionamento e principais dificuldades, as quais foram: falta 
de recursos humanos; centralização dos sistemas de informa-
ção; planilhas de dados deficientes; dificuldade na análise e 
aprimoramento de dados; ausência de EPS. A partir disso, foi 
proposta uma intervenção por alunos da pós-graduação, con-
tando com a parceria do núcleo de educação permanente do 
hospital, do tipo teórico – prática para os funcionários do NHE 
a acontecer em 3 encontros abordando as seguintes temáti-
cas: 1) os indicadores de saúde, conceitos e construção de in-
dicadores utilizando os dados da maternidade; 2) construção 
de planilhas no programa Excel buscando consolidação dos 
dados epidemiológicos; 3) elaboração de tabelas e gráficos 
com série temporal, utilizando os dados coletados e prove-
nientes dos sistemas de informação. Será aplicado um ques-
tionário avaliativo antes e após a intervenção. Resultados e 
Discussão Após a realização dessa intervenção proposta com 
EPS com os profissionais do NHE, espera-se que as planilhas, 
que servem de consolidação dos dados, apresentem-se com 
uma maior riqueza de variáveis com sequência temporal, per-
mitindo, assim, uma melhor visualização dos dados e uma 
análise mais completa das informações. Além disso, com uma 
menor sobrecarga de trabalho e utilizando instrumentos mais 
aprimorados para a consolidação dos dados, o NHE, após a 
produção dos relatórios e boletins epidemiológicos, divulgue 
estas informações em meios mais eficazes de forma que to-
dos os profissionais possam ter acesso com mais facilidade e, 
periodicamente, utilize dessas análises para planejar, executar 
e avaliar suas atividades diárias dentro da maternidade, objeti-
vando a otimização do trabalho e uma melhoria da qualidade 
dos serviços prestados à população. É esperado que após a 
educação permanente, os profissionais estejam aptos à capa-
citarem os demais profissionais de saúde da maternidade a 
respeito das fichas dos sistemas de informação, possibilitan-
do com isso, uma maior descentralização com consequente 
desafogamento do núcleo. Conclusões/Considerações Finais 
As ações de vigilância epidemiológica dentro dos serviços de 
saúde são de extrema importância para um melhor planeja-
mento, execução e avaliação de atividades que visem a pro-
moção de saúde e prevenção de doenças. No entanto, várias 
são as dificuldades que aparecem diariamente nos diversos 
serviços de saúde, inviabilizando um bom funcionamento das 
atividades epidemiológicas. Nesse contexto, é essencial de-
senvolver atividades de EPS com os profissionais, objetivando 
identificar os entraves do processo de trabalho e criar meios 
inovadores para solucionar esses problemas. A EPS, portanto, 
é considerada, neste projeto de intervenção, como o proces-
so disparador de ações que objetivam facilitar e aprimorar as 
atividades de VE desenvolvidas pelo NHE da maternidade, as 
quais certamente contribuirá para melhoria dos serviços de 
saúde ofertados pela maternidade à toda população. Refe-
rências BRASIL. Ministério da Saúde. Lei de nº 6.259 de 30 de 
outubro de 1975: Doença de Notificação Compulsória. Brasília, 
1975. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/L6259.htm>. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 278 
de 27 de Fevereiro de 2014: Institui diretrizes para implantação 
da Política de Educação Permanente em saúde, no âmbito do 
Ministério da Saúde. Brasília, 2014. PÉREZ, C.G.; AGUILAR, P.A. 
Vigilancia epidemiológica en salud. Archivo Médico de Cama-
güey. Vol. 17 (6), pp. 784-805. Jan, 2013.

VERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. EducaSaúde; 
BRASIL. Ministério da Saúde. Docência na Saúde: uma propos-
ta didático-pedagógica. Brasília, DF: UFRGS/MS, 2015.
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14637 INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE 
SANGUÍNEA: A IMPLATAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE 
PREVENÇÃO COMO FERRAMENTA DE GESTÃO

Introdução As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde 
(IRAS) consistem em eventos adversos ainda persistentes 
nos serviços de saúde. Sabe-se que a infecção leva a consi-
derável elevação dos custos no cuidado do paciente, além de 
aumentar o tempo de internação, a morbidade e a mortalida-
de nos serviços de saúde do país. (BRASIL, 2013a). As infec-
ções primárias de corrente sanguínea (IPCS) estão entre as 
mais comumente relacionadas à assistência à saúde, sendo a 
mais frequente e uma das mais graves infecções em pacien-
tes neonatos. Estima-se que cerca de 60% das bacteremias 
nosocomiais sejam associadas a algum dispositivo intravas-
cular, dentre estes destaca-se o uso de cateteres vasculares 
centrais, principalmente os de curta permanência.(BRASIL, 
2013a; BRASIL, 2013b). A melhoria dos processos assistenciais 
relacionados à inserção e manipulação desses dispositivos a 
partir da implantação de protocolos, é uma ferramenta de 
gestão essencial para o aprimoramento das ações em saúde, 
que visam a identificação, a prevenção e controle da IRAS. Ob-
jetivos Relatar a experiência do processo de implantação do 
Protocolo de Infecção Primária de Corrente Sanguínea em um 
Serviço de Neonatologia (SN) de um hospital de referência da 
zona norte do estado do Ceará. Metodologia Trata-se de um 
relato de experiência da implantação do protocolo de IPCS em 
um SN de um hospital de referência da zona norte do estado 
do Ceará. Este serviço é composto pelas Unidades de Terapia 
Intensiva, Cuidados Intermediários e Enfermaria Canguru. O 
protocolo foi implantado inicialmente no SN visto ser o setor 
que apresenta as maiores densidades de IPCS. As ações de 
implantação ocorreram entre os meses de agosto de 2016 a 
janeiro de 2017, sendo composta por seis etapas: revisão do 
protocolo, checklist de passagem de Cateter Venoso Central 
(CVC) e impresso de procedimentos invasivos; apresentação 
do checklist de passagem de CVC para a direção e cirurgiões; 
planejamento do momento teórico e prático; construção da 
planilha de gerenciamento; treinamento e implantação; e au-
ditoria. As ações foram realizadas pelo Serviço de Controle 
de Infecção Hospitalar, com o apoio da Direção, Núcleo de 
Gestão e Segurança do Paciente, Coordenações médicas e de 
enfermagem, e Centro de estudos. Resultados e Discussão 
Inicialmente foi revisado pelo Serviço de Controle de Infec-
ção (SCIH) junto as coordenações de enfermagem e centro 
de estudos o protocolo de IPCS, como também o checklist de 
passagem de CVC e impresso de procedimentos invasivos, vi-
sando identificar as fragilidades e otimizar o preenchimento 
dos mesmos. Em um segundo momento, foram apresentados 
os impressos à direção e cirurgiões, buscando a socialização e 
apoio durante a implantação. Em sequencia, realizou-se junto 

às coordenações de enfermagem, núcleo de gestão e segu-
rança do paciente (NUGESP) e centro de estudos, o planeja-
mento do momento teórico e prático, sendo discutida a aula 
padrão utilizada nos treinamentos, visando o alinhamento 
de ideias entre os facilitadores. Objetivando o monitoramen-
to do indicador de processo (adesão ao pacote de medidas) 
foi criada uma planilha para o gerenciamento dos checklists 
de passagem de CVC, que será alimentada e gerenciada pelo 
SCIH. Posteriormente, foi realizado o treinamento e implan-
tação do protocolo pretendendo-se garantir uma assistência 
segura e baseada em evidencias para a prevenção de IPCS. E 
por fim, será realizada uma auditoria (em curso) buscando-se 
verificar a adesão in loco. Conclusões/Considerações Finais A 
IPCS associada à CVC é a principal infecção em unidades de 
terapia intensiva neonatal, embora existam serviços com ou-
tras realidades em nosso país (BRASIL, 2013b). A prevenção 
de IPCS é fundamental para aumentar a segurança do pa-
ciente, sendo necessária a implementação de intervenções 
destinadas à diminuição da taxa de infecção e redução das 
graves consequências de saúde pública. Diante dessa adversi-
dade, observamos a importância da utilização de estratégias 
de gestão que buscam o aprimoramento das ações em saúde. 
Esta experiência mostrou que a implantação do protocolo é 
uma importante ferramenta gerencial que visa contribuir para 
segurança e qualidade da assistência, favorecendo a melhoria 
dos processos na busca pela excelência do cuidado. Referên-
cias BRASIL. Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada 
à Assistência à Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria, Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de 
Saúde (GVIMS), Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de 
Saúde (GGTES), 1° ed, 2013a. BRASIL. Critérios Diagnósticos de 
Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde Neonatologia. 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Gerência de Vigilância 
e Monitoramento em Serviços de Saúde (GVIMS), Gerência Ge-
ral de Tecnologia em Serviços de Saúde (GGTES), 1° ed, 2013b.
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14649 A IMPORTÂNCIA DA INTEGRAÇÃO DA GESTÃO E 
SERVIÇOS DE SAÚDE COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
SUPERIOR NA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL

Introdução A criação da Estratégia de Saúde da Família, em 
1994 evidenciou a necessidade de agregar profissionais de 
distintas áreas a fim de assegurar a integralidade na atenção à 
saúde. Nessa perspectiva cria-se, em 2009, o Núcleo de Apoio 
à Saúde da Família (NASF), que deveria também ser cenário 
de prática de estudantes da área de saúde, com o intuito de 
fortalecer o SUS. Objetivos - Verificar se na formação acadê-
mica de profissionais do NASF e de graduandos há integração 
das atividades de ensino disponibilizadas pelas Instituições 
de Ensino Superior com a rede de saúde da Atenção Primá-
ria em Saúde. Metodologia O estudo foi quali-quantitativo 
do tipo corte transversal, desenvolvido no Recife, com os 
profissionais do NASF e graduandos no período de 2013 a 
2015 e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Se-
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construir a coerência entre o projeto de formação e o projeto 
de sociedade que se pretende construir, ou seja, uma socie-
dade de cidadãos (MIRANDA, 2010). No entanto, apesar da 
intenção explícita para a formação, os gestos ainda são tími-
dos. Objetivos Discutir o compromisso político assumido pela 
formação, considerando os saberes construídos que assegu-
rem a crítica da realidade social. Metodologia Estudo de na-
tureza qualitativa; A técnica utilizada na coleta de dados foi a 
realização de um grupo focal com alunos da Faculdade de En-
fermagem (FAEN/UERN) que, no momento da coleta, estives-
sem cursando um dos componentes curriculares selecionados 
para a pesquisa; A análise dos dados feita adotando como re-
ferência as relações estabelecidas entre o objeto de estudo e 
o contexto no qual está inserido. Resultados e Discussão Sa-
beres relativos ao processo saúde/doença “[...] territorializa-
ção, mapeamento, identificação dos problemas, barreiras de 
acesso, sistemas de informação [...] os perfis epidemiológicos 
[...]trabalhar em cima das necessidades do usuário [...]” (GF1). 
O fragmento explicita saberes que permitem uma nova forma 
de ver e interpretar a realidade concreta na qual a enferma-
gem se insere, na perspectiva de identificar pontos vulnerá-
veis para a construção de estratégias de enfrentamento para 
os problemas. Permanência de saberes técnicos “É muita coi-
sa, um mundo de conteúdo. Vimos urgência e emergência [...] 
sistema circulatório, respiratório, cardiovascular, nervoso [...] 
ECG, ventilação mecânica, traumas, drenos, sondas, hiperten-
são, diabetes“ (GF1). Os saberes explicitados se constituem 
em reforço ao pensamento funcionalista, que historicamente, 
permeou a prática da enfermagem, bem como uma formação 
conteudista que não possibilita o desvelar da realidade na me-
dida que valoriza uma grande quantidade de informações a 
ser repassada para os alunos. Conclusões/Considerações Fi-
nais O estudo nos possibilitou apreender que o processo de 
formação na FAEN/UERN é permeado por saberes que expli-
citam os interesses distintos que movem a universidade, e a 
sociedade, restringindo as possibilidades de construção do 
potencial de crítica da realidade social. Essas questões nos 
mostram que a produção de saberes no espaço da FAEN/
UERN, em geral, dificulta o processo de constituição de ato-
res/atrizes sociais capazes de alterar as correlações de forças, 
e, consequentemente, viabilizar transformações concretas 
no Sistema Público de Saúde, bem como revigorar projetos 
que se constituam em processos de produção de sujeitos que 
tenham vontade política para construir um projeto de mu-
danças. Tal realidade se constitui em um grande desafio que 
requer a rearticulação do coletivo no sentido de mobilizar os 
esforços necessários para o alcance de sua intencionalidade 
para a formação do enfermeiro em articulação com o projeto 
de sociedade que se quer construir, ou seja, uma sociedade de 
cidadãos. Referências BRASIL, Ministério da Saúde. Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa. Conselho Nacional de Saúde 
(BR). Normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo se-
res humanos. Resolução n. 466/12 de 13 de julho de 2012 – CNS. 
Brasília, DF, 2012. FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes 
necessários à prática educativa. 8ª ed. Rio de Janeiro : Paz e 
Terra, 1998. (Coleção Leitura). MINAYO, M. C. S. O Desafio do 
Conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 4 ed. São Pau-
lo: HUCITEC, 2010. MIRANDA, M. G. de. O. Projeto Político de 
Formação do Enfermeiro: contextos, textos, (re)construções. 

2010. 400 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, Natal, RN, 2010. UNI-
VERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Faculda-
de de Enfermagem. Projeto Político Pedagógico do Curso de 
Graduação em Enfermagem. Mossoró, 2014.
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14666 POLÍTICA DE PRODUÇÃO OU ANTIPOLÍTICA DOS 
RECURSOS HUMANOS NO BRASIL: DEBATE SOBRE OS 
PRESSUPOSTOS DA PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO EM 
SAÚDE

Introdução Este trabalho aborda a relação do Estado nacional 
e o trabalho das profissões em saúde sob o diálogo de duas 
perspectivas distintas: 1- a bibliografia dos recursos humanos e 
da política estatal para a gestão do trabalho inserido no campo 
da saúde coletiva (Machado,2011; Pierantoni, 2001); 2- A expo-
sição das políticas de produção determinadas pelo Estado e a 
constituição de regimes de trabalho oriundo do debate da so-
ciologia do trabalho (Burawoy, 1991; Nichols et Al., 2004; Souza 
e Mendes, 2015) A partir do conceito de política e do seu cará-
ter inerente de disputa de interesses e do poder entre frações 
de classes e grupos sociais, interpretamos a política pública e a 
produção dos serviços, não como aplicação técnica, mas como 
os pressupostos institucionais e econômicos do Estado nacio-
nal que estabelecem a política de produção para a gestão da 
força de trabalho em saúde ou para a conformação de regimes 
de trabalho em sua dimensão hegemônica e, consequente-
mente, como estes contribuem para a terceirização, precariza-
ção dos direitos trabalhistas, baixos salários e intensificação do 
trabalho. Objetivos Discutir a política pública sobre o trabalho 
em saúde, destacando o sentido clássico de política e do papel 
do Estado; • Apresentar como a legislação do Estado nacio-
nal condiciona a gestão do trabalho ou regimes de trabalho 
em saúde; • Aproximar os temas da gestão do trabalho em 
saúde da discussão do caráter social do trabalho na sociedade 
contemporânea Metodologia Trabalhamos sob duas perspec-
tivas para a exposição do objeto. Na dimensão teórica, rela-
cionamos abordagens próprias das categorias profissionais em 
saúde, assim como econômicas, sociológicas e da saúde cole-
tiva. Na pesquisa empírica, os meios de pesquisa consistiram 
nas técnicas etnográficas, nas entrevistas semiestruturadas e 
conversas informais. A pesquisa ocorreu durante o primeiro 
semestre do ano de 2014. Escolhemos três unidades hospita-
lares em dois municípios no oeste da Região Metropolitana 
de São Paulo (RMSP), sendo esses de administração pública, 
de gestão terceirizada por Organizações Sociais e Privada. No 
roteiro de entrevista, abordamos a formação educacional; tra-
jetória e perspectiva profissional; mercado de trabalho; remu-
neração; qualificação profissional; processo de trabalho; a re-
lação com a tecnologia; aspectos da terceirização; conflitos no 
local de trabalho; mercado interno de trabalho; ação coletiva; 
subjetividade envolvida no trabalho e saúde do trabalhador. 
Resultados e Discussão A perspectiva dos recursos humanos 
em saúde e da gestão do trabalho vincula as ações de estado 
aos preceitos estabelecidos pelo SUS e problematiza sobre a 
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14662 PRATICAS DE GESTÃO E FRAGILIZAÇÃO DO 
TRABALHO EM EQUIPE

Introdução Nos documentos da Política Nacional de Atenção 
Básica de 2006 e 2011 (portarias 648 de 2006 e 2488 de 2011) 
o trabalho em equipe consta entre os princípios e diretrizes. A 
ideia de que o trabalho na ESF se estrutura a partir de equipes 
é reiterada em diversos momentos quando, por exemplo, é 
abordada a educação permanente. A concepção de equipe é 
multiprofissional e interdisciplinar. Além das disposições nor-
mativas da política existe a compreensão de que a atenção 
básica, e em particular a ESF, tem no trabalho em equipe não 
somente um eixo, mas um elemento de inovação, para além 
do trabalho coletivo/grupal que caracterizava o trabalho em 
saúde no modelo hospitalocêntrico. Entretanto, as dificul-
dades para desenvolver e consolidar o trabalho em equipe 
requisitam um contínuo esforço de gestão que deve ser ela-
borado tanto no plano da formulação de políticas quanto na 
implementação de dispositivos e práticas de gestão cotidia-
nas. No presente estudo, que analisa resultados da pesquisa 
Processo de Trabalho dos Técnicos em Saúde na perspectiva 
dos saberes, práticas e competências, discutem-se as tendên-
cias, formalizadas ou não, de gestão que repercutem direta-
mente sobre o trabalho equipe. Objetivos Analisar a articu-
lação entre práticas de gestão e características do processo 
de trabalho na ESF, sobretudo as dinâmicas de organização e 
relações profissionais, tendo como perspectiva compreender 
seus desdobramentos sobre a o trabalho em equipe Metodo-
logia A pesquisa investigou o processo de trabalho de auxilia-
res/técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, 
auxiliares/técnicos em saúde bucal e agentes de combate a 
endemias. Foram selecionados 16 municípios de médio porte 
que apresentaram cobertura pela ESF maior ou igual à nacio-
nal (60,17%) e equipe da modalidade II, assim distribuídos: 1 
na região norte, 7 na nordeste, 3 na centro oeste, 2 na sul e 
3 no sudeste. Foram incluídas ainda 4 capitais: Rio de Janei-
ro, Recife, Belo Horizonte e Goiânia Para a abordagem das 
questões relativas ao trabalho adotamos a noção de “traba-
lho em equipe” como um pressuposto para a reorganização 
do processo de trabalho, conforme apresentado por Peduzzi 
(2008)“modalidade de trabalho coletivo construído por meio 
da relação recíproca, isto é, de mão dupla, entre as múltiplas 
intervenções técnicas e a interação de profissionais de dife-
rentes áreas, configurando, através da comunicação, a articu-
lação das ações e a cooperação” (p. 423). Resultados e Dis-
cussão Uma análise preliminar dos dados indica que diversas 
práticas de gestão, difundidas nas unidades pesquisadas, vem 
corroborando para fragilizar pilares do trabalho em equipe. 
São particularmente preocupantes: a redução das reuniões 
de equipe, que tem se tornado crescentemente irregulares; 
a ocupação dos espaços coletivos para abordar quase exclu-
sivamente o tema do cumprimento de metas verticalmente 
estabelecidas; a redução das atividades de educação perma-
nente; o recuo diante de proposta de formação profissional, 
em particular para os Agentes Comunitários de Saúde; a ins-

tauração informal de regimes desiguais de carga horária entre 
grupos profissionais;o estabelecimentos de vínculos contra-
tuais diferentes, com a manutenção de contratos temporá-
rios, aprofundando a vulnerabilidade de alguns trabalhado-
res; a distinção entre equipe técnica _ que tem maior poder 
de participação e interferência no planejamento de ações _ e 
os demais trabalhadores. A reiteração desses procedimentos 
em localidades tão distintas nos indica que longe de represen-
tarem uma formulação particular para lidar com as especifici-
dades de cada lugar, são desdobramentos da política nacio-
nal de atenção básica. Conclusões/Considerações Finais Os 
resultados mostram que antes mesmo da ESF ter alcançado 
uma consolidação do processo de trabalho tendo como foco 
a equipe de saúde, estão em curso ações que fragilizam essa 
perspectiva de atuação. Além disso, vimos que não se tratam 
de pequenas e variadas alterações, mas sim, de mecanismos 
para efetivamente atender aos indicativos de uma política 
nacional, agudamente influenciada por um modelo geren-
cialista /toyotista de concepção e organização do trabalho. 
Diversas preocupações despontam, dentre as quais as limita-
ções postas por esses referenciais e práticas de gestão para 
a superação do modelo biomédico_ centrado no controle da 
doença e do risco de adoecer _ que compôs as motivações 
de construção da proposta de um sistema de saúde estrutu-
rado a partir da atenção básica. Referências ARAUJO, Marize 
Barros de Souza and ROCHA, Paulo de Medeiros. Trabalho em 
equipe: um desafio para a consolidação da estratégia de saú-
de da família. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2007, vol.12, n.2, 
pp.455-464. DUARTE, Maria de Lourdes Custódio e BOECK, Jo-
cemara Neves. O TRABALHO EM EQUIPE NA ENFERMAGEM 
E OS LIMITES E POSSIBILIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 
FAMÍLIA. Trab. educ. saúde [online]. 2015, vol.13, n.3 [citado 
2017-01-31], pp.709-720. KELL, Maria do Carmo Gomes and SHI-
MIZU, Helena Eri Existe trabalho em equipe no Programa Saú-
de da Família?. Ciênc. saúde coletiva, Jun 2010, vol.15, suppl.1, 
p.1533-1541. PEDUZZI, Marina. Trabalho em equipe (verbete). 
PEREIRA, I.; LIMA, J. Dicionário da educação profissional em 
saúde 2.ed. rev. ampl. - Rio de Janeiro: EPSJV, 2008.

Angelica Ferreira Fonseca; Marcia Valéria Guimarães Cardoso 
Morosini; Filippina Chinelli; Marise Nogueira Ramos;

14664 OS SABERES QUE (IN)VIABILIZAM A CRÍTICA DA 
REALIDADE SOCIAL NA FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO

Introdução A conquista da saúde, constitucionalmente asse-
gurada como direito de todos e dever do Estado, materializa-
da no Sistema Único de Saúde – SUS, está diante de ameaças 
concretas tendo em vista as tendências de mercantilização, 
impulsionadas pelas reformas do Estado, desde os anos 1980 
e aprofundadas no século XXI. Consequentemente, a forma-
ção dos profissionais para o setor citado. A FAEN/UERN cons-
truiu, a partir de 1986, implementou a partir de 1996 e atua-
lizou em 2014, o seu Projeto Político-Pedagógico, assumindo 
o compromisso em formar um enfermeiro generalista crítico, 
reflexivo e comprometido em contribuir com a transformação 
da realidade de exclusão social (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014). Esse compromisso exige 
a formação de profissionais capazes de fazer a crítica sobre 
a realidade social na qual estão inseridos. Significa, portanto, 
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é sugestiva da consonância entre os trabalhos produzidos e o 
perfil epidemiológico dos territórios. Porém, a baixa frequên-
cia de trabalhos com o público materno infantil, pode ser ex-
plicada pela histórica organização dessas ações nos territórios 
que antecedem até mesmo a Estratégia Saúde da Família e 
o Sistema Único de Saúde. Contudo, outros estudos a partir 
desse material bibliográfico podem ser realizados buscando 
compreender, por exemplo, que estratégias foram utilizadas 
nas intervenções, e como essas foram avaliadas. Referências 
1. Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Programa Mais Médicos: 
orientações para organização da atenção básica. Brasília: Mi-
nistério da Saúde, 2013. 2. Organização Pan-Americana da Saú-
de. Estudo de caso do Programa Mais Médicos no Rio Gran-
de do Norte: caminhos percorridos, produções e criações de 
conhecimento no Semiárido Potiguar. Brasil, DF: OPAS, 2016. 
3. Brasil, Ministério da Saúde. Universidade Aberta do SUS. 
Universidade Federal do Pelotas. Departamento de Medicina 
Social. Especialização em Saúde da Família: Projeto Pedagógi-
co. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas; 2014 [acesso em 
26 jan 2017]. Disponível em: https://unasus.ufpel.edu.br/moo-
dle/documentosmenu/ProjetoPedagogico_2014.pdf 4. Chor, 
Dora, and Paulo Rossi Menezes. “Saúde no Brasil 4 Doenças 
crônicas não transmissíveis no Brasil: carga e desafios atuais.” 
The Lancet 2011: 60135-9.

Diôgo Vale; Clécio Gabriel de Souza; José Adailton da Silva; 
Petrônio Souza Spinelli; Aynara Larissa dos Santos Azevedo; 
Cipriano Maia de Vasconcelos; Lyane Ramalho Cortez;

14720 INSTITUIÇÕES DE SAÚDE: IMPORTÂNCIA 
HISTÓRICA E POSSIBILIDADES CONTEMPORÂNEAS

Introdução A trajetória da saúde no Brasil carrega as marcas 
de sua história e está diretamente relacionada aos processos 
políticos, sociais e econômicos da sociedade brasileira. As ori-
gens do Sistema Único de Saúde (SUS) remontam a crise do 
modelo médico assistencial privatista que predominou na se-
gunda metade do século XX, induzido pelo processo da indus-
trialização brasileira. O processo de redemocratização do país 
alavancou novos rumos para as políticas públicas e fizeram 
surgir, na arena sanitária, sujeitos sociais que defendiam um 
modelo alternativo de atenção à saúde conhecido que ficou 
conhecido como Movimento da Reforma Sanitária. A constru-
ção do SUS apontou para uma concepção de saúde que não 
se reduz à ausência de doença. Deste modo, conhecer os as-
pectos históricos presentes na formulação do SUS amplia nos-
so ponto de vista sobre o conjunto dos problemas enfrenta-
dos e as possibilidades para superá-los. Para isso, propusemos 
um projeto de extensão onde foram realizadas visitas técni-
cas guiadas a algumas instituições de saúde, cuja história nos 
ajuda a compreender melhor o processo da política de saúde 
vigente no país. Objetivos - ampliar conhecimentos acerca da 
história e atuação das instituições e serviços visitados; - esta-
belecer relações entre seu percurso institucional e a constitui-
ção do Sistema Único de Saúde (SUS); - analisar criticamente 
os impactos, avanços e desafios na implementação da política 
pública de saúde; - contribuir na formação de futuros gestores 
da saúde a partir de experiências vividas na realidade do cam-
po da saúde e sua relação com outras políticas públicas; Me-
todologia Este projeto de extensão se desenvolveu de abril a 

dezembro de 2016 e consistiu na realização de visitas técnicas 
a instituições de saúde nos municípios de Porto Alegre e Via-
mão no Rio Grande do Sul. Foram visitados: Centro Histórico 
Cultural da Santa Casa de Misericórdia, Hospital Psiquiátrico 
São Pedro, Hospital Sanatório Partenon, Hospital Colônia Ita-
puã e Cemitério da Santa Casa. Realizou-se um Seminário de 
encerramento para avaliação e reflexão sobre as atividades 
desenvolvidas. A divulgação e inscrições do projeto estão 
sendo realizadas através de e-mail, redes sociais e abordagem 
pessoal. Buscando atender aos alunos dos turnos noturnos e 
trabalhadores da rede de saúde as atividades ocorrem, pre-
ferencialmente, aos sábados e as inscrições para as visitas 
podem ser realizadas separadamente, para cada instituição, 
a partir do interesse ou disponibilidade dos interessados. 
Resultados e Discussão Durante as visitas fomos recebidos e 
acompanhados por profissionais de diferentes áreas e visita-
mos o espaço físico, as instalações, a arquitetura e o acervo 
pertencente aos memoriais, objetos, fotografias e registros 
de diferentes épocas e seu modo de conceber os conceitos de 
saúde e doença. Conhecemos a história das instituições, das 
doenças e da população para as quais foram pensadas, as mo-
dalidades de tratamento empreendidas ao longo dos tempos 
e as atividades desenvolvidas atualmente. O projeto contou 
com a participação de 68 pessoas de diversas instituições e 
áreas de formação. Um número expressivo (87%) dos inscritos 
era estudante ou trabalhador das mais variadas profissões e 
cursos (enfermagem, psicologia, assistência social, políticas 
públicas, cuidador de idosos, telefonista, auxiliar de saúde 
bucal, residente/trabalhador da área de saúde mental cole-
tiva entre outros). Além disso, quase a metade dos inscritos 
(45%) era oriunda de instituições externas tais como: ULBRA, 
UNISINOS, UFRGS, IMESF, Secretaria Municipal de Saúde de 
Novo Hamburgo e IFRS. Conclusões/Considerações Finais Ten-
do em vista a heterogeneidade dos interessados e participan-
tes o projeto atendeu plenamente aos objetivos da extensão 
universitária no que tange ao seu potencial para a promoção 
da integração com a comunidade externa e superou a expec-
tativa inicial para uma primeira edição. Referências FILHO, 
Cláudio Bertolli. História da Saúde Pública no Brasil. Ed Ática. 
2011. GIOVANELLA, Lígia; ESCOREL, Sarah; LOBATO, Lenaura 
de Vasconcelos Costa; NORONHA, José Carvalho; CARVALHO, 
Antônio Ivo de (Orgs). Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. 
Rio de Janeiro. Fiocruz, 2008. PAIM, Jairnilson et al. O siste-
ma de saúde brasileiro: história, avanços e desafios. Publicado 
online em www.thelancet.com em 09.05.2011. Disponível em: 
http://download.thelancet.com/flatcontentassets/pdfs/brazil/
brazilpor1.pdf PONTE, Carlos Fidélis; FALLEIROS, Ialê (Orgs.). 
Na corda bamba de sombrinha: a saúde no fio da história. Rio 
de Janeiro: Fiocruz/COC; Fiocruz/EPSJV, 2010.

Vania Roseli Correa de Mello; Cristiane Nunes Pereira; Laura 
Carvalho Ramos;

14732 A EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ATUAÇÃO 
FARMACÊUTICA AO IDOSO: IMPACTOS E DESAFIOS.

Introdução A Política Nacional de Atenção à Saúde do Idoso, 
em seu artigo 3° e 4°, considera que a educação em saúde pro-
move [...] uma postura crítica quanto à saúde e quanto à vida 
em geral [...]¹ das populações que são beneficiadas pela mes-
ma. Estudos afirmam que a população idosa está suscetível a 

distância dos recursos humanos necessários para que se con-
cretizassem modelos de atenção e assistenciais efetivos na 
realidade brasileira. Os autores chamam a atenção para que 
os recursos humanos em saúde fossem prioridade do Estado 
(PIERANTONI, 2001) e quais são as consequências pela falta de 
priorização, e constatam que o período após a reforma sanitá-
ria se caracterizou como de antipolítica de recursos humanos 
em saúde (MACHADO, 2011). A partir da contribuição de Bura-
woy (1990) interpretamos o temário por outro prisma. A cate-
goria analítica políticas de produção visa desfazer a separação 
da política, vinculando a organização do trabalho ao Estado. 
Logo, existe uma política de produção em saúde determinada 
pelo Estado no Brasil. A produção inclui os aparelhos políticos 
(regime de trabalho) que reproduzem as relações do proces-
so de trabalho regulando conflitos (política de produção). A 
dimensão do regime de trabalho aborda as relações de poder 
diferenciadas a depender do aparelho e da hegemonia esta-
belecida no cotidiano do trabalho. Conclusões/Considerações 
Finais A política pública é política no seu sentido clássico de 
disputa de interesses de classes e setores. Sendo assim, a anti-
política de recursos humanos pode ser interpretada como polí-
tica de produção orientada para maior exploração do trabalho 
e compressão do preço da força de trabalho e desmonte do 
emprego estável. Em síntese, frisamos que as modificações 
na regulação do capital e o arranjo institucional por parte do 
Estado para a provisão dos serviços inviabiliza a contratação 
necessária de servidores públicos, terceiriza a gestão, estimula 
o setor privado em detrimento do público e, sobretudo, gera 
vínculos precários, sobrecarga de trabalho para os profissio-
nais e atendimento de qualidade deficitária para os usuários. 
Ao discutir a dinâmica dos regimes de trabalho nos serviços 
de saúde, o desmonte do emprego permanente-estável é uma 
tendência. Referências BURAWOY, M. A transformação dos 
regimes fabris no capitalismo avançado. Revista Brasileira de 
Ciências Sociais.n°13.ANPOCS: 1990 MACHADO, M.H. Trabalho 
e Emprego em Saúde. IN GIOVANELLA, L et al. (Org) Políticas e 
Sistemas de Saúde no Brasil. Rio de Janeiro : Editora FIOCRUZ, 
2011 NICHOLS T et al.. Factory regimes and the dismantling of 
established labor in Asia: a review of cases from large manu-
facturing plants in China, South Korea and Taiwan. Work Em-
ployment & Society, Dec 2004, Volume: 18 Issue: 4 pp.663-685. 
PIERANTONI, C.R. As reformas do Estado, da saúde e recursos 
humanos: limites e possibilidades. Ciência & Saúde Coletiva, 
6(2):341-360, 2001 SOUZA, HS; MENDES, AN. A terceirização e 
o “desmonte” do emprego estável em hospitais. Rev. esc. en-
ferm. USP, São Paulo , v. 50, n. 2, p. 286-294, abr. 2016 .

Helton Saragor de Souza; AQUILAS NOGUEIRA MENDES;

14717 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DOS TRABALHOS DE 
CONCLUSÃO DE CURSO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS EM 
SAÚDE DA FAMÍLIA PARTICIPANTES DO PMMB NO RIO 
GRANDE DO NORTE

Introdução O Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) 
é uma inciativa governamental interministerial (Ministério 
da Saúde e Ministério da Educação)[1], tendo iniciado no Rio 
Grande do Norte em 2013 com a adesão de 243 médicos distri-
buídos em 97 municípios. O provimento emergencial de mé-
dicos vem acompanhado de iniciativas de formação perma-

nente que visam qualificar as ações na atenção básica, como 
a obrigatoriedade de cursar especialização em saúde da famí-
lia[2] proporcionados pela Universidade Aberta do SUS (UNA-
SUS) em parceria com algumas instituições de ensino supe-
rior, como a Universidade Federal de Pelotas (UFPel). O Curso 
de Especialização em Saúde da Família da UFPel objetiva am-
pliar “a capacidade de gestão e de organização de serviços de 
Atenção Primária à Saúde e Saúde da Família, a qualificação da 
prática clínica, a institucionalização da avaliação e monitora-
mento em saúde”. Esse processo educativo gera um trabalho 
de conclusão de curso que registra todo processo formativo 
de análise situacional, projeto de intervenção, execução e 
avaliação da intervenção[3]. Objetivos Caracterizar o perfil de 
trabalhos de conclusão do curso de especialização em saúde 
da família desenvolvido por médicos do PMMB no Rio Grande 
do Norte. Metodologia Tratou-se de um estudo bibliométri-
co descritivo dos trabalhos de conclusão do curso (TCC) da 
especialização em saúde da família, ofertado pela UFPel, de 
médicos que atuavam no PMMB no RN em 2015 e 2016. Fo-
ram considerados todos os TCC finalizados e disponíveis na 
Plataforma Educacional de Saúde da Família – kurt kloetzel 
(https://dms.ufpel.edu.br/p2k/#login). Nesse acervo virtual 
foi realizada a busca avançada utilizando os critérios: Estado 
[RN] e Programa [PMMB]. Essa busca gerou os seguintes da-
dos que foram organizados em planilha eletrônica: título do 
trabalho, autor, ação programática (tema), data de defesa, ci-
dade. Nessa planilha foi adicionada uma coluna classificando 
os municípios nas oito regiões de saúde do RN. Por fim foram 
construídas as variáveis de frequência: número de TCC por 
município, número de TCC por região de saúde, frequência de 
TCC por tema no RN, frequência de TCC por tema por região 
de saúde do RN. Resultados e Discussão No curso de especia-
lização da UFPel foram encontrados 141 TCC cadastrados e de-
fendidos por médicos do PMMB no RN. Esses distribuídos em 
63 municípios e nas oito regiões de saúde. Os três municípios 
que tiveram o maior número de TCC foram Natal (17), Mos-
soró (13), Macaíba (11). A região de saúde com maior número 
de TCC foi a sétima (36) e a com menor, foi a oitava (7). Em 
todo o estado o tema (ação programática) mais trabalhado 
foi Atenção à saúde das pessoas com HAS e DM (44%), segui-
do de Atenção à saúde da mulher – câncer de colo de útero e 
mama (26%), Atenção à saúde do idoso (13%), Atenção à saúde 
da mulher – pré-natal (11%) e Atenção à saúde da criança (7%). 
Verificou-se que o tema mais frequente em quase todas as re-
giões de saúde foi Atenção à saúde das pessoas com HAS e 
DM, exceto na quinta região que foi Atenção à saúde da mu-
lher – pré-natal (60%). O tema Atenção à saúde da criança e 
Atenção à saúde da mulher – pré-natal foi menos frequente 
em cinco e três das regiões de saúde, respectivamente. Veri-
fica-se que as intervenções atenderam a demanda crescente 
das doenças crônicas não transmissíveis nos territórios, co-
mum ao perfil epidemiológico do Brasil [4]. Conclusões/Con-
siderações Finais Constata-se a finalização da especialização 
na UFPel por 58% dos médicos pactuados pelo PMMB durante 
os dois primeiros anos do programa no RN, isto configuran-
do-se como um aspecto positivo à qualificação das ações de 
atenção básica nos territórios. Além disso, a maior frequência 
de TCC com temas relacionados a doenças crônicas não trans-
missíveis em detrimento das ações de saúde materno infantil 
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de atenção e média das notas atribuídas aos médicos com 
relação ao envolvimento comunitário, assiduidade, condutas 
terapêuticas e atividades em saúde coletiva. Resultados e Dis-
cussão Pôde-se observar com os dados analisados que foram 
desenvolvidas reuniões periódicas em equipe para planeja-
mento de ações e discussões do projeto terapêutico de for-
ma satisfatória, apesar de em alguns casos ocorrerem atrasos 
devido a chegada de novos profissionais e de adaptação dos 
recém-chegados. Na variável redes de atenção foi observada 
uma dificuldade na acessibilidade dos serviços, com entraves 
no processo de referência, além do impacto no tempo de mar-
cação de consultas, realização e entrega de exames de apoio 
diagnóstico. No que diz respeito à avaliação dos supervisores 
e da equipe quanto criação de vínculos com as famílias pelos 
médicos, numa escala de 0 a 10, obteve-se uma média de 8,6 
± 1,44. Com relação a realização correta da anamnese, exame 
físico e uso racional dos recursos diagnósticos, a média dos 
participantes do programa ficou em 8,7 ± 1,37. No quesito as-
siduidade e pontualidade a nota média atribuída aos médicos 
foi de 9,3 ± 1,30 e no aspecto desenvolvimento de atividades 
comunitárias a média foi de 6,72 ± 1,28. Conclusões/Conside-
rações Finais Como pontos positivos da supervisão, os mais 
evidentes foram o conhecimento, a postura e a abordagem 
clínica observada nos médicos. Por outro lado, como pontos 
negativos observou-se a baixa motivação para atividades em 
grupo e envolvimento comunitário. Podemos observar que o 
papel do supervisor revelou um papel importante no acom-
panhamento dos profissionais do programa, principalmente 
no processo de adaptação do idioma para os médicos estran-
geiros e de aproximação com os locais e equipe de trabalho, 
além de maior efetivação e controle da carga horária mínima 
a ser cumprida. As barreiras do processo de supervisão ainda 
estão atreladas à condições de infraestrutura e organização 
dos serviços, contudo as mudanças na forma de assistência e 
a maior cobertura dos espaços e serviços tem sido avaliadas 
como potencialidades do programa. Referências 1. Brasil. Por-
taria Interministerial nº 1.369, de 8 de julho de 2013. Dispõe 
sobre a implementação do Projeto Mais Médicos para o Brasil. 
Diário Oficial da União 2013; 8 jul. 2. Pinto HA, Sales MJT, Oli-
veira FP, Brizolara R, Figueiredo AM, Santos JT. O Programa 
Mais Médicos e o fortalecimento da Atenção Básica. Divulg. 
saúde debate 2014; 51:105-120. 3. Collar JM, Neto JBA, Ferla 
AA. Formulação e impacto do Programa Mais Médicos na 
atenção e cuidado em saúde: contribuições iniciais e análise 
comparativa. Saúde em Redes 2015; 1(2):43-56. 4. Carvalho M, 
Santos NR, Campos GWS. A construção do SUS e o planeja-
mento da força de trabalho em saú- de no Brasil: breve traje-
tória histórica. Saúde em Debate 2013; 37(98):372-387.

Clécio Gabriel de Souza; Lyane Ramalho Cortez; Cipriano Maia 
de Vasconcelos; José Adailton da Silva; Petrônio Souza Spinelli; 
Diôgo Vale;

14744 POLÍTICA INTERFEDERATIVA: A CONFORMAÇÃO 
DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NA 
REGIÃO NORDESTE

Introdução O presente trabalho deriva da dissertação “A 
Institucionalização da política de educação permanente em 
saúde em três Estados da Região Nordeste” , que analisou a 
conformação e o processo de institucionalização da PNEPS, a 

partir de seu caráter interfederativo e da operacionalização 
de espaços de governança interinstitucionais. Para tanto, o 
estudo remonta a criação do Pacto Pela Saúde (2006) que, 
dentre outras coisas, obriga a reestruturação da PNEPS com 
vistas à sua adequação ao eixo central do Pacto - regionali-
zação; avançando à reorganização desse processo a partir do 
Decreto nº7508/2011, por meio das redes de Atenção à Saúde 
e da reconfiguração dos Colegiados de Gestão Regional às 
Comissões Intergestores Regionais. Nesse percurso, discute-
se a consolidação das Comissões Permanentes de Integração 
Ensino-Serviço (CIES) enquanto estrutura de governança cada 
vez mais orgânica no SUS, objetivamente assessora aos ges-
tores regionais/estaduais, porém, detendo uma importância 
estratégica ímpar para a articulação e mobilização de outros 
atores essenciais à discussão do trabalho e da formação no e 
para o SUS, como instituições de ensino, representações de 
trabalhadores e do controle social. Objetivos GERAL: Analisar 
a conformação das PNEPS em três Estados da Região Nor-
deste. ESPECÍFICOS: Descrever o papel das Comissões Per-
manentes de Integração Ensino-Serviço (CIES); Descrever o 
papel das Secretarias Estaduais de Saúde (SES) na condução 
da PNEPS. Metodologia Consiste em estudo analítico explora-
tório, de natureza qualitativa, realizado entre março de 2014 
e maio de 2016 que analisou informações referentes à institu-
cionalização da PNEPS na região nordeste, entre 2007 e 2014. 
Recorreu-se à análise de documentos oficiais públicos dispo-
nibilizados pelas Secretarias de Estado da Saúde (SES) em am-
biente virtual institucional e no Sistema de Apoio ao Relatório 
de Gestão (SARGSUS). A área de estudo foi definida com base 
naquelas SES da região nordeste que tinham informações 
disponibilizadas nessas fontes, entre agosto e dezembro de 
2014. Critério de exclusão: a indisponibilidade de todos os 
PEEPS. Dessa forma, foram selecionados os Estados da Paraí-
ba, Pernambuco e Sergipe. Por meio das categorias analíticas 
- Instâncias estratégicas de coordenação interorganizacional 
e Foco de poder - foram analisados 27 documentos, sendo: 5 
Planos Estaduais de Saúde (PES), 11 Planos Estaduais de Edu-
cação Permanente em Saúde (PEEPS) e 11 Relatórios Anuais 
de Gestão. Resultados e Discussão SE: gestão da política de 
EPS parcialmente centralizada na esfera estadual, assumindo 
como critério a semelhança entre as regiões de saúde, com 
exceção da região vinculada a capital do estado. A CIES Es-
tadual, por sua vez, atua na condução da PNEPS, inclusive na 
apreciação e parecer acerca de projetos diretamente relacio-
nados a PNEPS. Cabe a ETSUS/SE a missão de órgão formador 
da Educação Profissional em Saúde. PE: A opção do estado foi 
centralizar a gestão dos recursos na esfera estadual. Os PEEPS 
foram elaborados pela gestão estadual da EPS da SES, toda-
via, antes de apresentados ao MS os mesmos são submetidos 
à apreciação da CIES-Estadual e à aprovação da CIB-PE. PB: 
destaca-se pelas mudanças na organização da política apre-
sentando diferentes formatos na construção dos PEEPS e na 
organização das CIES. Contar oficialmente com 04 CIES Regio-
nais, 1 por macrorregião, estabelecendo uma relação diferen-
te dos demais, de tal maneira que o espaço de formulação e 
planejamento da política de educação permanente extrapola 
a dimensão regional das CIR/CGR e propõe uma CIES cuja mis-
são envolve a articulação de prerrogativas e atribuições de 3 a 
5 CIR que compõe cada uma das 4 macrorregiões. Conclusões/

polimedicação, automedicação e, inclusive, ao uso de medica-
mentos inapropriados a idosos, favorecendo o surgimento de 
problemas relacionados a medicamentos, com consequente 
agravamento à saúde dos mesmos, o que representa um sig-
nificativo problema de saúde pública²³. A polimedicação entre 
idosos, inclusive, exerce influencia sobre a manifestação de 
outras problemáticas: o armazenamento e a destinação inade-
quada de resíduos medicamentosos domiciliares. A importân-
cia da educação em saúde destinada a idosos sobre os riscos 
da automedicação, do armazenamento e descarte incorretos 
de medicamentos reside na contribuição exponencial sobre 
as práticas de consumo de tais recursos terapêuticos, haja vis-
ta que podem minimizar os riscos relacionados ao uso abusivo 
e/ou sob a influência de más condições de armazenamento, 
como também, a destinação inadequada sobre o lixo domés-
tico. Objetivos Identificar o impacto da educação em saúde 
sobre os riscos da automedicação e do indevido armazena-
mento e descarte de medicamentos, a idosos matriculados 
em um Centro Especializado de Saúde (CES), localizado no 
município de Belém/Pará. Metodologia A fim de se alcançar os 
objetivos da pesquisa, realizou-se levantamento quantitativo 
das respostas dos idosos quanto aos riscos da automedicação 
e do indevido armazenamento e descarte de medicamentos, 
durante atividades de educação em saúde realizadas em ou-
tubro e dezembro (respectivamente), por discentes do curso 
de farmácia de uma Instituição de Ensino Superior privada, 
em parceria com o setor de farmácia do CES. A partir da apli-
cação de um tópico-guia e de materiais lúdicos, as atividades 
educativas reforçavam a mensagem principal dos assuntos 
abordados, por intermédio de interações dinâmicas entre os 
idosos e os palestrantes. A exposição e questionamento so-
bre os temas abordados eram balizados por um tópico-guia, 
o qual objetivava identificar o conhecimento dos idosos sobre 
os mesmos. Com a finalidade de se mensurar o impacto da ati-
vidade educativa sobre os idosos, aplicou-se um questionário 
com perguntas objetivas. Resultados e Discussão Por intermé-
dio da dinâmica de perguntas e respostas, após a explicação 
de cada tema específico do tópico guia sobre os riscos da au-
tomedicação, identificou-se que dos 21 idosos participantes, 
85,71% já se automedicaram; 14,29% responderam não se auto-
medicarem, 85,71% são polimedicados, sendo a maioria por au-
tomedicação; 50% recebem indicações de vizinhos, e os outros 
50%, recebem de amigos e 97,47% possuem farmácia caseira. 
A Sobre a programação educativa envolvendo a temática “ar-
mazenamento e descarte de medicamentos”, obteve-se a par-
ticipação de somente 03 idosos, destes, 66% desconheciam o 
local adequado para armazenamento de medicamentos, 100% 
referiram descartá-los incorretamente, sendo a maioria no 
lixo doméstico. Sobre o impacto da atividade, identificou-se 
que 100% dos idosos responderam ter adquirido maior segu-
rança para falar sobre o tema, após participação à atividade 
educativa, e, esta mesma porcentagem da amostra, repassa-
ria as informações obtidas para outras pessoas. Além disso, 
100% informaram nunca terem sido orientados sobre tais as-
suntos, inclusive, pelo profissional farmacêutico. Conclusões/
Considerações Finais Observou-se que há uma contínua ne-
cessidade de divulgação e expansão de conhecimento sobre 
os temas “os riscos da automedicação” e “armazenamento e 
descarte corretos de medicamentos” devido à disseminação 

da automedicação em nossa sociedade, se tornando um risco 
para a população idosa. Além disso, a maioria desconhece os 
perigos do armazenamento inadequado e do descarte incor-
reto dos medicamentos para a saúde das pessoas e do meio 
ambiente. Aos idosos, o projeto proporcionou o aprendizado 
sobre o assunto ministrado, e às alunas, o aperfeiçoamento 
gerado pela elaboração da palestra e dos materiais didáticos. 
Referências 1 BRASIL. Lei nº 8.842 de 04 de janeiro de 1994. 
Política Nacional do Idoso.Disponível em: <http:// saúde.gov.
br/programas/idoso/política.htm>. Acesso em: 15 jan. 2017. 2 
COELHO FILHO, J. M., MARCOPITO, L. F., CASTELO, Adauto. 
Perfil de utilização de medicamentos por idosos em área urba-
na do Nordeste do Brasil. Revista de Saúde Pública. Fortaleza, 
v. 38(4), p.557-64, 2004 3 SOUZA, E. N, LAGO, S. B. Educação 
para a saúde na terceira idade: Relato de experiência. Estud. 
interdiscip. envelhec., Porto Alegre, v. 4, p. 125-133, 2002.

Sarah Yurika Macedo; Silvia Roberta Viana Farias; Natália de 
Oliveira Silva; Jocileide de Sousa Gomes;

14742 ANÁLISE DO PROCESSO DE SUPERVISÃO 
DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS: POTENCIALIDADES E 
BARREIRAS.

Introdução O Programa Mais Médicos do Brasil (PMMB) é uma 
iniciativa do Governo Federal que iniciou em julho de 2013, 
com o propósito de fortalecer a Atenção Primária em Saúde 
(APS), melhorar a distribuição e assistência de médicos em 
áreas carentes e contribuir para reestruturação da formação 
dos profissionais e dos serviços de saúde (1). O programa con-
ta com médicos brasileiros e estrangeiros, que tem o apoio de 
supervisores e tutores, sendo estes ligados a uma Instituição 
de Ensino Superior, responsáveis pelo acompanhamento das 
atividades práticas e orientação acadêmica (2). A reorientação 
das práticas em saúde é baseada principalmente em ações de 
caráter preventivo (3). Para tanto, o programa busca estra-
tégias para a capacitação profissional no âmbito da atenção 
básica e valorização da força de trabalho em saúde coletiva. 
Nesse sentido os supervisores desempenham um papel técni-
co e pedagógico, realizando visitas periódicas para análise das 
atividades desenvolvidas (4). No entanto, o processo de su-
pervisão apresenta pontos de atenção, barreiras e limitações 
que devem ser discutidos na busca por melhorias e potenciali-
dades do programa. Objetivos Esse trabalho teve como obje-
tivo analisar o processo de supervisão do programa mais mé-
dicos no Estado do Rio Grande do Norte, no que diz respeito 
às suas potencialidades e barreiras. Metodologia Trata-se de 
um estudo transversal, realizado por meio da análise de dados 
secundários contidos no Relatório de Supervisão Prática do 
PMMB, compreendendo os anos de 2014 e 2015 e tomando 
como base uma amostra de 50 relatórios selecionados de for-
ma aleatória. Esse relatório é preenchido mensalmente pelos 
supervisores na plataforma WebPortfólio e é dividido nas se-
ções: identificação, que contém dados dos supervisores e dos 
médicos inscritos no programa e local de atuação; processo 
de supervisão, que observa o desenvolvimento das atividades 
práticas e o cumprimento da carga horária, avaliação mensal, 
suporte do município, espaço para relato de intercorrências 
e o item de planejamento prévio para próxima supervisão 
Nesse trabalho foram analisadas seis variáveis: atuação do 
médico e processo de trabalho com a equipe de saúde, redes 
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oficina. O curso de sensibilização teve uma carga horária total 
de 8 horas e foi desenvolvido na própria unidade de saúde. 
O recursos materiais utilizados foram cartolinas, canetinhas e 
datashow. Resultados e Discussão Analisando este processo, 
pudemos extrair ações potencialmente aplicáveis no contex-
to da atenção primária em saúde. Ou seja, os resultados pro-
venientes desta atualização terapêutica foram: a identificação 
de ACS capacitados em massoterapia e Reiki; fortalecimento 
do grupo terapêutico em saúde mental e a ampliação da ofer-
ta da massoterapia e Reiki à comunidade adscrita. As ACs que 
já tinham o curso de massoterapia e Reiki iniciaram suas ati-
vidades na unidade básica de saúde ofertando semanalmen-
te essas práticas aos participantes do grupo terapêutico em 
saúde mental promovendo sensação de relaxamento corpo-
ral; melhora da dor, principalmente na região dorso-lombar; 
redução do consumo de antiinflamatórios; melhoras na auto-
-estima e na qualidade do sono noturno. A oficina de sensibi-
lização em PIC foi realizada a partir da compreensão de que a 
atenção básica em saúde precisava de um novo investimento, 
principalmente voltado à prevenção e promoção, pautado 
por uma visão mais integral do ser humano, não focalizada na 
dicotomia saúde/doença, mas sim na ampliação da qualidade 
de vida. Conclusões/Considerações Finais Essa experiência de 
capacitação para Agentes Comunitários de Saúde demons-
trou a importância de se difundir o conhecimento sobre as 
Práticas Integrativas e Complementares em saúde e discutir 
processos de trabalho na tentativa de cada vez mais abrir por-
tas para que as terapias alternativas e holísticas possam ser 
utilizadas na atitude de ampliação do acesso e como recurso 
terapêutico de valorização humana. Além disso, esta capacita-
ção profissional proporcionou mudanças na vida das pessoas, 
com aumento na possibilidade de acesso e oportunidades 
que, por sua vez, têm suas características modificadas a cada 
dia, contribuindo para a reflexão e qualificação do Sistema 
Único de Saúde. Referências BARRETO, A.P. Terapia Comu-
nitária passo a passo. Fortaleza: Gráfica LCR, 2005. BRASIL. 
Ministério da Saúde. Cadernos da Atenção Básica: programa 
saúde da família. Caderno 3. Brasília, 2000. BRASIL. Ministério 
da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde. Departamento de Gestão da Educação em Saúde. Polí-
tica Nacional de Educação Permanente em Saúde / Ministério 
da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde, Departamento de Gestão da Educação em Saúde. 
– Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 64 p. – (Série B. Textos 
Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 9). Dispo-
nível em: < http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politi-
ca_nacional_educacao_permanente_saude.pdf>. Acesso em: 
08 de fevereiro de 2016.

Glaziane da Silva Paiva Bandeira; Carlos Eduardo de Sousa 
Praxedes; Fabrício Bandeira da Silva;

14793 A METODOLOGIA DE CASO AMPLIADO NA 
ANÁLISE DO TRABALHO EM HOSPITAIS

Introdução Apresentamos a utilização do método de estudo 
de caso ampliado de Burawoy (2009) como contribuição para 
a realização de etnografias no campo da saúde coletiva. O 
autor produziu textos clássicos na sociologia do trabalho ao 
abordar os regimes fabris e as políticas de produção de países 
diferentes através da observação participante. Sinteticamen-

te, o método consiste na etnografia forjadora de conexões en-
tre aspectos micro e macro através da reconstrução da teoria 
social e analisa como existe o contraste entre as diferentes rea-
lidades nacionais. Em nosso estudo de caso, o método de caso 
ampliado serviu como parâmetro para analisar contrastes e se-
melhanças entre três hospitais localizados Região Metropolita-
na de São Paulo com gestões distintas: administração pública; 
administração terceirizada para Organização Social de Saúde 
(OSS); e administração privada. Nessas unidades, através de 
etnografia e da realização de entrevistas, caracterizamos o 
tipo de regime de trabalho pela abordagem do vínculo empre-
gatício; da remuneração; sobre transferências, promoções e 
demissões; características do absenteísmo; da relação com a 
chefia e da ação coletiva. Objetivos - Apresentar método de 
estudo de caso ampliado para a realização de pesquisa qualita-
tiva em realidades distintas no campo da saúde coletiva ; - Dis-
cutir a proposição de metodologias para o estudo do trabalho 
nos serviços de saúde; - Problematizar a abordagem “empiris-
ta” e “quantitativista” na investigação social, estabelecendo a 
relação entre particularidade-totalidade; - Elencar instrumen-
tal de pesquisa de campo para a observação participante nos 
aparelhos de saúde. Metodologia A observação participante 
construiu-se através de visitas e a realização de apontamentos 
etnográficos dos hospitais com o intuito de identificar quais as 
características da relação de serviços em saúde e do trabalho 
das categorias de enfermagem nesses estabelecimentos. A 
nossa intenção não é atribuir caráter conclusivo às observa-
ções ao ampliar de forma automática as características dos lo-
cais estudados para todas as unidades hospitalares com o mes-
mo tipo de administração. Entretanto, essas indicações podem 
elucidar a relação geral que interage com as particularidades 
das distintas realidades. Os meios de pesquisa consistiram nas 
técnicas etnográficas, nas entrevistas semiestruturadas e con-
versas com os profissionais. Utilizamos a abordagem etnográ-
fica sendo que essa não se resume a técnica descritiva, mas 
como momento de desenvolvimento de interpretação crítica 
à luz do desenho teórico esboçado. Resultados e Discussão De 
acordo com Burawoy, não é possível ver o mundo social sem 
teoria, assim como não podemos ver o mundo físico sem os 
olhos, logo, não é possível a descrição matemática da realida-
de. Segundo, não há muro intransponível entre o mundo que 
estudamos e as universidades. Terceiro, a teoria social amplia 
a nossa leitura, porém, a partir da compreensão do contexto 
criamos ilusões se não tivermos visão de conjunto. Quarto, a 
universidade não é neutra, mas campo de perspectivas teóri-
cas e abordagens metodológicas. Quinto, a análise teórica per-
mite compreender o mundo social, mas não como confirmação 
automática da teoria. Sexto, a ciência social e senso comum 
não são elementos isolados e incomensuráveis um em relação 
ao outro. Na pesquisa, não abordamos períodos de grandes 
transformações nacionais de forma semelhante ao apresenta-
do por Burawoy, depreendemos do método, justamente, a re-
lação micro-macro sob a perspectiva teórica da totalidade so-
cial. Desse modo, é nosso propósito analisar a configuração do 
trabalho de enfermagem na contemporaneidade a partir do 
estudo de caso de três hospitais com gestões distintas. Conclu-
sões/Considerações Finais A discussão metodológica é presen-
te no âmbito das pesquisas de política e de gestão em saúde 
(Minayo,1994), todavia, ainda persiste polarização de posturas 

Considerações Finais Identificou-se uma política marcada pela 
centralização dos recursos financeiros no fundos estaduais de 
saúde, de maneira que as três SES assumem uma função de 
coordenação determinante à efetivação (ou não) da política. 
Ao ponto que um elemento comum aos três estados consiste 
no papel de destaque das escolas técnicas do SUS que, em-
bora diferentes, tem em comum a exclusiva responsabilidade 
pela formação de nível técnico e protagonismo na condução 
da PNEPS. Apesar de suas atribuições consistirem principal-
mente no apoio e cooperação técnica junto aos CGR/CIR, na 
articulação das instituições para proposição de ações basea-
das na adesão cooperativa e solidária e para acompanhamen-
to, monitoramento e avaliação da política; na prática as CIES 
tem assumido protagonismos no planejamento e condução 
dessa política, frequentemente passando de ente demanda-
do à ente demandante, pautando os colegiados de gestores 
para a articulação e realização das ações previstas nos planos 
regionais e estaduais de EPS. Referências MACEDO, Bruno 
Costa de. A Institucionalização da política de educação per-
manente em saúde em três Estados da Região Nordeste. 2016. 
Dissertação (Mestrado Acadêmico em Saúde Pública) – Cen-
tro de Pesquisa Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, 
Recife, 2016. Disponível em: <http://pesquisa.bvsalud.org/
bvsvs/resource/pt/cam-8939>. Acesso em: 02 fev. 2017.

Bruno Costa de Macedo; Katia Rejane de Medeiros;

14750 RODA DE CONVERSA COMO FOMENTO 
DA CONSCIENTIZAÇÃO ACERCA DE PRÁTICAS DE 
PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE E DE HABILIDADES 
COMUNICATIVAS NA EDUCAÇÃO MÉDICA

Introdução Ênfase biomédica levou o ensino médico a visão 
reducionista, desprestigiando a dimensão social da saúde. 
A isso opõe-se a roda de conversa, concebida na esteira do 
SUS, via iniciativa da sociedade civil. Busca ouvir e capacitar 
enquanto orienta, permitindo a criação de redes de suporte, 
provendo terapia que considera o saber popular e promove 
habilidades de comunicação como estratégia de educação em 
saúde. Objetivos Analisar a roda de conversa como prática 
integrativa da saúde coletiva -Discorrer acerca do contexto 
de aplicação da atividade -Relatar experiência na atividade e 
sua importância para a educação médica, identificando habi-
lidades individuais para seu desempenho Metodologia Trata-
se de relato de experiência cujo público-alvo foram quinze 
acadêmicos de Medicina do segundo semestre da UNIFOR, 
realizado entre 21/10/16 e 03/11/16. Inicialmente, realizou-se 
oficina na qual os acadêmicos identificaram problemas que 
enfrentam no processo de ensino-aprendizagem no contexto 
do curso. Posteriormente, dividiram-se em quatro subgrupos, 
que escolheram uma problemática para cada. Ao final, cada 
subgrupo, com três ou quatro membros, fez revisão bibliográ-
fica sobre seu problema e sobre aspectos da roda de conversa 
no decorrer da semana, a fim de, posteriormente, subsidiar 
a construção de uma roda de conversa em sala de aula. Re-
sultados e Discussão Proporcionou-se ao aluno o desenvolvi-
mento de habilidades cruciais para a prática médica. A escuta 
ativa esteve em foco, causando a revisitação de experiências 
de vida, num autoconhecimento. A autonomia dos partícipes 
foi crucial: houve mútuo auxílio, capacitando o grupo na re-

solução de problemas e ajuda a melhora de vínculo com o pa-
cientes, firmando, assim, boa relação. Destaca-se como fulcral 
habilidade da dinâmica a empatia; ajuda a entender que toda 
queixa deve ser tratada como potencial motivo de procura de 
tratamento pelo paciente. Também pôde-se conhecer melhor 
a vida do acadêmico, tal qual ocorre quando a atividade se de-
senvolve numa comunidade e se aprende sobre a realidade lo-
cal. Conclusões/Considerações Finais É crucial focar o cuidado 
na pessoa, ampliando saber de práticas integrativas, da roda 
de conversa em especial, fomentando espaços de partilha de 
cuidado integral, humanizado. Esse foco requer nova ordem, 
com parceria no cuidar. O aluno deve atentar a oportunidades 
de se apurar; a atividade é crucial para a percepção acerca de 
suas habilidades.

Antônio Helder Costa Vasconcelos; Aline Kessler; Nilson de 
Moura Fé Neto;

14770 OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA ACS SOBRE 
PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM 
SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução As Práticas Integrativas e Complementares (PIC) 
em saúde envolvem abordagens que buscam estimular os 
mecanismos naturais de prevenção de doenças e recupe-
ração da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras. 
O SUS incentiva à adoção de novos métodos terapêuticos 
na busca de humanizar as práticas de saúde, abrindo portas 
para que as terapias alternativas e holísticas possam ser utili-
zadas, como a terapia comunitária, a massoterapia e o Reiki. 
A importância da aplicação dessas práticas alternativas está 
no alívio de transtornos mentais mais comuns na população, 
como a depressão e ansiedade com repercussão positiva na 
qualidade de vida. Assim, percebemos a importância de rea-
lizar uma oficina de sensibilização dessas práticas com base 
nas metodologias ativas de ensino-aprendizagem como estra-
tégia de formação para a integralidade do cuidado na atenção 
primária em saúde, em articulação com a gestão. Portanto, 
como declara Brasil (2006), além da ação educacional propria-
mente dita, espera-se que os componentes da capacitação 
sejam parte essencial da estratégia de mudança institucional. 
Objetivos Em março de 2016, foi realizada uma oficina com os 
objetivos de sensibilizar os Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) sobre a aplicação das PICs na atenção primária em saú-
de e motivar a implantação desse serviço terapêutico na po-
pulação adscrita da unidade de saúde. Os participantes foram 
10 ACS de uma unidade de saúde da Coordenadoria Regional 
de Saúde (CORES) VI, em Fortaleza, Ce e 5 acadêmicos de Nu-
trição de uma instituição de ensino superior que estagiavam 
na referida unidade. Metodologia Os facilitadores foram uma 
enfermeira da estratégia saúde da família e uma terapeuta 
comunitária, além da participação de duas massoterapeutas. 
A oficina foi realizada segundo as metodologias ativas de en-
sino-aprendizagem e seguiram as seguintes etapas: Dinâmica 
inicial de apresentação e motivação; Explanação dialogada so-
bre a terapia comunitária, a massoterapia e o Reiki; Divisão em 
três grupos: estudo sobre artigos científicos que enfocassem 
a prática da terapia comunitária em diferentes grupos popu-
lacionais (gestantes, alcoolistas, idosos); Socialização e apre-
sentação dos grupos; Vivência da massoterapia; Avaliação da 
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Cada vez mais críticas em torno do caráter fragmentado e 
dos procedimentos centrados nas práticas em saúde tem se 
evidenciado em nossa sociedade, apelando, assim, para o de-
safio da construção de uma nova forma de intervir em saúde, 
na perspectiva de (re)pensar o trabalho em saúde (CAMPOS, 
2003). Esse compromisso exige a formação de profissionais 
capazes de fazer a crítica sobre a realidade social na qual es-
tão inseridos e, assim, assumir o compromisso com o aten-
dimento às necessidades da maioria da população. Significa, 
portanto, uma formação política na perspectiva de construir 
a coerência entre o projeto de formação e o projeto de so-
ciedade que se pretende construir (MIRANDA, 2010). Objeti-
vos Discutir o compromisso político assumido pela formação, 
considerando os saberes construídos que assegurem a crítica 
da realidade social. Metodologia Trata-se de um estudo de 
natureza documental. Visando nortear a construção deste 
trabalho, procedemos a leitura do PPP da FAEN/UERN, com 
vistas à identificação/compreensão de concepções basilares 
desta formação, que explicitam o compromisso político as-
sumido. Após a leitura do PPP, foi realizado o levantamen-
to dos Programas Gerais das Disciplinas-PGD’s e Programas 
Gerais dos Componentes Curriculares-PGCC’s, arquivados na 
Secretaria do Departamento de Enfermagem - DEN da FAEN/
UERN, referentes ao período de 1996 a 2013, de alguns com-
ponentes curriculares que expressam áreas temáticas do 
curso. Com este levantamento, foram localizados 63 PGD’s/
PGCC’s. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 
dos 63 documentos encontrados, apenas 33 mantiveram-se 
dentro dos critérios estabelecidos. Resultados e Discussão 
Ao analisarmos os documentos, podemos perceber emen-
tas que não apresentam, de forma explícita, a concepção de 
homem expressa no PPP da FAEN/UERN. Tal afirmativa dá-se 
em função do fato de que o espaço institucional citado adota 
uma concepção generificada de homem/mulher (indistinção 
entre os gêneros). No que se refere a concepção de socieda-
de, podemos identifica-la enquanto fundamento para a com-
preensão da produção social brasileira. No que diz respeito à 
concepção de saúde/doença, identificamos “Agravos e riscos 
à saúde do adulto relacionados aos vários sistemas do orga-
nismo humano”. No momento em que buscamos os conteú-
dos referentes a este componente curricular, deparamo-nos 
com conteúdos relativos a “choque, queimaduras, trauma-
tismos, conceitos básicos de enfermagem perioperatória”, 
dentre outros. No que tange à enfermagem, identificamos 
alguns fragmentos que não consideram a enfermagem en-
quanto trabalho/prática social, mas explicitam outra con-
cepção, que é a de enfermagem como prática fragmentada, 
curativista, embasada nos modelos tecnicista e biologicista. 
Conclusões/Considerações Finais O estudo nos possibilitou 
apreender que no decorrer do período de 1996 a 2013 alguns 
PGD’s/PGCC’s explicitam o compromisso em contribuir com 
a crítica da realidade social, no momento em que articulam e 
desvelam as dimensões do trabalho da enfermagem (estru-
tural, particular e singular), recorrendo a conteúdos que pos-
sibilitam a construção da crítica e da reflexão no aluno. No 
entanto, ainda, permanece, no mesmo espaço institucional, 
a abordagem de conteúdos meramente técnicos, pontuais, 
descontextualizados, que desconsideram as dimensões su-
pracitadas, onde o aluno constrói uma postura de passividade 

e de falta de atitude crítica e propositiva perante a realidade 
social. Referências ANDERSON, P. Balanço do neoliberalismo. 
In: SADER, E. S. (org.). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais 
e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. 
CAMPOS, G.W.S. Saúde Paidéia. São Paulo: Hucitec, 2003. 
LUZ M. T. Fragilidade social e busca de cuidado na sociedade 
civil de hoje. In: PINHEIRO R., MATTOS R. A., (orgs.). Cuidado: 
as fronteiras da integralidade. Rio de Janeiro: Hucitec, 2004. 
p. 9-20. MIRANDA, M. G. de. O. Projeto Político de Formação 
do Enfermeiro: contextos, textos, (re)construções. 2010. 400 
f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte - UFRN, Natal, RN, 2010. UNIVERSIDADE 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Faculdade de Enfer-
magem. Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação 
em Enfermagem. Mossoró, 2001.

Francielly Karoliny Barbosa Dantas; Moêmia Gomes de Oliveira 
Miranda; Ana Karinne de Moura Saraiva; Ana Taís Lopes de 
Oliveira; Maria Laudinete Menezes Oliveira; Priscilla Malaquias 
Rabelo; Jéssica Micaele Rebouças Justino; Cindy Damaris Gomes 
Lira; Irismar Karla Sarmento de Paiva;

14815 O ARRANJO MACRORREGIONAL DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO (CIES) 
NA PARAÍBA

Introdução A reorganização das CIES na Paraíba teve início 
em maio de 2010 e constitui um desafio contínuo. Buscou-se 
adequar a organização da PNEPS às especificidades regionais 
e ao Plano Diretor de Regionalização do Estado, vinculando 
todos os municípios a uma CIES. Objetivos Estruturar a PNEPS 
no Estado a partir dos princípios da cogestão, estruturando as 
CIES de forma a garantir a interinstitucionalidade e a regiona-
lização, orientadas por um plano regional de EPS que agregue 
processos formativos e estratégias para a fortalecimento e 
reorganização do trabalho na saúde. Metodologia Aprovadas 
pela resolução CIB nº 1.223 de 04 de maio de 2010, a propos-
ta foi construída a partir de 04 oficinas macrorregionais que 
envolveram representações do COSEMS, dos CGR, UEPB, CE-
FOR, UFPB, Núcleo de Acompanhamento das Regiões e Coor-
denação Estadual da EPS. Nesse formato, além de uma CIES 
Estadual, o Estado passa a ter 4 CIES Macrorregionais com-
postas por representantes, conforme previsto na portaria 
nº1996/2007. Resultados e Discussão Tal modelo, que surge de 
uma construção heterogênea e apresenta várias potencialida-
des para a realidade do estado, equacionando o apoio de ins-
tituições de ensino, públicas e privadas, predominantemente 
localizadas nas maiores cidades, inviabilizando a composição 
de espaços de colegiado nas regiões mais distantes da capi-
tal, ao mesmo tempo em que não apresentavam capacidade 
técnica para a efetivação de muitas das ações necessárias. Na 
prática, o arranjo ainda se apresenta frágil e pouco consoli-
dado. A mobilização de um grupo, não apenas diversificado, 
mas amplo e geograficamente distante, constituiu-se em um 
grande desafio. Mais do que um espaço para a elaboração de 
projetos, as CIES se efetivam enquanto instancias ampliadas 
que vinculam os municípios que compõe regiões e mobilizam 
os gestores, muitas vezes funcionamento como “disparador” 
aos trabalhos das CIR no primeiro trimestre do ano. Conclu-
sões/Considerações Finais Independente do formato, um de-

metodológicas acerca da adoção da pesquisa qualitativa ou 
quantitativa; da influência do método comparativo do posi-
tivismo ou adoção da perspectiva fenomenológica. A partir 
da adoção do pluralismo metodológico (Oliveira Filho, 1995), 
propomos a realização de etnografias acerca do trabalho em 
saúde que vinculam o local ao geral. Logo, o método não se 
refere à exposição de compilado de particularidades sem co-
nexão com a dimensão geral e histórica, assim como, destaca 
a expressão e as manifestações dos agentes, na medida em 
que casos singulares ilustram e exemplificam a característica 
geral do processo. Cabe ao pesquisador, criar “um painel” des-
sas manifestações e conferir a coerência da sua interpretação 
teórica. Desse modo, as políticas relacionadas ao trabalho são 
analisadas na dimensão concreta da realidade dos trabalhado-
res. Referências BURAWOY, M. The Extended Case Method: 
Four Countries, Four Decades, Four Great Transformations and 
One Theoretical Tradition. University of California Press. 2009. 
MINAYO, M.C . Desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa 
em saúde. SP, Hucitec Abrasco, 1994 OLIVEIRA FILHO, J-J. Pa-
tologias e regras metodológicas, São Paulo, Estudos Avança-
dos USP- Vol9, nº23, Jan/Abril 1995, p 263-268.

Helton Saragor de Souza; Aquilas Nogueira Mendes;

14797 INTERDISCIPLINARIDADE NA EDUCAÇÃO EM 
SAÚDE: AÇÃO OU CONCEITUAÇÃO?

Introdução Entendendo crise como momento de transforma-
ção, pensa-se que a crise nas ciências da saúde traduz-se por 
mudanças significativas nas reflexões científicas acerca do 
complexo objeto saúde. Acredita-se que não há separação en-
tre pensar/pesquisar cientificamente, aplicar conhecimentos 
científicos e ensiná-los. Logo, se há transformações nas ciên-
cias da saúde, há crise no ensino acerca das temáticas relacio-
nadas a ela. A atual crise nas ciências da saúde carece de novos 
modelos de ensino-aprendizagem no ambiente universitário. 
Entre as demandas que podem colaborar com a suplantação 
de modelos de educação limitados, (super)especializados, me-
ramente profissionalizantes e que fragmentam os sujeitos ao 
pensar a saúde, cita-se a interdisciplinaridade. Acredita-se que 
uma educação interdisciplinar, para quem vai lidar com o ob-
jeto saúde, pode construir profissionais com potencial crítico, 
capazes de refletir sobre a saúde, compreendendo-a em sua 
complexidade. Assim, deverá aprender que, por meio de sua 
atuação, deve intervir também sobre educação, saneamento, 
cultura, lazer, entre outros elementos constitutivos dos sujei-
tos. Objetivos Realizar pesquisa bibliográfica sobre a interdisci-
plinaridade na educação superior; Realizar pesquisa documen-
tal sobre a interdisciplinaridade na implantação de um curso 
superior; Analisar o que docentes de um curso interdisciplinar 
em saúde acreditam ser a interdisciplinaridade; Confrontar as 
compreensões de docentes acerca da interdisciplinaridade 
com os achados bibliográficos e documentais. Metodologia 
Esta pesquisa é um recorte de uma tese de doutoramento em 
Saúde Coletiva, cuja autora realizou um estudo de caso acerca 
da educação interdisciplinar em saúde de um curso de bacha-
relado em saúde. Tratou-se de uma investigação de natureza 
qualitativa. A pesquisa aconteceu entre os anos de 2009 e 2013 
e campo para coleta de dados foi em um campus universitário 
em Salvador/Bahia. Foram entrevistados oito professores e de-
zessete alunos. No entanto, para este recorte será delimitado o 

material coletado por meio do discurso docente. O instrumen-
to de coleta de dados foram entrevistas semi-estruturadas, 
análise de documentos e observações participantes. A pesqui-
sa foi aprovada pelo comitê de ética da Universidade Estadual 
do Ceará sob o parecer no. 1024.4540-0. A análise dos dados 
foi realizada por meio da Hermenêutica Fenomenológica. Re-
sultados e Discussão Entendeu-se que interdisciplinaridade é 
processual e, por isso, professores não têm uma noção univer-
sal sobre o que é interdisciplinaridade, fato positivo, pois não 
é possível haver um conceito passível de traduzir um processo. 
Em suas narrativas, discorreram sobre interdisciplinaridade ao 
falarem de acontecimentos corriqueiros de suas práxis no cur-
so em que lecionavam, da relação com outros professores e 
alunos, do diálogo entre as disciplinas e a aproximação com 
outros departamentos e unidades. Nesse sentido, destaca-se 
com Leis (2005) que a interdisciplinaridade não pode ser tradu-
zida por um paradigma já que é consequência de uma ação sin-
gular, contudo, multifacetada. Assim, os sujeitos da pesquisa, 
mostravam-se entusiastas da interdisciplinaridade não apenas 
propagando-a como ferramenta de apreensão do objeto saú-
de, mas na própria experiência do processo de ensino-apren-
dizagem vivenciando-a por meio da participação ativa dos alu-
nos e não apenas ensinando-a conceitualmente. Conclusões/
Considerações Finais Considera-se que a compreensão acerca 
da interdisciplinaridade como uma ação processual predomina 
sobre o entendimento que poderia ser um conceito fixo ou ain-
da uma ferramenta ou caminho metodológico. Outra maneira 
pela qual os professores discorreram sobre a interdisciplinari-
dade foi compreendendo-a como parte do movimento contra 
a hegemonia dos limites disciplinares entre os saberes, deixan-
do claro que sabem que os objetos relacionados à saúde são 
complexos. Considera-se que este fato é deveras importante 
na formação discente, que, com base no projeto pedagógico 
do curso, devem dominar uma visão ampliada dos contextos 
socioculturais, econômicos e políticos das realidades sociais. 
Referências 1. ALMEIDA FILHO, N. Transdisciplinaridade e o 
paradigma pós-disciplinar na saúde. In: Saúde e Sociedade, v. 
14, n. 3, p. 30-50, 2005. 2. LEIS, H. R. Sobre o conceito de inter-
disciplinaridade. In: Cadernos de pesquisa interdisciplinar em 
ciências humanas, n. 73, 2005. 3. UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
BAHIA (UFBA). Perfil geral da instituição. Universidade federal 
da Bahia. Salvador, 2007. 4. ______. Bacharelados interdiscipli-
nares: projeto pedagógico. Salvador, 2008a. 5. ______. Reso-
lução no 03/2008, Regulamenta organização e funcionamento 
dos bacharelados interdisciplinares na UFBA, Salvador, 2008c. 
6. ______. Projeto pedagógico do Bacharelado Interdisciplinar 
em Saúde. Salvador, 2010a. Disponível em: <http://w

Layza Castelo Branco Mendes; João Ernesto Moura Sobreira 
Bezerra;

14806 DISCUTINDO OS SABERES QUE (IM)
POSSIBILITAM A CRÍTICA DA REALIDADE SOCIAL NO 
PROCESSO DE FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO

Introdução Vivemos numa sociedade marcada pela solidi-
ficação do modelo neoliberal, onde a ordem é privatizar, é 
desmontar sistemas universais, é focalizar e segmentar as po-
líticas sociais é abolir direitos sociais. Dessa forma, no Brasil, 
dos últimos anos, pôde-se observar uma política social que 
não assegura direitos sociais (LUZ, 2004, ANDERSON, 1995). 
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DE PERNAMBUCO: CONTRIBUIÇÕES AO DEBATE

Introdução A Reforma Sanitária Brasileira propõe melhorias 
para a qualidade de vida da população, dispondo de recursos 
públicos, como os recursos humanos (PAIM; ALMEIDA-FILHO, 
2014). No art. 200 § 3º da Constituição Federal está estabele-
cido como atribuições do Sistema Único de Saúde ordenar a 
formação de recursos humanos na área de saúde (DIAS; LIMA; 
TEIXEIRA, 2013). A formação de sanitaristas deu-se por meio de 
programas de residências, especializações, mestrados e douto-
rados em Saúde Coletiva (BOSI; PAIM, 2010). A partir de 2008 
deu-se início no Brasil ao processo de implantação de Cursos de 
Graduação em Saúde Coletiva, sendo hoje 23 cursos, estando 
três deles localizados no estado de Pernambuco. A implanta-
ção desses cursos ocorreu no contexto de expansão do ensino 
superior brasileiro. O CGSC é um avanço na direção de uma for-
mação interdisciplinar em nível de graduação, por meio do qual 
não seria necessária uma “reprofissionalização” pela pós-gra-
duação, que geralmente recebem profissionais que possuem 
uma formação disciplinar orientada pelo modelo biomédico 
(CASTELLANOS et al.,2013). Objetivos Objetivo Geral: Analisar 
os Cursos de Graduação em Saúde Coletiva do estado de Per-
nambuco. Objetivos Específicos: 1. Compreender os contextos 
locorregionais na implantação dos cursos; 2. Entender a orga-
nização didático-pedagógica estruturada nos PPC dos cursos 
de graduação de Saúde Coletiva. Metodologia Trata-se de um 
estudo de caso com abordagem qualitativa, com a realização 
de análise documental a partir dos projetos pedagógicos dos 
cursos. Para análise dos dados foi utilizada a abordagem teó-
rico-metodológica de análise de conteúdo (BARDIN, 2011). Os 
dados selecionados para o estudo dizem respeito aos Cursos 
de Graduação em Saúde Coletiva do estado de Pernambuco, 
que são desenvolvidos nas seguintes instituições: Universidade 
Federal de Pernambuco; Universidade de Pernambuco (UPE) e 
Associação Caruaruense de Ensino Superior (ASCES). O perío-
do de realização do estudo foi de julho a novembro de 2016. 
O projeto não recebeu financiamento de órgãos de fomento, 
nem necessitou de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesqui-
sa por se tratar de uma análise documental, não envolvendo 
seres humanos. Resultados e Discussão No contexto históri-
co-político, a presença de uma lacuna histórica da formação 
de sanitaristas pela graduação, em concordância com Paim 
(2006) quanto à insuficiente qualificação de profissionais para 
atuarem na Saúde Coletiva. Apontamento de questões como 
a escassez de quadros qualificados, a persistência do cliente-
lismo e o desvio de funções técnicas. No contexto econômico, 
cenários e intencionalidades diferentes, evidenciadas pela pre-
sença, na UFPE, de um cenário de pobreza e, na ASCES, por um 
dos maiores pólos médicos, podem produzir direcionamentos 
distintos na formação desses profissionais. Experiências inter-
nacionais de cursos semelhantes apresentados como motiva-
dores, indicando uma tendência de expansão e acreditação 
dessa formação (BOSI; PAIM, 2010). Com relação à organiza-
ção didático-pedagógica, na UFPE e ASCES há horário de aula 
noturno, o que significa considerar que os estudantes na gran-
de maioria são trabalhadores não dispondo de tempo integral 
(VARGA; PAULA, 2012). O eixo predominante é o de Gestão em 
Saúde, havendo diferenças nos outros eixos, que podem ser 
explicadas pelo fato das DCN do Curso de Graduação em Saúde 
Coletiva não estarem em vigência. Conclusões/Considerações 

Finais Questões importantes foram postas em debate com 
base nos apontamentos dos PPC, como a necessidade do forta-
lecimento das políticas públicas e do SUS. Por meio da evidên-
cia das diferentes distribuições das áreas de conhecimento na 
matriz curricular dos cursos, acredita-se que poderá ocasionar 
diferente enfoques na formação dos profissionais. Porém, com 
a vigência das Diretrizes Curriculares Nacionais do CGSC será 
possível estabelecer o perfil do Bacharel em Saúde Coletiva e 
os componentes curriculares fundamentais para a formação. 
Questionamentos surgiram, tais como: os cursos estão avan-
çando no caminho da superação dos desafios que estão coloca-
dos nos PPC? Visualiza-se a possibilidade de desenvolvimento 
de outras pesquisas. Pensar a formação de novos agentes do 
campo da saúde coletiva significa pensar sujeitos implicados 
com um projeto de sociedade mais justa, igualitária e harmo-
niosa. Referências BARDIN, L. Análise de Conteúdo. São Paulo: 
Almedina, 2011. BOSI, M. L. M; PAIM, J. S. Graduação em Saúde 
Coletiva: limites e possibilidades como estratégia de formação 
profissional. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 2010. 
CASTELLANOS, M. E. P. et al. Estudantes de graduação em 
saúde coletiva – perfil sociodemográfico e motivações. Ciência 
& Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 2013. DIAS, H. S; LIMA, L. D; 
TEIXEIRA, M. A trajetória da política nacional de reorientação 
da formação profissional em saúde no SUS. Revista Ciência & 
Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 2013. PAIM, J. S. Desafios para a 
Saúde Coletiva no Século XXI. 1º ed. Editora EDUFBA. Salvador, 
2006. PAIM, J. S; ALMEIDA-FILHO, N. Saúde Coletiva. Teoria e 
Prática. 1º ed. Editora Medbook. Rio de Janeiro, 2014. VARGAS, 
H. M. V; PAULA, M. F. C. A inclusão do estudante-trabalhador e 
do trabalhador-estudante na educação superior: desafio públi-
co a ser enfrentado. Revista Avaliação.

Alessandra Cavalcante Vieira de Melo; Lívia Milena Barbosa de 
Deus e Méllo; José Ronaldo Vasconcelos Nunes;

14843 PET GRADUASUS UNIRIO/SMS-RJ: CONEXÕES 
ENTRE A FORMAÇÃO E A VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Introdução O Programa de Educação pelo Trabalho para a 
Saúde - PET/GraduaSUS foi consolidado através do Ministé-
rio da Saúde em parcerias com as Secretarias Municipais e as 
Instituições de Ensino Superior. A UNIRIO foi contemplada 
através de um projeto comum com os cursos de Graduação 
em Enfermagem, Nutrição e Medicina. Dentro das demandas 
colocadas pela Coordenação da Área Programática 2.1 (CAP 
2.1), a Vigilância em Saúde foi o campo de atuação escolhido 
pelo grupo tutorial da Enfermagem. O PET-Saúde/GraduaSUS 
traz o desafio de discutir e desenvolver mudanças curricula-
res alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para 
todos os cursos de graduação na área da saúde; qualificação 
dos processos de integração ensino-serviço-comunidade de 
forma articulada entre o Sistema Único de Saúde e as insti-
tuições de ensino; articulação com projetos do Ministério da 
Saúde e Ministério da Educação e/ou outros projetos de âmbi-
to local ou regional relacionados à integração ensino-serviço-
comunidade. Objetivos Com base nas propostas do projeto, 
espera-se, no grupo da Enfermagem, discutir as práticas em 
saúde, refletir sobre o processo de formação e pensar o SUS 
para o qual formamos e vivenciamos no nosso dia a dia. Me-
todologia Relato de experiência desenvolvido por acadêmicas 
do curso de Graduação em Enfermagem que atuam na Vigi-

safio central à efetivação da PNEPS, dentre muitos, consiste 
na alta rotatividade dos atores envolvidos. Consequência di-
reta da contínua precarização do trabalho na saúde que mina 
a política desde a sua elaboração, por gestores e técnicos “de 
temporada”, quanto aos seus resultados, iniciando processos 
formativos para trabalhadores do SUS e concluindo turmas 
de trabalhadores da iniciativa privada ou de outros setores. 
Referências BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 545 de 
20 de maio de 1993. Norma Operacional Básica do Sistema 
Único de Saúde/NOB SUS 01/93. Brasília, 1993. Disponível 
em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1993/ 
prt0545_20_05_1993.html>. Acesso em: 27 out. 2014.

Bruno Costa de Macedo; Volmir José Brutscher; Jonathan 
Elias Teixeira Lucena; Gessica Alanne Claudino Valentim; Paulo 
Ricardo Rodrigues da Silva;

14829 ELABORAÇÃO DE JOGO LÚDICO SOBRE 
DIABETES PARA O PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE

Introdução O jogo lúdico tem papel fundamental no desen-
volvimento humano e pode ser utilizado como ferramenta 
pedagógica eficiente. Conforme relata Ramos (2012), os edu-
cadores reconhecem os brinquedos e jogos como fatores im-
portantes na educação por proporcionarem oportunidade de 
desenvolvimento da linguagem, pensamento, concentração e 
atenção, além de estimular a curiosidade, a autoconfiança e a 
autonomia dos educandos. Nesse contexto, a partir das prá-
ticas com as metodologias ativas e participativas em ensino 
e aprendizagem (MAPEA), o grupo de facilitadores da Coor-
denadoria Regional de Saúde (CORES) VI, desafiados a trazer 
significados às oficinas desenvolvidas para Agentes Comuni-
tários de Saúde (ACS), passou a desenvolver um jogo educati-
vo com o tema Diabetes e os cuidados necessários para o en-
frentamento da doença. A importância de abordar este tema 
incide ser o Diabetes um dos responsáveis pela primeira causa 
de mortalidade e de hospitalizações no Sistema Único de Saú-
de (SUS), além de impactar em problemas de saúde que afe-
tam negativamente a qualidade de vida dos seus portadores 
(BRASIL, 2013). Objetivos Os objetivos deste trabalho são des-
crever a experiência na construção de um jogo educativo so-
bre Diabetes no processo de ensino-aprendizagem com foco 
nas metodologias ativas e participativas para capacitação 
com agentes comunitários de saúde e mostrar que o processo 
de educação permanente pode trazer muitas construções de 
estratégias que contribuam positivamente com o trabalho em 
serviço. Metodologia Os facilitadores são enfermeiros e odon-
tólogos de unidades básicas de saúde da Coordenadoria Re-
gional de Saúde (CORES) VI, em Fortaleza, Ce. Nos encontros 
mensais dos facilitadores realizados ao longo do ano de 2016, 
experiências e estratégias convergiram para a forma do espi-
ral construtivista, com a identificação do problema, a formula-
ção de hipóteses e busca do conhecimento através de novas 
informações compartilhadas pelo grupo. Utilizando o próprio 
jogo como hipótese para a solução do problema, buscou-se 
referencial teórico para embasarmos com segurança as ques-
tões que precisavam ser respondidas sobre diabetes. Assim, 
chegamos à construção de um jogo de tabuleiro para realizar-

mos educação em saúde sobre Diabetes com os agentes co-
munitários de saúde. Todo esse processo esteve em constan-
te avaliação e foi retroalimentado com abordagem de novos 
temas e indagações. Resultados e Discussão Através do jogo 
educativo sobre Diabetes, temas relativamente complexos 
seriam abordados de forma simples e lúdica de modo a tra-
zer maior significado no processo de ensino e aprendizagem 
juntamente com os ACS. Como disparador inicial, percebemos 
a necessidade de tornar mais prazerosa a capacitação para es-
tes, tendo como questão principal o desenvolvimento de um 
jogo educativo. Durante a construção, o instrumento passou 
por avaliação interna, testado entre os facilitadores e aperfei-
çoado em várias versões. Através da construção deste jogo 
sobre diabetes percebemos que as metodologias ativas de 
ensino e aprendizagem são um instrumento para motivação 
dos trabalhadores e que, possivelmente, permitirá a solução 
criativa e coletiva de problemas encontrados pelos profissio-
nais na sua prática cotidiana. O lúdico não é um método único 
para a melhoria no processo de ensino-aprendizagem, mas 
uma ponte que auxilia no alcance de resultados positivos por 
parte dos educadores interessados em proporcionar mudan-
ças. O jogo ainda permanece em construção, sendo o próximo 
passo a realização de um processo de validação. Conclusões/
Considerações Finais A utilização do jogo lúdico na educação 
em saúde sobre Diabetes com os ACS reforça a importância da 
busca de metodologias que substituam a rigidez e passividade 
do processo pedagógico. Os atores envolvidos precisam usar 
o espaço de trabalho para produzir reflexão, avaliação e cons-
trução de saberes, com reforço no entusiasmo de aprender e 
conhecer. Esse jogo poderá, ainda, ser usado para capacita-
ção com outros grupos profissionais e alunos de graduação 
que realizam estágios nas unidades básicas de saúde e, até 
mesmo, para promover discussão de forma lúdica junto aos 
próprios pacientes portadores de diabetes e seus acompa-
nhantes nos grupos operacionais por conter uma linguagem 
clara e de fácil entendimento. Podemos concluir, ainda, que 
o desenvolvimento deste jogo poderá servir de modelo para 
a formulação de outros jogos de tabuleiros envolvendo diver-
sas temáticas na área da saúde. Referências BRASIL. Ministé-
rio da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 
de Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com 
doença crônica : diabetes mellitus / Ministério da Saúde, Se-
cretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Bási-
ca. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 160 p: il. (Cadernos de 
Atenção Básica, n. 36). Disponível em: < http://189.28.128.100/
dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_36.pdf >. Acesso 
em: 13 de janeiro de 2017. IGLESIAS. A.G., PAZIN FILHO, A. A 
aprendizagem de adultos, Ribeirão Preto, 2014. RAMOS, F.P. 
Para entender a história. A importância do lúdico no proces-
so de aprendizagem. Ano 3, Vol. fev., Série 13/02, 2012, p.01-
06. Disponível em: <http://fabiopestanaramos.blogspot.
com.br/2012/02/importancia-do-ludico-no-processo-de.html>. 
Acesso em: 13 de janeiro de 2017.
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14865 O NASF EM RECIFE: DIFICULDADES E DESAFIOS 
PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO

Introdução Implementado em Recife desde 2010, o Nasf vem 
sendo pensado no município como uma retaguarda especiali-
zada, potencializadora dos processos de cuidado e de educa-
ção em saúde das eSF’s. O Nasf em Recife operacionaliza-se 
mediante diferentes ferramentas tecnológicas, cujas práticas 
circulam entre os olhares de núcleo e de campo de cada ca-
tegoria profissional, pautando-se na lógica do trabalho em 
equipe e buscando uma maior resolutividade do cuidado por 
propostas de atuação horizontais e colaborativas. Apesar do 
NASF no município estar fundamentado no referencial teó-
rico-metodológico do Apoio Matricial, o que representa um 
ponto importante no arranjo organizacional e na ampliação 
das possibilidades de atuação na Atenção Primária da cidade, 
faz-se necessária uma revisão crítica dos processos de traba-
lho implementados por seus profissionais. Objetivos Diante 
disso, este relato tem o objetivo de versar sobre as problemá-
ticas enfrentadas pelos profissionais do Nasf no seu cotidiano 
de trabalho na cidade do Recife. Metodologia A perspectiva 
de análise foi a observação participante e as problemáticas 
analisadas foram organizadas em 4 categorias: estruturais - 
estrutura física precária de algumas unidades de saúde; falta 
de materiais/insumos; pouca disponibilidade de transporte 
institucional para realização das atividades; relacionais - pou-
ca sensibilização/interação de alguns profissionais do Nasf 
e das eSF para o trabalho em equipe; isolamento de alguns 
profissionais do Nasf pelo núcleo profissional, priorizando o 
atendimento individual específico e pouca disponibilidade de 
alguns profissionais das eSF e do Nasf para realização de con-
sultas compartilhadas; operacionais - incompatibilidade de 
agendas entre profissionais das eSF e do Nasf para realização 
de atividades conjuntas, dificuldade no fluxo das informações 
pertinentes aos casos e no planejamento dos envolvidos para 
corresponsabilização das ações; e de formação – poucas ati-
vidades de educação na saúde a partir do contexto das prá-
ticas do Nasf. Resultados e Discussão Diversos desafios são 
impostos, principalmente quando se avalia a formação de 
parte dos profissionais de saúde que atuam nessa estratégia, 
como a necessidade de mudança na organização dos serviços. 
Nas práticas de saúde, os profissionais que atuam no NASF 
apresentam dificuldades em criar possibilidades para a atua-
ção conjunta, integrada e intersetorial que incorpore a partici-
pação de usuários na atual concepção ampliada de saúde que 
está sendo assumida pelo SUS; há dificuldades em aprender, 
no cotidiano, com a assistência e com o trabalho coletivo no 
território, o que depende de flexibilidade e interlocução dos 
envolvidos. Alguns artigos relacionaram parte das dificulda-
des do processo de apoio com questões estruturais, a saber: 
excesso de equipes para matriciar, terceirização por meio de 
Organizações Sociais de Saúde, disputa entre modelos distin-
tos de atenção, dificuldade de gerenciar agendas e cargas ho-
rárias diferentes entre equipes NASF e ESF. A maior parte dos 
artigos relata uma grande cobertura assistencial na forma de 
atendimento individual. Eles reconhecem esse fato como uma 
distorção da política, que privilegia uma ação assistencialista e 
pouco resolutiva, pautada na produção de metas. Conclusões/
Considerações Finais A definição de um arranjo organizacional 

para o Nasf fundamentado no Apoio Matricial e operacionali-
zado a partir de suas ferramentas tecnológicas consiste num 
grande passo para a concretização de um programa criado há 
pouco tempo mas que já enfrenta obstáculos conhecidos na 
saúde pública, como a precarização do trabalho e dos serviços 
na Atenção Primária à Saúde. No entanto, entendemos que 
não é suficiente definir o referencial teórico-metodológico de 
trabalho sem relacionar com a infraestrutura, a formação téc-
nica e pedagógica, a sensibilização para o trabalho em equipe 
e multidisciplinar, ou seja, é necessário produzir meios de au-
xiliar a desburocratização dos serviços e atividades para que 
possamos construir o cuidado necessário e a resolutividade 
como suporte especializado para e com às eSF’s e usuários. 
Referências ANJOS, K. F. et al. Perspectivas e desafios do nú-
cleo de apoio à saúde da família quanto às práticas em saúde. 
Saúde em Debate, Rio de Janeiro. v. 37. n. 99. p. 672-680. Out/
Dez, 2013. Pasquim, H. M. Arruda, M. S. B. Núcleo de apoio 
à saúde da família: revisão narrativa sobre o Apoio Matricial 
na Atenção Básica. Corpus et Scientia, Rio de Janeiro. v. 9. n. 
2. p. 34-44, Jul./Dez, 2013. MINAYO, M.C.S. O desafio do co-
nhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 11a ed. São Paulo, 
HUCITEC, 2010.

Mateus do Amaral Meira; Luana Padilha da Rocha;

14894 IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE GESTÃO DO 
TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE NUMA DIRETORIA DE 
VIGILANCIA E ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR-BA

Introdução A realização da Oficina de Gestão de Pessoas na 
DIVAST em 2012 reflete a caminhada de sua Diretoria na dire-
ção da estruturação da área de Gestão de Pessoas. No período 
2008-2009 realizou-se o diagnóstico de clima organizacional, 
ação que mobilizou pessoas, espaços e fazeres. Ato contínuo 
ao processo de planejamento feito em 2007, início da expe-
riência de um modelo de gestão democrático e participativo 
na Bahia. A intenção era contribuir com o debate e reflexão 
coletiva acerca do papel da DIVAST, a partir de um olhar re-
novado sob a gestão do trabalho e da educação na saúde. 
Este movimento nos revela que fazer gestão de pessoas na 
DIVAST não é “tarefa” de uma área específica, mas uma ação 
que transversaliza a organização como um todo, movimento 
interno alinhado ao processo de “repensar” a rede da vigilân-
cia e atenção à saúde do trabalhador na Bahia em função dessa 
nova configuração; ponto de partida para a definição de priori-
dades, para uma nova configuração organizacional, bem como 
para o desenvolvimento de uma nova dinâmica de trabalho 
capaz de absorver novas demandas de ordem técnico-político-
gerencial, compatível com os desafios atuais colocados para o 
SUS. Objetivos Definir as estratégias internas para o processo 
de implantação do Núcleo de Gestão do Trabalho e Educação 
na Saúde -NUGTES no âmbito da DIVAST; elaborar o Plano de 
Trabalho com base nos processos de Planejamento e progra-
mação internos da DIVAST Metodologia Foram 16h de trabalho 
que conformaram dinâmicas de grupo, atividade em grupo e 
discussão em plenária para compartilhamentos, alinhamen-
tos, planejamento e programação de ações para o processo 
de implantação do Núcleo de Gestão do Trabalho e Educação 
na Saúde -NUGTES desta diretoria. Com o objetivo de levantar 
expectativas e mobilizar o grupo para a oficina, foi solicitado 

lância em Saúde da CAP 2.1 e na Rocinha. Apoiou-se nas bases 
metodológicas da pesquisa descritiva, através da caracteriza-
ção do processo de imersão no campo da Vigilância em Saúde, 
em dois locais distintos. Resultados e Discussão As atividades 
iniciaram-se em maio de 2016, com encontros e discussões ini-
ciais, apresentação do projeto e planejamento das ações em 
conjunto – tutores, preceptores, voluntários e bolsistas. As 
ações planejadas e implementadas têm foco na interdiscipli-
naridade, integração ensino-serviço e humanização/integrali-
dade do cuidado. A AP 2.1, que abrange a zona sul do Rio de 
Janeiro (RJ), tem em seus territórios parcelas significativas de 
população vivendo em favelas, com grandes iniquidades so-
ciais. As proposições construídas coletivamente contribuem 
para a possibilidade de se pensar estratégias, ações e inter-
venções que possibilitem a transformação da realidade. Atuar 
no campo da Vigilância em Saúde tem possibilitado discus-
sões acerca do curso de Graduação em Enfermagem da UNI-
RIO, as práticas em saúde e, consequentemente, a produção 
de cuidado, com todos os atores envolvidos no projeto, além 
de estreitar as relações universidade x unidades/profissionais 
de saúde x gestores x comunidade, possibilitando reflexões 
acerca do ensino de graduação que estavam adormecidas nos 
saberes e fazeres do coletivo. Conclusões/Considerações Fi-
nais O projeto tem proporcionado aos envolvidos vivenciar a 
integração da orientação teórica com as práticas de atenção 
nos serviços públicos de saúde, durante todo o processo de 
ensino-aprendizagem, a partir das reais necessidades da po-
pulação, principalmente sob o olhar aprofundado do campo 
da Vigilância em Saúde. Além de envolver docentes, estudan-
tes de graduação e profissionais de saúde no desenvolvimen-
to de atividades na rede pública de saúde, as necessidades 
dos serviços têm sido fontes de produção de conhecimento 
e pesquisa em temas e áreas estratégicas do SUS, fazendo do 
PET uma experiência de ensino, pesquisa e extensão. O PET 
tem possibilitado, com isso, discutir as práticas em saúde, 
refletir sobre o processo de formação e pensar o SUS para 
o qual formamos e vivenciamos. Uma proposta com muitas 
possibilidades, desdobramentos, e o melhor, muita produção 
de vida e de cuidado. Referências EDITAL Nº 13, de 28 de se-
tembro de 2015. Seleção para o Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde PET-SAÚDE/GRADUASUS - 2016/2017. 
Diário Oficial da União – seção 3. Publicado NO nº 186, de 
terça-feira, 29 de setembro de 2015. p. 126. ISSN 1677-7069. 
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/prin-
cipal/secretarias/sgtes/sgtes-gestao-da-educacao/pet-saude, 
acessado em 25/05/2016. BRASIL. Ministério da Saúde. Secre-
taria de Vigilância à Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Di-
retrizes Nacionais da Vigilância em Saúde / Ministério da Saú-
de, Secretaria de Vigilância em Saúde, Secretaria de Atenção à 
Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 108 p.: – (Série F. 
Comunicação e Educação em Saúde) (Série Pactos pela Saúde 
2006; v. 13). PAIM, J.S. Vigilância da Saúde: dos modelos assis-
tenciais para a promoção da saúde. CZERESNIA, D.; FREITAS, 
C.M. Promoção da Saúde – conceitos, reflexões, tendências. 
Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2004.
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14861 TRIAGEM MÉDICA DA EMERGÊNCIA: NOVO 
INICIO PARA O FLUXO DE ATENDIMENTO

Introdução No Brasil, há cerca de 21 milhões de pessoas com 
mais de 60 anos, é o sexto país do mundo em taxa de enve-
lhecimento, segundo o que vai proporcionar uma mudança 
do perfil de mortalidades e morbidades, sendo necessária a 
criação e elaboração de políticas de saúde voltadas para a 
população idosa (OMS, 2015). No hospital o qual trabalho, 
referência para atendimento cardiopulmonar de emergência, 
a demanda por tratamento está acima de nossa capacidade, 
sendo então, instituído o acolhimento com classificação de 
risco, implantado em todas as portas de entrada do SUS rea-
lizado por profissional de saúde, de nível superior, mediante 
treinamento específico e utilização de protocolos pré-esta-
belecidos e tem por objetivo avaliar o grau de urgência das 
queixas dos pacientes, colocando-os em ordem de prioridade 
para o atendimento” (BRASIL, 2002). Mas, para emergências 
de hospitais terciários, apenas a classificação de risco é sufi-
ciente para ordenar esta demanda excessiva? Objetivos Ge-
ral: reorganizar o fluxo de atendimento em emergência de 
unidade terciária Específicos: - descrever atual fluxo atendi-
mento - identificar limitações do acolhimento com classifica-
ção de risco - instituir a triagem médica como inicio do fluxo 
de atendimento em emergncia terciária Metodologia Trata-
se de um projeto de intervenção realizado na emergência de 
unidade de atendimento terciário cardiopulmonar no Estado 
do Ceará, no período de junho 2015 a dezembro de 2016, en-
volvendo os profissionais médicos, abordados com entrevis-
ta aberta sobre o tema do acolhimento e atendimento em 
emergência terciária. Resultados e Discussão O hospital es-
tudado tem uma média de atendimentos de 12mil pacientes 
por mês. Temos 04 médicos em atendimento por turno e, no 
inicio, estavam discrentes a respeito da efetividade da mu-
dança do fluxo, mesmo porque, seria retirado um deles para 
realizar a triagem, restando apenas 03 para atendimento aos 
pacientes. O numero de atendimentos reduziu em torno de 
30%, caindo a média de 12 para 9mil atendimentos/mês e di-
minuindo quantidade de pacientes com classificação verde/
azul (menos graves), que não seriam o objetivo maior do 
atendimento em unidade terciária Conclusões/Considerações 
Finais concluimos que o fluxo de atendimento iniciado pela 
triagem médica trouxe um grande impacto positivo para os 
pacientes e profissionais, visto que diminuiu a quantidade de 
atendimentos, tempo de espera, gastos com insumos. Refe-
rências Servei Andorrà d‘Atenció Sanitària; Organización Pa-
namericana de la Salud. Organização e Gestão de Urgências 
- Triagem de Urgências. Brasília: Treelogic. 2011. Disponível 
em: http://www.triajeset.com/acerca/archivos/Presentacion-
SET.pdf. Ministério da Saúde - Secretaria Executiva. Núcleo 
Técnico da Política Nacional de Humanização. HumanizaSUS: 
Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco: um pa-
radigma estético no fazer saúde. [documento na Internet] 
Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2004. Disponível 
em:http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/impressos/
folheto/05_0050_FL.pdf) Gilboy, N., et al. Emergency Seve-
rity Index (ESI): a triage tool for emergency department care, 
version 4.
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conscientização do usuário quanto ao tipo de atendimento 
oferecido. Todavia, espera-se certa resistência às mudanças 
a serem implantadas, tanto por parte dos profissionais quan-
to dos usuários, em virtude do hábito de procurar sempre o 
hospital quando surge um problema de saúde, e não a unida-
de básica de saúde. Entretanto, espera-se que o trabalho de 
sensibilização seja intenso e contínuo e possa lograr êxito em 
sua concretização. Referências BRASIL. Ministério da Saúde. 
HumanizaSUS: política nacional de humanização. Brasília/DF, 
2003. _______. Ministério da Saúde. Acolhimento nas práticas 
de produção de saúde. Brasília/DF, 2008. GONÇALVES, A. V. 
F.; BIERHALS, C. C. K.; PASKULIN, L. M. G. Acolhimento com 
classificação de risco em serviço de emergência na perspec-
tiva do idoso. Rev. Gaúcha de Enfermagem. p. 14 – 20. Set, 
2015. MACKWAY-JONES, K.; MARSDEN, J.; WINDLE, J. Sistema 
Manchester de Classificação de Risco: classificação de risco 
na urgência e emergência. 1 ed. brasileira. Grupo Brasileiro de 
Classificação de Risco. Set. 2010. O’DWYER, G.; OLIVEIRA, S. 
P.; PETA, M. H. Avaliação dos serviços hospitalares de emer-
gência do programa QualiSUS. Rev. Ciência e Saúde Coletiva. 
n. 14, v. 5, p. 1881 – 90, 2009.
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14914 INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO DA 
ENFERMEIRA NOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE DA BAHIA

Introdução A intensificação do trabalho é definida por Dal 
Rosso (2008, p.23) como: “Processos de qualquer natureza 
que resultam no maior dispêndio de capacidades físicas, cog-
nitivas e emotivas do trabalhador com o objetivo de elevar 
quantitativamente ou melhorar qualitativamente os resulta-
dos”. O alongamento da jornada de trabalho, o aumento do 
ritmo e velocidade do trabalho, a polivalência, a flexibilida-
de do trabalho e do emprego e a gestão por resultados são 
formas de intensificação do trabalho (DAL ROSSO, 2008). A 
intensificação do trabalho, como parte da atual reconfigura-
ção do mundo do trabalho, resulta na precarização das con-
dições de trabalho. A precarização, segundo Bourdieu (1998), 
é um regime político de dominação que provoca permanente 
insegurança no trabalhador por medo de perder o emprego 
em uma situação de mercado de trabalho desfavorável para 
o trabalhador. A enfermeira, na sua condição de trabalhado-
ra da saúde, precisa identificar as condições de trabalho que 
está submetida, pois tais condições podem comprometer, 
simultaneamente, a sua saúde, a segurança do usuário e a 
qualidade do cuidado por ela prestado. Objetivos Descrever 
as condições de trabalho que caracterizam a intensificação 
do trabalho da enfermeira nos hospitais do sistema único de 
saúde da Bahia. Metodologia Este estudo é um recorte da dis-
sertação “Condições de trabalho da enfermeira nos hospitais 
do Sistema Único da Bahia” que faz parte do projeto “Análise 
do processo de trabalho em enfermagem no SUS-Bahia”, fi-
nanciado pela FAPESB. É um estudo descritivo, exploratório, 

quantitativo, que teve como campo de estudo 22 unidades 
hospitalares do SUS Bahia de administração pública direta e 
indireta. A amostra do estudo foi constituída de 253 enfermei-
ras, estratificadas pelo tipo de administração da unidade hos-
pitalar. A coleta de dados foi realizada através de formulário 
no período de março a dezembro de 2015. Os dados foram ar-
mazenados no programa STATA v12.0. Para análise dos dados 
foi utilizada a estatística descritiva por meio da distribuição de 
frequências e de médias. Para verificar as diferenças entre os 
estratos foram usados os testes: Qui-quadrado de Pearson, 
Qui-quadrado de Fisher e Qui-quadrado de Tendência Linear, 
adotando o nível de significância de 5% (p < 0,05). Resulta-
dos e Discussão Do total de entrevistadas, 98,4% afirmavam 
ter um ritmo de trabalho de 3 a 5, numa escala de 0 (lento) 
a 5 (muito acelerado). Observou-se diferenças proporcionais 
estatisticamente significantes (p=0,003), predominando rit-
mo muito acelerado nos hospitais administração indireta. Na 
realização de suas tarefas, 98,6% das enfermeiras afirmavam 
sofrer pressão do tempo. Segundo 56,6% das entrevistadas, 
o excesso de pacientes para prestarem assistência acontecia 
frequentemente ou sempre. 68,8% apontavam fazer algum 
tipo de adaptação ou improviso de materiais para que a as-
sistência fosse prestada. Esse dado apresenta diferença esta-
tisticamente significante entre os estratos (p=0,000), sendo 
na administração direta a maior frequência de adaptações e 
improvisos. Em relação à supervisão de mais trabalhadores do 
que eram capazes, 59,8% delas afirmavam que isso nunca ou 
raramente acontecia. 54,3% afirmavam que frequentemente 
ou sempre assumiam múltiplas atribuições devido à escassez 
de pessoal. Em relação às metas a serem cumpridas, 43,4% 
avaliavam que algumas vezes conseguiam cumprir as metas 
de forma tranquila, e 53,9% raramente ou nunca se sentiam 
pressionadas para alcançá-las. Conclusões/Considerações Fi-
nais O ritmo de trabalho acelerado e a pressão do tempo vi-
venciada no cotidiano do trabalho da enfermeira indicam alta 
produção em relação à carga horária de trabalho disponível. O 
excesso de pacientes a serem assistidos, aliado a escassez de 
pessoal e à necessidade de realizar improvisos e adaptações 
para adequação de materiais e insumos, impõem a enfermeira 
uma sobrecarga de trabalho. Em relação ao ritmo de trabalho, 
as unidades hospitalares de administração pública indireta 
apresentam ritmos mais intensos de trabalho, enquanto que 
na direta as enfermeiras realizam mais adaptações e improvi-
sos. Disponibilidade de instrumentos para a realização do tra-
balho aliada a um ritmo de trabalho intenso aumentam a pro-
dutividade. As metas induzem as enfermeiras a trabalharem 
além das suas capacidades, apesar delas não se sentirem pres-
sionadas para alcança-las. Conclui-se que, o trabalho da enfer-
meira em unidades hospitalares da rede do sistema único de 
saúde na Bahia sofre intensificação do trabalho. Referências 
DAL ROSSO, Sadi. Mais trabalho! A intensificação do labor na 
sociedade contemporânea. São Paulo: Boitempo. 2008. MAU-
RO, Yvone Chaves; PAZ, Andréia Fontes da; MAURO, Carla 
Christina Chaves; PINHEIRO, Michely Alexandrino de Souza; 
SILVA, Viviane Gomes. Condições de trabalho da equipe de en-
fermagem em enfermarias de um hospital universitário. Esc. 
Anna Nery Rev. Enferm. ed. 14, v.1, p.13-8, 2010. GONÇALVES, 
Francisco Gleidson de Azevedo; LEITE; SOUZA; SANTOS, Dé-
borah Machado dos. O modelo neoliberal e suas repercussões 

aos participantes que respondessem a três perguntas: o que 
peço ao NUGTES, o que peço à equipe dirigente e com que me 
comprometo. A Plenária Final aprovou o Plano de Trabalho, no 
qual os eixos de atuação do NUGTES definidos: vida funcional, 
educação permanente, saúde do trabalhador, planejamento, 
monitoramento e avaliação da força de trabalho. Resultados 
e Discussão A oficina, que contou com a participação de coor-
denadores e técnicos das diversas coordenações da DIVAST, 
foi conduzida pela coordenação de Planejamento e Ações 
Estratégicas - COPLAN e apontava naquele momento para o 
aprofundamento que aquela Diretoria teria que fazer relacio-
nado à gestão de pessoas, formação e educação permanente 
internas. As questões apontadas na oficina, desde os fluxos 
e procedimentos de funcionalidade, fortalecimento das ativi-
dades desenvolvidas para formação e capacitação dos seus 
trabalhadores, sem dúvida contribuíram para o processo de 
mudança organizacional requerida na instituição face aos no-
vos desafios. Os produtos desta oficina foram: a construção do 
plano de trabalho para o processo de implantação do NUGTES, 
contemplando suas atribuições; sua inserção no organograma 
da DIVAST e a recomendação à SUVISA para cada diretoria im-
plantar o seu NUGTES; criação de um instrumento de avaliação 
para as ações desenvolvidas no NUGTES; definição da periodi-
cidade das oficinas de planejamento; definição e estruturação 
do local onde funcionará o NUGTES e a reorganização interna 
do núcleo a partir do que já é rotina. Conclusões/Considera-
ções Finais A I ª Oficina do Núcleo de Gestão do Trabalho e Edu-
cação na Saúde da Diretoria de Vigilância e Atenção Integral à 
Saúde do Trabalhador–DIVAST representou mais um passo em 
busca do desenvolvimento institucional, com ênfase nas ques-
tões relativas à gestão de pessoas, o que tem contribuído para 
o fortalecimento da equipe interna desta diretoria, bem como, 
o repensar das suas práticas cotidianas, enquanto trabalhado-
res da saúde. Portanto implicam em rotinas, projetos, ações 
estratégicas e propostas em um processo contínuo e dialético. 
Neste contexto estão colocados os desafios/oportunidades/
demandas para outros atores, o fazer (a rotina) é diferente de 
pensar, problematizar e criar e expressa ainda a atuação poli-
tica nos diversos espaços coletivos. As principais referências 
norteadoras apontadas: ambiência acolhedora-acolhimento; 
educação permanente; valorização e qualidade de vida do 
servidor no seu trabalho e gestão de pessoas. Referências Re-
latório Oficina NUGTES/SUVISA, agosto de 2012. Proposta de 
implantação do NUGTES da DIVAST/CESAT-2011. Relatório da 
Consultoria à DIVAST – 2011. Relatório da Oficina de Avaliação 
em 2010 - Quadro II Avanços, Desafios e Perspectivas para 2010 
relativas à dimensão: RH, Formação e Ed. Permanente em ST-
2010. Diagnóstico de clima organizacional da DIVAST- 2008.

Rita de Cassia Lopes Gomes; Isabela Sales; Rosanita Baptista; 
Cassia Ramos;

14898 PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE 
TRABALHO NO SETOR DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DA 
UNIDADE HOSPITALAR REGIONAL DO SERIDÓ – UHRS

Introdução A utilização dos serviços hospitalares de urgência/
emergência tem causado a inquietação daqueles que fazem 
a saúde no Brasil. O principal motivo dessa aflição reside na 
demanda cada vez mais crescente por atendimento, em de-
trimento da baixa capacidade funcional instalada, além de ou-

tros fatores, como a falta de integração no sistema de saúde, 
a baixa qualidade assistencial dos serviços que compõem a 
rede, o gerenciamento ineficaz, a ausência de planejamento, 
entre outros. No interior do Rio Grande do Norte, na micror-
região do Seridó, encontra-se a Unidade Hospitalar Regional 
do Seridó – UHRS, hospital de caráter público, de média com-
plexidade, cujo pronto-socorro serve de referência para os 25 
municípios que compõe tal microrregião. Recebe demandas 
que vão desde consultas ambulatoriais até atendimento a po-
litraumas. A referida unidade aumentou exponencialmente 
a demanda por atendimento nos últimos anos, enquanto as 
estruturas física e organizacional permaneceram as mesmas. 
Aliado a isso, o baixo quantitativo de profissionais especializa-
dos, culminou na desorganização do processo de trabalho na 
porta de entrada. Objetivos Identificar os pontos críticos pre-
sentes na urgência/emergência da UHRS e propor soluções 
viáveis para o aprimoramento dos processos de trabalhos 
daquele setor, por meio da construção de um projeto aplica-
tivo, em equipe multiprofissional. Metodologia : Este Projeto 
Aplicativo – PA foi desenvolvido tomando por base para a sua 
construção o Planejamento Estratégico Situacional – PES, ao 
longo do Curso de Especialização em Qualidade e Segurança 
no Cuidado ao Paciente, do Instituto de Ensino e Pesquisa do 
Hospital Sírio Libanês. Visando estimular, de forma estrutura-
da, o pensamento estratégico individual e em grupo, na busca 
pela resolução dos problemas vivenciados pelos pesquisado-
res em seu ambiente de trabalho, considerando os recursos 
disponíveis em cada realidade. Através de oficinas de trabalho 
que seguiram as etapas do PES, foi possível deliberar e priori-
zar o problema, identificar os atores sociais que poderiam dar 
resolutividade ao que se propôs trabalhar, definir os nós críti-
cos do problema, elaborando-se os planos de ação que cada 
um exigia e discutindo-se a viabilidade de cada ponto elenca-
do e, por fim, construir o plano de gestão e monitoramento 
das ações. Resultados e Discussão A partir da definição do 
problema, que foi a desorganização do processo de trabalho 
no setor de pronto-socorro da UHRS, foram encontrados três 
nós críticos, que explicam o problema: Falta de organização 
do processo de atendimento (Nó Crítico 1); Falta de educação/
orientação da população quanto ao tipo de demanda assistida 
na urgência/emergência (Nó Crítico 2); e Falha no processo de 
regulação de municípios a unidades referenciadas (Nó Crítico 
3). Com base nisso, foram traçadas as seguintes ações: Cons-
truir e implantar protocolos de reorganização do atendimen-
to e avaliar o nível de satisfação dos usuários do serviço (Nó 
Crítico 1); Divulgar informações para a população sobre o tipo 
de demanda assistida na urgência/emergência em meios de 
comunicação (Nó Crítico 2); Buscar apoio dos gestores dos 
municípios pactuados com a UHRS; Manter feedback com as 
unidades referenciadoras em caso de não regulação; e ade-
quar o Boletim de Atendimento de Urgência para que conte-
nha informações sobre regulação dos pacientes (Nó Crítico 3). 
Conclusões/Considerações Finais Acredita-se que, a partir da 
aplicação desse PA, possa ser possível iniciar ações e medidas 
que resultem na organização do processo de trabalho, visan-
do melhorar e qualificar o atendimento prestado aos pacien-
tes, reduzindo, assim, possíveis riscos a saúde e à vida desses 
usuários, promovendo a interação do serviço com a atenção 
básica e as demais redes referenciadas, como também a 
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a partir da exposição das estratégias empregadas no PA An-
chieta. Metodologia Trata-se de Pesquisa Qualitativa descriti-
va acerca do processo de Implantação do Núcleo de Educação 
Permanente do PA Anchieta a partir do ano de 2015. Na área 
da Saúde, esta metodologia vem crescendo e se consagran-
do a partir do momento em que permite um olhar avaliador 
para aspectos da realidade que não podem ser quantificados, 
centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das 
relações sociais (Minayo, 2007). Para análise e discussão, foi 
realizado levantamento do referencial bibliográfico em banco 
de dados on-line na Biblioteca Virtual de Saúde, utilizando-se 
os seguintes descritores: educação em saúde, educação per-
manente e educação continuada. O campo de pesquisa é uma 
unidade de Pronto Atendimento – PA Anchieta – situada na 
região Norte de Campinas, município sede de região metro-
politana que apresentava, em 2015, uma população estimada 
em 1.164.098 habitantes (IBGE, 2015). Resultados e Discussão 
A implantação do NEP partiu de convite a todos os profissio-
nais da unidade. Sua equipe foi composta por 3 enfermeiras, 
2 médicos clínicos, 2 gestoras e apoiador técnico da unidade. 
O grupo atua de forma coletiva e horizontal, dentro da pro-
posta de cogestão. O grupo, que se reúne quinzenalmente, 
planeja estrategicamente dois tipos de atividades: eventos bi-
mestrais multiprofissionais e treinamentos em serviço. Após 
cada evento, toda a equipe do PA recebe material de estudo. 
No caso da primeira capacitação, foi elaborado o protocolo de 
atendimento a Parada Cardiorrespiratória (PCR). A estratégia 
de Ensino em Serviço, por sua vez, é feita em pequenos gru-
pos e voltada às práticas específicas de enfermagem e ao final 
cada servidor recebe resumo explicativo do assunto aborda-
do. Como avaliação de seu trabalho, o NEP tem observado a 
participação dos servidores nos eventos bimestrais e in loco, 
demonstrando interesse nos temas abordados. Observou-se 
também a formação de lideranças e opiniões, levando a refle-
xões sobre o cuidado baseado em fundamentos científicos. Os 
encontros promoveram a aproximação com a gestão e melho-
ra do relacionamento intra equipe. Conclusões/Considerações 
Finais A implantação do Nucleo de Educação Permanente tem 
demonstrado desafios e potencialidades. Há desinteresse por 
parte de alguns profissionais, espaço físico deficitário e impos-
sibilidade de atingir a totalidade da equipe devido a escala de 
trabalho, dificuldades a que Torres e Viana (2005) se referem 
como comuns a estratégias de EP. Ainda assim, o NEP está 
alcançando os objetivos traçados. A elaboração de material 
para divulgação está sendo um ganho, pois as informações 
não são perdidas e sim inseridas no dia a dia do profissional. A 
perspectiva é de que o NEP do PA Anchieta se consolide, per-
mitindo a construção de conhecimentos para os servidores da 
unidade e a reflexão crítica em uma vinculação horizontal e 
interdisciplinar visando à integralidade da atenção, objetivos 
primordiais da Educação Permanente em Saúde (Lopes et al, 
2007). Referências Campos GWS. Um método para análise da 
co-gestão de coletivos: a constituição do sujeito, a produção 
de valor de uso e a democracia em instituições: o método da 
roda. São Paulo: HUCITEC; 2015. Ceccim, R. B. Educação Per-
manente em Saúde: desafio ambicioso e necessário Interface 
– Comunicação, Saúde, Educação. v.9, n.16, p.161-77, set.2004/
fev.2005 Chiavenetto, I. A corrida para o emprego. São Paulo: 
Makron Books, 1997. Lopes et al. Potencialidades da Educa-

ção Permanente para a transformação das práticas de saúde. 
Com. Ciências Saúde. 2007;18(2):147-155 MINAYO, M. C. S. O 
desafio do conhecimento. Pesquisa qualitativa em saúde. São 
Paulo: HUCITEC, 2007 Sarreta, F. O. Educação Permanente em 
Saúde para os trabalhadores do SUS. São Paulo: Unesp, 2009 
TORRES, S.M.S; VIANA, M.C.O. Necessidade de educação con-
tinuada para profissionais de nível médio em enfermagem em 
um pronto socorro infantil do município de Natal/RN. Nursing. 
8(91):567-572, dez. 2005.
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14968 CÂMARA TÉCNICA DE APOIO MATRICIAL COMO 
ESTRATÉGIA DE DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA 
ETSUS-MA

Introdução A ETSUS-MA compõe uma rede de 36 escolas 
públicas geridas pelo Ministério da Saúde, responsáveis pela 
qualificação dos profissionais de nível médio do SUS. A sede 
está na capital, mas são oferecidas turmas descentralizadas 
em todo o Maranhão. Para alcançar os 217 municípios mara-
nhenses, utilizou o apoio matricial como arranjo de gestão po-
lítica, pedagógica e administrativa. Objetivos Relatar a expe-
riência da Câmara Técnica de Apoio Matricial como estratégia 
de gestão no processo de formação de profissionais para o 
SUS. Metodologia Consiste em um relato de experiência de 
apoiadores matriciais e gestores da ETSUS-MA, referente ao 
período de 2010 a 2014. Relatou-se a experiência do proces-
so de trabalho da Câmara Técnica de Apoio Matricial a partir 
das seguintes dimensões: gestão política, gestão pedagógica 
e gestão administrativa. Resultados e Discussão Os apoiado-
res eram profissionais de nível superior, das áreas da saúde e 
educação, que realizavam levantamento da necessidade local 
de formação de turmas e pactuação com os gestores munici-
pais (Gestão política); organização dos cursos de forma que 
o estudante/trabalhador realizasse as atividades sem prejuízo 
de sua função no município (Gestão administrativa); Realiza-
ção de processos de educação permanente com os docentes. 
(Gestão pedagógica). O apoio matricial ampliou as possibilida-
des de comunicação, criando vínculo e co-responsabilização 
com os gestores municipais. Funcionou como solução ágil e 
efetiva às demandas específicias de cada região e fortaleceu 
a interface ensino/serviço Conclusões/Considerações Finais O 
apoio matricial ao capilarizar as atividades da Escola, permitiu 
que a ETSUS-MA fosse referência na formação de profissio-
nais de nível técnico na área da saúde, respeitando as caracte-
rísticas, valores e saberes locais.

Karlinne Maria Martins Duarte; Judith Rafaelle Oliveira Pinho; 
Ana Carolina Uruçu Rego Fernandes; Maria Teresa Seabra 
Soares de Britto e Alves; Regimarina Soares Reis;

14969 EDUCAÇÃO PERMANENTE NA REORGANIZAÇÃO 
DO PROCESSO DE TRABALHO DE EQUIPES DA APS 
: RELATO DE EXPERIÊNCIA DOS GERENTES DE 
SOBRADINHO/DF

Introdução A Educação Permanente em Saúde (EPS) é uma 
estratégia preconizada pelo Ministério da Saúde que visa o 

para o trabalho e para o trabalhador de enfermagem. Rev. En-
fermagem UFPE on line, Recife, v.7; n.11.p.6352-9. nov, 2013. 
BOURDIEU, P. 1998. A Precariedade está hoje por toda parte, 
in: Contrafogos, RJ, Ed. Jorge Zahar, pp 119-127.
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14918 FORMAÇÃO DE TRABALHADORES TÉCNICOS EM 
SAÚDE NA REGIÃO DAS AMÉRICAS: O CASO DA GESTÃO 
DO TRABALHO E DS EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO RIO 
GRANDE DO SUL

Introdução Esta pesquisa faz parte do projeto de pesquisa 
multicentrica coordenado pela Fiocruz intitulado FORMAÇÃO 
DE TRABALHADORES TÉCNICOS EM SAÚDE NA REGIÃO DAS 
AMÉRICAS. Essa tem como objeto a formação dos trabalha-
dores técnicos em saúde. Pretende analisar tal formação, 
quantitativa e qualitativamente, no estado do Rio Grande do 
Sul no período de 2010 a 2016. Objetivos Objetiva analisar a 
formação de trabalhadores técnicos em saúde no RS no pe-
ríodo de 2010 a 2016. Metodologia A formação dos trabalha-
dores técnicos em saúde depende da regulação do trabalho e 
das políticas de educação, relacionando-se com os princípios 
e as características das políticas de saúde. A primeira etapa 
da pesquisa pretende identificar as características e a estru-
tura da formação de trabalhadores técnicos em saúde, bem 
como mapear as instituições responsáveis por essa formação 
e a conjuntura local que pode exercer influência sobre ela. 
Para isso, terá como base duas estratégias:1) Levantamento e 
análise de documentos referentes a formação de técnicos. 2) 
Coleta e análise de dados secundários sobre: Instituições de 
formação de Trabalhadores Técnicos em Saúde. Resultados 
e Discussão No mapeamento preliminar, foram identificados 
52 cursos técnicos e correlatos em saúde em 62 municípios 
divididos 12% em escolas públicas e 88% em escolas privadas 
perfazendo uma oferta total de 34 instituições com cursos 
técnicos em saúde no RS. Dentre os 28 cursos em foco para o 
estudo multicêntrico solicitou-se os planos de curso junto ao 
Conselho Estadual de Educação - CEEDRS esses planos politico 
pedagógicos de cada curso e instituição de ensino serão ana-
lisados na segunda etapa da pesquisa no sentido de elaborar 
um mapa que permita constituir a ferramenta de gestão do 
trabalho e da educação em saúde. Conclusões/Considerações 
Finais Considerando que o estado do Rio Grande do Sul não 
possui uma política de gestão da formação e educação em 
saúde formalizada e sim um Conselho que libera o exercício 
de Instituições e Cursos conforme demanda de mercado de 
trabalho locoregional. Os dados apontam para uma distribui-
ção desigual da oferta de cursos técnicos em saúde no estado.

Alexandre Gamba Menezes; Daniela Copetti Santos; Gabriel 
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14921 O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: DO 
MILITANTE AO MUTANTE

Introdução A Estratégia da Saúde da Família teve como uma 
de suas inovações a criação do ACS, pensado como um traba-
lhador capaz de introduzir importantes mudanças no modo 
de funcionamento da ABS, fazendo a mediação entre a equi-
pe de saúde e a comunidade, contribuindo para uma melhor 

caracterização das suas necessidades de saúde, propiciando 
o desenvolvimento de atividades de promoção e prevenção. 
Objetivos Caracterizar as transformações pelas quais vem 
passando o “perfil” e práticas do ACS à medida que ocorre 
a institucionalização da ESF como política. Metodologia Este 
estudo, de caráter qualitativo, com financiamento FAPESP/PP-
SUS, está vinculado a uma pesquisa mais ampla, realizada en-
tre 2013 a 2015, em sete UBS, distribuídas em três cidades do 
estado de São Paulo. Com dedicação de 8 a 12 horas semanais, 
os pesquisadores de campo acompanharam os processos de 
trabalho e cuidado destas UBS por aproximadamente dez me-
ses, fazendo uso de observação participante e produção de 
diários de campo. “Planos de visibilidade” referentes à prática 
dos ACS foram sendo “decalcados” do material empírico, sen-
do a “transição do ACS militante ao ACS mutante” o plano de 
visibilidade que se apresenta nesse trabalho. Resultados e Dis-
cussão O estudo aporta elementos para caracterizar a trans-
formação do ACS de um perfil mais “militante”, isso é, um tra-
balhador bastante singular em função de seu recrutamento 
na área de cobertura da UBS, muito frequentemente vincu-
lado a movimentos sociais e/ou associações de moradores, 
visto como um militante em defesa dos direitos do morado-
res, exercendo atividades que extrapolavam sua carga horária 
contratual, em um trabalhador que vive acelerado processo 
de “mutação”, isso é, que já não apresenta vínculo tão mar-
cados com a comunidade, almeja sua profissionalização e se 
reinventa no cotidiano do trabalho, incorporando crescentes 
atribuições inicialmente não previstas na política. Conclusões/
Considerações Finais As transformações pelas quais vêm pas-
sando os ACS, em particular sua acelerada profissionalização 
nos últimos anos, apontam a necessidade de atualização do 
discurso e práticas dos formuladores da política de saúde e 
dos gestores, tendo em vista a necessidade de um melhor 
aproveitamento e inserção do ACS nos serviços de saúde.

Luciana Soares de Barros; Luiz Carlos de Oliveira Cecílio;

14966 RELATO DE EXPERIÊNCIA DO NÚCLEO DE 
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO: DESAFIOS E POTENCIALIDADES

Introdução A Educação em Saúde é um tema amplamente 
discutido desde a implantação do Sistema Único de Saúde. 
Essa estratégia foi destacada como componente da gestão 
no SUS para promover transformações efetivas e interferir 
na formação, de modo a superar o modelo atual e aproximar 
ensino e serviços, e estes à realidade dos usuários (SARRE-
TA, 2009). Também se apresenta como promotora de maior 
satisfação e realização do trabalhador e melhora da quali-
dade e produtividade do serviço. Enquanto a Educação em 
Serviço corresponde às ações educativas in loco, baseadas 
na reflexão das práticas cotidianas, a Educação Continuada 
se apresenta como um processo destinado a atualizar e me-
lhorar a capacitação de pessoas ou grupos, face à evolução 
científico-tecnológica, às necessidades sociais e aos objetivos 
e metas institucionais (Ceccim, 2005, Brasil, 1998). Ambas 
as estratégias foram utilizadas na implantação do Núcleo de 
Educação Permanente do Pronto Atendimento Vila Padre An-
chieta, descrita a seguir. Objetivos Problematizar a Educação 
Permanente em Saúde, em seus desafios e potencialidades, 
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aprovação; implementação; e avaliação (MEIRELES, 2014; 
SILVA, 2015). Objetivos Analisar o ciclo PDCA como método 
de gerenciamento da qualidade nos serviços de saúde a luz 
das produções científicas. Metodologia Trata-se de um estu-
do bibliográfico, exploratório, descritivo, realizado no banco 
de dados online Literatura Latino Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS) no mês de janeiro de 2017. Reali-
zamos a busca pelos descritores, gerenciamento and qualida-
de and PDCA identificando 22 artigos. Ao utilizar os critérios 
de inclusão texto completo, português, artigo, últimos cinco 
anos (2016-2012), reduzindo assim, para nove artigos. Foram 
utilizados como critério de exclusão os artigos repetidos e os 
que não respondiam aos objetivos da pesquisa, totalizando 
sete (sete) artigos para estudo. Resultados e Discussão Dos 
artigos selecionados, (28,5) foram publicados em Revista 
de Administração em Saúde, (14,3) em Revistas de Gestão, 
Farmácia e Comunicação e Relações Públicas cada e (28,5) 
outras. Lopes (2016) traz que no ciclo PDCA a pesquisa con-
tribui tanto para a elaboração do diagnóstico, em busca das 
falhas de comunicação que impactam o desempenho organi-
zacional, quanto na avaliação da comunicação e mensuração 
dos resultados obtidos. Meireles (2014) afirma que no ciclo 
PDCA, o nível estratégico da organização poderá tomar de-
cisões baseadas em fatos e dados comprovados como cau-
sas raiz dos problemas para alcance das metas necessárias 
à sobrevivência da organização. Para trabalhar a Qualidade 
em uma instituição, deve-se considerar o ciclo PDCA como 
“guia” do sistema, de modo que todas as ações desenvolvi-
das terão como orientação o cumprimento do ciclo. Porém, 
o processo se perde, por ter que repetir inúmeras vezes. Se a 
liderança não estiver focada em implantar o PDCA no serviço 
de saúde, o plano pode ser deixado de lado (ROSSATO, 2016; 
MEIRELES, 2016). Conclusões/Considerações Finais Com base 
nos artigos analisados foi possível observar que a Gestão pela 
Qualidade surge como um instrumento em torno do qual as 
instituições poderão ser reestruturadas para fazer face às 
reais necessidades de saúde. Entretanto, muitas teorias e 
ferramentas utilizadas na gestão da qualidade total no setor 
saúde são baseadas em experiências adotadas pela indústria, 
tomamos como exemplo o Ciclo PDCA que é dividido em qua-
tro quadrantes, onde cada um representa um momento da 
análise ou monitoramento de um processo com o objetivo de 
facilitar a análise, gestão e controle de um processo com foco 
em melhores resultados. Porém faz-se necessário mais estu-
dos sobre essas ferramentas de gestão, a fim de aprimorar 
os conhecimentos e disseminar as experiências. Referências 
LOPES, V.S.C; PENAFIERI, V. Diagnósticos organizacionais: 
a contribuição da pesquisa em relações públicas. ORGANI-
COM – ANO 13 – N. 25 – 2º SEM. 2016. ROSSATO, F; BOLIGON, 
J.A.R; MEDEIROS, F.S.B. Estratégias para a implantação do 
programa 5s em uma cooperativa. LAJBM. v. 7, n. 2, p. 27-49, 
jul-dez/2016, Taubaté, SP, Brasil. SILVA, K; MOREIRA, J.A.A; 
VASCONCELOS, L.T. et al. Gestão da qualidade total nos servi-
ços de saúde: modelo gerencial em desenvolvimento. Revista 
Eletrônica Gestão & Saúde. Vol.06, N°. 01, Ano 2015 p.617-32.

Maria Gabriela Miranda Fontenele; Renan Vieira Furtado; Carlos 
Romualdo de Carvalho E Araújo; Denise Lima Nogueira; Otávia 
Cassimiro Aragão;

14998 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: PERCEPÇÃO 
DO PROFISSIONAL SOBRE SEU PROCESSO DE TRABALHO 
NO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL/ TO

Introdução O trabalho em saúde é condicionado pelas rela-
ções entre os profissionais nos serviços de saúde e sociedade, 
sendo permeado por ações técnicas e interpessoais, e deve 
ser entendido em sua objetividade e subjetividade. Este estu-
do tem a intenção de contribuir para que se amplie o conhe-
cimento acerca do processo de cuidar e da saúde, na esfera 
do trabalho, segundo a ótica da equipe Estratégia Saúde da 
Família. Objetivos Compreender a percepção que o profissio-
nal tem sobre seu processo de trabalho na equipe Estratégia 
Saúde da Família. Metodologia Estudo qualitativo envolvendo 
quinze (15) profissionais da Atenção Básica. As informações 
foram obtidas com trabalhadores da Atenção Básica divididos 
entre duas equipes Estratégia Saúde da Família (ESF), median-
te aplicação de um roteiro de entrevista semiestruturado e 
complementação das informações com a utilização do méto-
do do Grupo Focal. Resultados e Discussão Dos profissionais 
entrevistados entre as duas equipes noventa e três por cento 
(93%) compreendem o trabalho que realizam como de suma 
importância para a comunidade e apresentam satisfação em 
realizar o trabalho em saúde. Relatam que as maiores dificul-
dades para a realização do trabalho estão relacionadas à falta 
de material físico e gestão, mas, buscam produzir seu trabalho 
enfrentando as dificuldades, visando não deixar o usuário sem 
atendimento. Conclusões/Considerações Finais Os profissio-
nais de saúde desta pesquisa sentem-se comprometidos com 
o seu trabalho. Percebem a importância do seu fazer, para o 
processo de educação e promoção da saúde dos usuários, e 
reconhecem que as atividades desenvolvidas, possibilitam a 
melhora da situação em saúde da comunidade.

Aline da Silveira Gonçalves Fabris; Marta Azevedo dos Santos; 
Jeann Bruno Ferreira da Silva;

15004 A EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE E 
AS PRÁTICAS COLABORATIVAS NA ATENÇÃO À SAÚDE: 
ESTRATÉGIAS PARA CONSOLIDAÇÃO DO SUS

Introdução A OMS, a OPAS e o Ministério da Saúde tem 
apontado a EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE e a 
PRÁTICA COLABORATIVA NA ATENÇÃO À SAÚDE como es-
tratégias que além de inovadoras podem desempenhar pa-
pel significativo no enfrentamento dos desafios na realidade 
em saúde não apenas pelo Brasil, mas por diversos países. A 
OMS afirma que EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL EM SAÚDE 
e PRÁTICA COLABORATIVA NA ATENÇÃO Á SAÚDE podem 
ser importantes ferramentas na redução da crise mundial na 
saúde. Imantado pela preocupação de promover ações que 
possam fortalecer a política pública de saúde, o projeto que 
ampara este trabalho pretende aprofundar as análises e refle-
xões sobre essas categorias junto aos processos de trabalho 
das equipes do SUS. Objetivos Conhecer e analisar as implica-
ções e consonâncias da Educação Interprofissional em Saúde, 
da Prática Colaborativa na Atenção à Saúde nos processos 
de trabalho das equipes dos NASF e na formação dos pro-
fissionais nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina 
a fim de potencializa-las nas ações e organizações das equi-
pes colaborando na redução de desafios enfrentados pelos 

enfrentamento dos problemas da assistência à saúde no país 
por meio da articulação entre ensino, trabalho e cidadania, 
tendo como base a co-gestão para que os entes envolvidos 
no processo de cuidado sejam embasados de humanização, 
conhecimento e democratização. Essa política se apresenta 
como um potencial articulador de mudanças estruturais nos 
processos de trabalho e no tipo de atenção à saúde que pode 
ser oferecida. Os processos de capacitação dos profissionais 
de saúde devem ter como referência as necessidades de 
saúde da população e dos serviços com o objetivo de trans-
formar as práticas profissionais e a organização do trabalho 
sendo sempre estruturada a partir de problematizações de 
casos individuais/coletivos/institucionais. Mesmo com muitos 
investimentos do Ministério ainda são incipientes os estudos 
que comprovem a eficácia da EPS na organização dos pro-
cessos de trabalho e na melhoria da qualidade da assistência, 
mesmo assim a EPS tem sido a principal estratégia de enfren-
tamento dos nós críticos da assistência no SUS, principalmen-
te na Atenção Primária à Saúde. Objetivos Fortalecer o papel 
dos coordenadores das equipes da Atenção Primária. 1) Criar 
espaço de discussão entre os coordenadores; 2) Identificar 
os nós críticos do cotidiano do trabalho; 3) Discutir o proces-
so de trabalho das equipes da saúde da família; 4) Elaborar 
cronograma de educação permanente junto com os coor-
denadores; 5) Construir instrumentos e mecanismos para o 
aprimoramento do processo de trabalho. Metodologia Para 
cumprir com tais objetivos, foram realizadas quatro oficinas 
presenciais, durante o ano de 2016, com 10 coordenadores 
de equipes da ESF e 4 coordenadores de equipes de Aten-
ção Básica, que estão lotados em Sobradinho II e Fercal, no 
Distrito Federal. Cada oficina teve a duração de 8 horas com 
tema específico, que visava o aprofundamento teórico, a tro-
ca de experiências e a construção de fluxos e documentos 
para nortear e melhorar o processo de trabalho das equipes. 
Todas as oficinas foram elaboradas com dinâmicas grupais, 
com apoio do NASF, que favoreciam as trocas entre os coor-
denadores. Ao final de cada oficina era proposta uma ativida-
de de dispersão sobre o tema trabalhado para os coordena-
dores realizarem junto com suas equipes e seus resultados 
eram apresentados na próxima oficina. Os temas trabalhados 
foram: acolhimento; papel do coordenador e comunicação 
efetiva. Resultados e Discussão Obteve-se um espaço no 
qual foi construída uma rede de apoio entre as Gerências de 
Serviço de Atenção Primária à Saúde e os coordenadores das 
equipes da APS. Elevou-se o padrão da organização dos pro-
cessos de trabalho em cada equipe não somente por meio 
das atividades programadas desenvolvidas nas oficinas, mas 
também pela troca de experiências entre os participantes 
que vivenciam diferentes realidades pois alguns estão coor-
denando EAB, outros ESF, algumas equipes estão sozinhas 
no território, outras dividem a mesma UBS, fato que conferiu 
maior riqueza nas discussões grupais à respeito do processo 
de trabalho. Os coordenadores das equipes pactuaram o aco-
lhimento do usuário que não pertence à população adscrita, 
elaboraram um termo de encaminhamento responsável co-
mum para o território e construíram o fluxo do acolhimento 
para suas equipes. Também foi criada uma pasta comparti-
lhada em plataforma online com conteúdos teóricos traba-

lhados nas oficinas e informações de grupos realizados nas 
equipes para conhecimento de todos os coordenadores. A 
partir da avaliação dos coordenadores, as oficinas se torna-
ram um espaço de escuta, de valorização dos servidores e 
troca de experiências. Conclusões/Considerações Finais Con-
cluímos, que essa iniciativa veio a se tornar uma excelente 
ferramenta para as Gerências de Serviços de APS, pois não 
somente construiu um ambiente de educação e capacitação 
no qual pode-se orientar os temas de acordo com as necessi-
dades observadas na vivência diária do serviço fortalecendo 
e apoiando assim o trabalho do coordenador de equipe, bem 
como conferindo-lhe maior segurança no exercício de suas 
funções. Também proporcionou uma consciência mais abran-
gente acerca do território e sua população, além de se tornar 
um espaço de escuta e apoio, motivando-os para o exercício 
de seu trabalho. Todos esses fatores corroboram para a me-
lhor organização do trabalho dentro das equipes, das UBS e 
do próprio território à medida que possibilita o coordenador 
ampliar seu escopo de atuação e se sentir parte ativa do sis-
tema de saúde. Acreditamos que a educação permanente é 
uma ferramenta fundamental tanto para mudança de com-
portamento dos trabalhadores quanto para a consolidação 
dos princípios da APS. Referências BRASIL. MINISTÉRIO DA 
SAÚDE (MS). Portaria GM/MS nº 198, de 13 de fevereiro de 
2004: EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO BRASIL: BA-
SES LEGAIS E REFERÊNCIAS TEÓRICAS. Trabalho, Educação 
e Saúde, v. 14, n. 3, p. 747-763, 2016. 4FRANCO, Maria Amélia 
Santoro. Pedagogia da pesquisa-ação. Educação e pesquisa, 
v. 31, n. 3, p. 483-502, 2005. FRANCO, T. B. Produção do cui-
dado e produção pedagógica: integração de cenários do sis-
tema de saúde no Brasil. Interface (Botucatu). 2007; 11 (23): 
427-38. GIGANTE, Renata Lúcia; CAMPOS, Gastão Wagner de 
Sousa. POLÍTICA DE FORMAÇÃO E SAMPAIO, Juliana et al. 
Núcleo de apoio à saúde da família: refletindo sobre as acep-
ções emergentes da prática. Revista Brasileira de Ciências da 
Saúde, v. 17, n. 1, p. 47-54, 2013.

Sergio Timoteo da Mata; Ana Karla da Silva; Frederico Luis 
Coelho; Thais Fonseca Lima; Ozélia Pereira Evangelista; Débora 
Cristina da Silva Fernandes Gonçalves; Marcos Antônio Trajano 
Ferreira;

14978 ANÁLISE DO CICLO PDCA COMO MÉTODO DE 
GERENCIAMENTO DA QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE 
SAÚDE

Introdução Os usuários demandam das instituições de saúde 
um atendimento de qualidade, situação que exige uma siste-
matização do serviço, conhecida como gestão da qualidade 
total (SILVA, 2015). Dentre suas ferramentas está o Método 
de Análise e Solução de Problemas, prescritivo e sistemáti-
co para o desenvolvimento de um processo de melhoria 
contínua num ambiente organizacional realizado com base 
no ciclo Planejar-Executar-Verificar-Agir (PDCA, do inglês: 
PLAN – DO – CHECK – ACT), um famoso método de gestão 
Japonês, um ciclo de planejamento, execução, avaliação e 
correção que busca identificar problemas e solucioná-los em 
oito etapas: identificação do problema; descrição do proble-
ma; estudo do problema; desenvolvimento das soluções; 
discussão das soluções com todos os membros da equipe; 
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muito mais, é o que merece o idoso, é preciso que cada gestor 
conheça e aprimore os conhecimentos sobre a condição do 
idoso, para que na sua esfera de atuação possa utilizar dos 
subsídios técnicos que lhe forem disponibilizados, buscando 
construir com sua equipe, um ambiente social e cultural mais 
favorável para a população idosa. Diante desse contexto, é de 
grande importância verificar os fatores determinantes de lon-
go prazo das condições de saúde e bem-estar da população 
idosa no país. Nesse sentido a Caderneta da Pessoa Idosa é 
um instrumento de grande valia para o acompanhamento dos 
aspectos relacionados à saúde nutricional do idoso. Referên-
cias BRASIL. Lei n. 8.842 de 04 de janeiro de 1994, institui a 
Política Nacional do Idoso. BRASIL. Portaria nº 249/SAS/MS, de 
2002. Cria os mecanismos para a organização e implantação 
de Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso. BRASIL, 
Ministério da Saúde.Caderno de Atenção Básica: envelhe-
cimento e saúde da pessoa idosa. 1ed.Brasília: Ministério da 
Saúde, 2006.192p. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde. Para entender a gestão do SUS. Brasília: CONASS, 
2007. BUENO, J. M.; MARTINO, H. S. D.; FERNANDES, M. F. S.; 
COSTA, L. S.; SILVA, R. R.Avaliação nutricional e prevalência de 
doenças crônicas não transmissíveis em idosos pertencentes 
a um programa assistencial. Departamento de Nutrição, Uni-
versidade Federal de Alfenas. Alfenas, 2007

Ana Gleice Rocha Lopes; Ronaldo Cruz; Silvia Maria Voci; 
Andhressa Araujo Fagundes;

15025 INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE 
NO EXTREMO SUL DE PORTO ALEGRE

Introdução A formação em Saúde Coletiva na FADERGS acon-
tece com atividades de ensino, pesquisa e extensão, eviden-
ciando as necessidades de saúde de indivíduos, famílias e 
comunidades numa perspectiva ampliada da determinação 
social da saúde. Compor esta formação, aliada aos processos 
de territorialização em saúde e integração ensino-serviço-co-
munidade, descortina possibilidades para a consolidação do 
SUS. Objetivos Objetivou-se, com este trabalho, descrever o 
processo de integração ensino-serviço-comunidade desenvol-
vido em um dos distritos docente-assistenciais do município 
de Porto Alegre-RS. Metodologia Trata-se de um relato de 
experiência da prática cotidiana de gestores, comunidade, 
estudantes, preceptores e docentes sobre a integração en-
sino-serviço e comunidade, na execução de ações no campo 
da saúde coletiva em dois distritos de saúde de Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul. Nesta região são ofertados essencialmente 
ações e serviços de Atenção Primária à Saúde. As atividades 
tiveram início em dezembro de 2015. As pactuações das ati-
vidades ocorrem no nível de gestão do território. Há pessoas 
de referência na gestão municipal, gestão local, instituição de 
ensino e controle social envolvidas diretamente com a gestão 
destes processos. Resultados e Discussão A FADERGS inte-
gra-se à Política Municipal de Integração Ensino-Serviço da 
Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre desde 2014. 
É neste cenário de atenção à saúde, gestão regional e local, 
bem como de participação da comunidade na gestão do SUS 
que são desenvolvidas as atividades de ensino, em parceria 
com atores sociais da região. Destaques importantes vêm 
demonstrando a consolidação da integração como expansão 
das práticas clínicas, inserção em agendas locais, organização 

de Encontros de Integração do Distrito Docente-Assistencial 
Restinga/Extremo Sul, e o estreitamento das relações entre 
Gerência Distrital e FADERGS. Conclusões/Considerações Fi-
nais A integração tem sido capaz de mobilizar os atores so-
ciais envolvidos no alcance dos objetivos, de modo consolidar 
o compromisso social da instituição de ensino. Entende-se 
que compartilhar este processo com e nesta região da cidade, 
oferece aos estudantes uma formação integral, solidária e em 
consonância com os princípios do SUS.

Marina da Silva Sanes; Rosane Neibert; Marcia Otero Sanches;

15039 IMPACTO DAS DIRETRIZES CURRICULARES 
NACIONAIS NA FORMAÇÃO DE MÉDICOS: ATITUDES 
E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ESTUDANTES DE 
MEDICINA DA REGIÃO NORDESTE

Introdução Em todo o mundo, os sistemas de saúde têm pas-
sado por profundas mudanças fruto de transições demográfi-
cas, epidemiológicas, e econômicas (1). Um dos componentes 
críticos para garantir um sistema de saúde em padrões de ex-
celência é o de recursos humanos. Vários países sofrem com 
a escassez de médicos (2,3), muitos propondo novas políticas 
educacionais. Recomenda-se reformas da educação médica 
que possibilitem a sinergia das ações das instituições de ensi-
no com o desenvolvimento dos sistemas de saúde (4). O Pro-
grama Mais Médicos foi proposto no sentido de melhorar o 
acesso e a qualidade do SUS, tendo como um de seus eixos a 
mudança da formação médica. As novas Diretrizes Curricula-
res Nacionais para a Medicina de 2014, aproximam o processo 
de formação das necessidades de saúde e do modo de opera-
ção do SUS. Tradicionalmente, Instituições de Ensino pouco 
compatibilizavam os currículos com as DCN, comprometendo 
a inserção de novos profissionais no sistema de saúde (5). As 
mudanças pelas quais passa a formação e a implantação de 
novas DCN podem provocar diferentes representações sociais 
e atitudes nos estudantes acerca do papel social do trabalho 
médico e precisam ser avaliadas. Objetivos Realizar levanta-
mento de literatura sobre a implantação das Diretrizes Curri-
culares Nacionais de Medicina no Brasil Mensurar o impacto 
das DCN de 2014 nas atitudes de estudantes de medicina em 
IFES da Região Nordeste. Metodologia Foi realizado um le-
vantamento dos artigos publicados nacionalmente através de 
base de dados Scielo sobre implantação de diretrizes curricu-
lares nacionais nos cursos de Medicina. Os termos utilizados 
foram “educação médica”, “currículo” e “medicina” Após a 
revisão foi proposta a metodologia para avaliação de impacto 
e da análise das representações sociais. Para avaliação de im-
pacto, foi proposta a Escala para Avaliar Atitudes de Estudan-
tes de Medicina, validada por Santos e Laros para cursos de 
medicina no Brasil e organizada em seis componentes. Como 
metodologia de avaliação de impacto, propõe-se avaliação de 
diferenças-em-diferenças, cujo propósito é verificar se, na rea-
lidade, um determinado projeto, programa, serviço alcançou 
os objetivos, ou impactos, esperados. O método de diferen-
ças em diferenças compara as mudanças nos desfechos atra-
vés do tempo em uma população participante de determina-
do programa (grupo intervenção) e uma população que não 
participa (grupo contrafatual). Resultados e Discussão Foram 
encontrados cinco estudos sobre implantação de diretrizes 
curriculares em cursos de medicina no Brasil, todos de meto-

sistemas de saúde e consequente consolidação do SUS e da 
Política de Saúde. Metodologia Para melhor conhecimento 
do objeto de estudo busca-se utilizar a pesquisa de métodos 
mistos que visa a combinação de abordagens quantitativas e 
qualitativas, utilizando os pontos fortes de cada uma delas. 
A natureza interdisciplinar também contribuiu para formação 
de equipes de pesquisas compostas de indivíduos com inte-
resses e abordagens metodológicas diferentes. O uso combi-
nado das abordagens quantitativas e qualitativas proporciona 
obter mais insights com a sua combinação do que de forma 
separa, além de possibilitar uma maior compreensão dos pro-
blemas de pesquisa (CRESWELL, 2010). A coleta é desenvol-
vida a partir de um conjunto de fontes diversificadas e com-
plementares, as informações se complementam com vistas a 
triangular fontes, técnicas e investigadores, importantes na 
execução de uma pesquisa. A triangulação é necessária, pois 
a possibilidade de utilizar-se de fontes diferentes ou técnicas 
distintas contribui para a confiabilidade da pesquisa. Resulta-
dos e Discussão A pesquisa esta sendo executada e ainda não 
é possível apresentar dados mais objetivos porem é possível 
reiterar a importância da participação dos trabalhadores para 
os avanços da Política de Saúde e das conquistas que pauta-
ram a construção do Sistema Único de Saúde foi fundamental. 
E a importância da constante luta no desvelar a fragilidade da 
apropriação sobre o que são direitos e garantias de direitos, 
entre eles o direito a saúde, e a possibilidade de realizar esse 
adensamento está na atuação de diferentes atores para a con-
secução do direito de todos numa perspectiva interdisciplinar, 
participando, capacitando, criando outros cenários para prá-
ticas coletivas, educando, executando atividades de gestão, 
participando na construção de “redes” de relações diversas, 
mas que tem suas interseções na garantia de direitos. Conclu-
sões/Considerações Finais Na consolidação do SUS, e também 
de outras políticas públicas, deve ser desvelada a fragilidade 
da apropriação sobre o que são direitos e garantias de direi-
tos, pois resulta em conceitos superficiais, tendenciosos in-
viabilizando a própria garantia desses direitos. Uma possibi-
lidade de realizar esse adensamento está na participação das 
comunidades, no fortalecimento desses sujeitos coletivos por 
meio da participação social. Isso enseja a atuação de diferen-
tes atores para a consecução do direito de todos numa pers-
pectiva interdisciplinar, participando, capacitando, criando 
outros cenários para práticas coletivas, educando, executan-
do atividades de gestão, participando na construção de “re-
des” de relações diversas, mas que tem suas interseções na 
garantia do direito a saúde. Daí a importância de avançar com 
pesquisas, que sejam ferramentas para o aprofundamento do 
conhecimento quanto a formação e trabalho em saúde pos-
sibilitando contribuir na consolidação desta política. Referên-
cias BRASIL. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. 
Política de educação e desenvolvimento para o SUS: caminhos 
para a educação permanente em saúde. Pólos de Educação 
Permanente em Saúde. Ministério da Saúde, Brasília. 2004.
CRISP, Nigej, CHEN,Lincol.Global Supply of Health Profes-
sionals.engl j med 370;10 nejm.org march 6, 2014 DINIZ, D & 
(Orgs). Ética em pesquisa.Temas globais. Brasília. Letras Li-
vres: Editora UnB,2008. LUNA, Florencia. Consentimento livre 
e esclarecido:ainda uma ferramenta útil na ética em pesquisa 

in DINIZ, Débora & (Orgs). Ética em pesquisa.Temas globais. 
Brasília. Letras Livres: Editora UnB,2008. MARCONI, Marina 
de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: pla-
nejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas 
de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 4. 
ed.rev.ampl. São Paulo : Atlas, 1999
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15008 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SÁUDE 
DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA O FORTALECIMENTO DA 
ATENÇÃO NUTRICIONAL NO ÂMBITO DA 3ª EDIÇÃO DA 
CADERNETA DE SAÚDE D

Introdução A nutrição e a alimentação na terceira idade ain-
da são pouco exploradas, não tendo recebido a devida aten-
ção. Com o aumento de pessoas acima dos 60 anos de idade, 
aumenta a necessidade de estudos que investiguem o perfil 
nutricional e o estado de saúde para que as propostas de edu-
cação continuada tenham adesão e impacto na qualidade de 
vida desses indivíduos. Com o processo de envelhecimento 
populacional, cada vez mais é necessária realização de estu-
dos de fatores que incidem sobre a prevalência das doenças 
crônicas não transmissíveis associadas à idade, assim como o 
aprofundamento da compreensão sobre o papel da nutrição 
na promoção e manutenção da independência e autonomia 
dos idosos (BUENO et. al, 2007). Sabendo que uma das diretri-
zes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e do Pacto 
da Saúde é a promoção do envelhecimento ativo e saudável, a 
Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa é uma ferramenta de im-
portante utilização para um atendimento e acompanhamento 
dos serviços de saúde no campo nutricional de maneira mais 
efetiva. Objetivos Planejar uma capacitação para os profissio-
nais de saúde da Atenção Primária do município de Nossa Se-
nhora das Dores-SE, para que os mesmos possam aplicar com 
êxito; o que preconiza a 3ª edição da Caderneta de Saúde da 
Pessoa Idosa, no âmbito da Atenção Nutricional. Metodologia 
A capacitação foi planejada para ocorrer em um período de 4 
horas, em meio período, sendo dividida em uma parte teórica 
e uma parte prática. Será realizada através de apresentação 
dos slides em data show da parte teórica, expondo os aspec-
tos nutricionais do idoso, a alimentação saudável e também 
demonstrando os itens abordados na caderneta de saúde da 
pessoa idosa em relação à atenção nutricional. Em seguida, 
será feita uma demonstração prática de como preencher a ca-
derneta, como realizar a antropometria e como registrar os 
dados obtidos na caderneta, para um bom acompanhamento 
da saúde do idoso. Nesse caso terá uma apresentação teórica 
e uma prática de como realizar a Avaliação Nutricional, dentro 
dos aspectos contemplados pela caderneta no idoso. Resulta-
dos e Discussão Depois de realizada a capacitação é espera-
do que os profissionais façam o uso correto da Caderneta da 
Pessoa Idosa e consigam realizar a antropometria de maneira 
precisa e acurada com os idosos, como também que tenham 
conhecimento da relação entre os resultados antropométri-
cos obtidos e os aspectos nutricionais que envolvem a pessoa 
idosa, para que que assim possam auxiliar de forma efetiva na 
promoção e cuidado a saúde do idoso. Conclusões/Considera-
ções Finais Ao acreditar que o envelhecimento ativo e saudá-
vel é o grande objetivo das políticas voltadas para o idoso, e 
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possui um percurso formativo de acordo com a expectativa 
de formação para um profissional especialista em pediatria. 
Os campos de atuação são emergência, unidades de terapia 
intensiva, enfermarias e ambulatórios, de forma a fornecer 
uma visão ampla sobre as doenças e os tratamentos da crian-
ça no contexto hospitalar. No entanto, a prática remeteu a 
outro campo de saberes, lugar de domínio da criança, em que 
o processo de adoecimento, cura e cuidado exige outra lógi-
ca que não aquela idealizada pelas disciplinas que outrora se 
ocuparam da infância. Assim, outras práticas necessitaram ser 
criadas pelos residentes junto à criança para produzir cuida-
do de acordo com suas demandas. Conclusões/Considerações 
Finais Os programas de residência devem responder às ne-
cessidades de saúde da população, através de uma formação 
critica e inventiva e da promoção do cuidado construído com 
e a partir da demanda dos sujeitos. A experiência na residên-
cia em pediatria demarcou a importância de produzir cuidado 
junto à criança e a necessidade de reinvenção do residente

Noeme Moreira de Andrade; Joyce Hilario Maranhão; Maria 
Juliana Vieira Lima; Clara Wirginia Queiroz Moura;

15078 PRODUÇÃO SOBRE OS NÚCLEOS EM RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISISONAL EM SAÚDE: UMA REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA

Introdução A instituição do Sistema Único de Saúde (SUS) 
determina como uma de suas competências “a ordenação da 
formação de recursos humanos na área de saúde” (BRASIL, 
1990), sendo a Política Nacional de Educação Permanente em 
Saúde (PNEPS) considerada uma “estratégia do Sistema Úni-
co de Saúde para a formação e o desenvolvimento de traba-
lhadores para o setor” (BRASIL, 2004), constitui-se pela rup-
tura ao modelo de trabalho e aos modos de cuidado, uma vez 
que “os processos de qualificação do pessoal da saúde deve-
riam ser estruturados a partir da problematização do seu pro-
cesso de trabalho” (CECCIM e FEUERWERKER, 2004, p.49). 
Dentre as ações apontadas pela EPS, para a qualificação dos 
profissionais da saúde, está a Residência Multiprofissional em 
Saúde (RMS), modalidade de pós-graduação lato sensu, regu-
lamentada por meio da Lei 11.129/2005, “destinada às catego-
rias profissionais que integram a área da saúde, excetuada a 
médica” (BRASIL, 2005). Assim, a RMS caracteriza-se por ser 
uma modalidade de ensino em serviço, que busca processos 
de aprendizagem significativos, a partir da prática profissio-
nal, considerando as formações em campo e núcleo profissio-
nal. Objetivos Dentre as constantes problematizações sobre 
campo e núcleo que permeiam todo processo formativo em 
saúde e que geram diversas implicações, o presente trabalho 
tem por objetivo revisar a literatura científica brasileira, publi-
cada entre 2006 e março de 2016, que versa sobre os núcleos 
profissionais de Residência Multiprofissional em Saúde, além 
de buscar identificar o conteúdo das produções catalogadas. 
Metodologia Pesquisa qualitativa, que utiliza como referen-
cial metodológico a revisão bibliográfica integrativa, tendo 
os seguintes descritores: residência e saúde, residência multi-
profissional em saúde e residência integrada em saúde. Foram 
consultadas as bases de dados da Scientific Eletronic Library 
Online – SCIELO e da Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde – LILACS. Ao final, com a leitura dos re-

sumos das publicações encontradas, utilizando os critérios de 
inclusão e exclusão foram selecionados 39 artigos, tendo em 
vista que há repetição dos textos ao se utilizar os descritores 
supracitados. Para análise dos artigos selecionados, de acordo 
com o conteúdo dos referidos, as publicações foram divididas 
em 5 temas: Inserção e atuação do profissional de saúde-resi-
dente; Processo Formativo; Produções Científicas; Dimensão 
Política; e Processos de Adoecimento. A análise dos dados foi 
realizada a partir da análise de conteúdo proposta por Bardin 
(1991). Resultados e Discussão A residência multiprofissio-
nal em saúde busca processos de formação profissional que 
considerem o campo e o núcleo profissional, sendo que este 
último “demarcaria a identidade de uma área de saber e de 
prática profissional” (CAMPOS, 2000). Foram encontrados 
estudos sobre os núcleos profissionais da Enfermagem, Psi-
cologia, Serviço Social, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, 
Nutrição, Educação Física, Fisioterapia e Odontologia. Sobre 
a Inserção e atuação do profissional de saúde-residente, fo-
ram identificados 23 artigos, que debatem sobre este aspecto 
nas ênfases de Saúde da Família, Saúde Mental e componente 
hospitalar. Com relação ao Processo Formativo, este foi obje-
to de estudo de 7 artigos, enquanto 5 artigos foram analisa-
ram as Produções Científicas desenvolvidas pelos programas 
ou seus residentes. A Dimensão Política foi discutida somente 
no artigo de Silva et al. (2015) e os Processos de Adoecimento 
foram objeto de 3 artigos. Conclusões/Considerações Finais 
Com a leitura dos artigos e a análise dos cinco temas encon-
trados, percebemos que a atuação de cada categoria profis-
sional é a principal discussão abordada nos artigos analisados. 
Todos os núcleos elaboraram artigos sobre esta questão, de 
forma a ficar certo incômodo, de que há uma bula sobre como 
o profissional de saúde-residente deve atuar, sendo a Saúde 
da Família o espaço em que mais estudos foram realizados. 
Os processos formativos e as produções científicas tem ga-
nhado espaço nas pesquisas, o que faz pensar que devemos 
potencializar cada vez mais que seja discutido como esta mo-
dalidade de ensino em serviço pode proporcionar o fomento 
de estudos e pesquisas em seus processos. A dimensão políti-
ca ainda é uma questão pouco problematizada pelos núcleos, 
sendo que esta deveria atravessar o processo formativo de 
todos os profissionais de saúde-residentes. Quanto aos pro-
cessos de adoecimento, esses precisam ser efetivamente cui-
dados nessa modalidade de ensino em serviço. Referências 
BARDIN, L. A análise de conteúdo. Lisboa,Portugal: Edições 
70, 1991. BRASIL. Lei no 8.080 de 19 de setembro de 1990. Bra-
sília, 1990 BRASIL. Portaria GM/MS nº198 de 13 de fevereiro de 
2004. Brasília, 2004. BRASIL. Lei nº 11.129 de 30 de junho de 
2005. Brasília, 2005. CAMPOS, G.W.S. Saúde pública e saúde 
coletiva: campo e núcleo de saberes e práticas. Ciênc. saúde 
coletiva, Rio de Janeiro, v. 5, n. 2, p. 219-230. 2000 CECCIM, 
R. B.; FEUERWERKER, L. O Quadrilátero da Formação para a 
Área da Saúde: ensino, gestão, atenção e controle social. Phy-
sis - Rev. Saúde Colet., v.14, n.1, p.41-65, 2004. SILVA, L.B. et al. 
A Mobilização dos Enfermeiros pela Não Interrupção da Resi-
dência em Enfermagem. Rev. Bras. Enferm., Brasília, v.98, n.5, 
p.923-929, set./out. 2015.
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dologia qualitativa. Apenas um de caráter comparativo entre 
diferentes cursos de um mesmo estado, não se propondo a 
realizar avaliação de impacto. Esse estudou concluiu que mes-
mo as DCN de 2001 ainda estavam em grau incipiente de im-
plantação. Com isso demonstra-se a necessidade de mais estu-
dos avaliativos, principalmente quando consideramos que as 
políticas públicas devem ter sua efetividade analisada. Com a 
Lei do Mais Médicos pela primeira vez as diretrizes constaram 
em um instrumento legal dessa magnitude, modificando por-
tanto os mecanismos regulatórios da área. Dando seguimen-
to a pesquisa, entende-se que a avaliação de impacto, através 
da metodologia de diferenças-em-diferenças agregará um 
novo componente na análise da formação médica. O grupo 
intervenção foi formado por estudantes que ingressaram em 
2017 em quatro cursos de currículos inovadores, criados após 
o Mais Médicos e o grupo contrafatual por estudantes que 
ingressaram no mesmo ano em cursos tradicionais, criados 
antes das novas DCN. Os estudantes responderão a escala em 
três momentos no curso. Conclusões/Considerações Finais A 
escassez e má distribuição de médicos são importantes de-
safios à universalização do acesso ao SUS. O Programa Mais 
Médicos representou uma vigorosa iniciativa governamental 
voltada a sanar essa carência histórica de médicos nas regiões 
remotas, de vulnerabilidade social e sanitária. Destaque par-
ticular deve ser dado às Diretrizes Curriculares Nacionais e à 
interiorização das escolas médicas, ações que podem con-
tribuir para a fixação de médicos nos respectivos territórios. 
Diversos estudos tem mostrado a repercussão positiva das 
estratégias de provimento do PMM e essa dimensão tem im-
portante aceitação na sociedade brasileira. Ao mesmo tempo 
é fundamental para o Estado Brasileiro ordenar a formação 
de recursos humanos e essa tem sido a frente que mais tem 
mobilizado reações contrárias ao Mais Médicos no momento. 
Com isso, torna-se ainda mais importante avaliar as mudan-
ças na formação médica, tidas como as estratégias de médio 
e longo prazo do Mais Médicos. Referências 1. Crisp, N; Chen, 
L. Global Supply of Health Professionals. New England Journal 
of Medicine 2013, 370 (10): 950-7. 2. Póvoa L, Andrade MV. Dis-
tribuição geográfica dos médicos no Brasil: uma análise a par-
tir de um modelo de escolha locacional. Cadernos de Saúde 
Pública 2006; 22:1555-64. 3. Grobler L, Marais B, Mabunda S, et 
al. Interventions for increasing the proportion of health pro-
fessionals practising in rural and other underserved areas. Co-
chrane Database Syst Rev 2009;1:CD005314. 4. Frenk, J, Chen, 
L et al. Health professionals for a new century: transforming 
education to strengthen health systems in an interdependent 
world. Lancet 2010; 376 (9756): 1923-1958. 5. Aguiar, AC. Im-
plementando as novas Diretrizes Curriculares para a Educação 
Médica: o caso de Harvard. Interface 2001; 5 (8): 161-166.
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15052 ANÁLISE DE INDICADORES E O PLANEJAMENTO 
EM SAÚDE: UMA VIVÊNCIA DE ESTÁGIO CURRICULAR

Introdução A ideia inicial surgiu da necessidade de disponi-
bilizar um campo de estágio curricular, no período noturno, 
na área de planejamento, gestão e avaliação em saúde para 
o Bacharel em Saúde Coletiva. E da necessidade de um profis-
sional que realizasse uma análise crítica de indicadores, para 
que estes sejam efetivamente utilizados no planejamento e 

avaliação da regionalização em saúde. Objetivos Analisar con-
textualmente indicadores selecionados, para que sirvam de 
subsídio para o processo de regionalização em Saúde. Meto-
dologia Os indicadores analisados foram escolhidos a partir 
de critérios de relevância, facilidade de obtenção dos dados 
a partir de fontes secundárias, facilidade e praticidade de cál-
culo e utilidade, sendo distribuídos por blocos: demográficos, 
geográficos, socioeconômicos, epidemiológicos, de oferta e 
cobertura de recursos (financeiro, físicos e tecnológicos) e de 
trabalho profissional. A unidade de análise são as regiões de 
saúde de estados do Brasil, com análise comparativa intrín-
seca com ordenação em três segmentos (aproximadamente 
1/3) de valores: piores, intermediários e melhores. Resultados 
e Discussão No semestre inicial foram analisados 102 indica-
dores, do ano de 2013, das regiões de saúde do Rio Grande 
do Sul. No segundo semestre foram analisados 92 indicado-
res das regiões de saúde da Região Sul e Centro-Oeste. E no 
terceiro semestre foram analisados os mesmos 92 indicado-
res das regiões de Saúde do Norte e Nordeste. Os resultados 
encontrados são apenas fotografias das regiões, visto que as 
análises realizadas são de apenas um ano, mas passíveis de 
identificar as principais potencialidades e dificuldades das 
regiões. Os mapas síntese foram uma alternativa criada pelo 
orientador do estágio para que pudéssemos observar as re-
giões de saúde com maiores dificuldades e as com melhores 
situações de saúde. Conclusões/Considerações Finais Os três 
semestres de estágio curricular mostram a importância destas 
análises para a formação de profissionais críticos e analíticos 
da realidade de saúde e da regionalização da saúde, e a im-
portância deste profissional a fim de definir a partir de dados 
concretos as prioridades de atuação e investimentos para a 
melhoria da saúde da população e do SUS.

Mariana Kliemann Marchioro; Alcides Silva de Miranda;

15073 SABER SOBRE A CRIANÇA OU SABER 
CONSTRUÍDO COM A CRIANÇA: O QUE SE APRENDE NA 
RESIDÊNCIA MULTIPROFISISONAL EM PEDIATRIA?

Introdução As residências em saúde baseiam-se na perspecti-
va de uma formação crítica e comprometida com as necessi-
dades da população. O modelo de cuidado da criança, hege-
monicamente, a destitui do lugar de sujeito no seu processo. 
A atuação em um programa multiprofissional de Pediatria sus-
citou questões sobre uma formação que possibilite construir 
junto à criança um saber acerca de seu processo de cuidado. 
Objetivos Este trabalho teve como objetivo explanar o per-
curso formativo da formação dos residentes multiprofissio-
nais em saúde em um hospital pediátrico a partir dos saberes 
instituídos e instituintes nos processos de trabalho. Metodo-
logia Trata-se de um relato de experiência sobre as vivências 
formativas no processo de trabalho dos residentes da ênfase 
pediatria do programa de Residência Integrada em Saúde, 
parceria entre a Escola de Saúde Pública do Ceará e o Hospital 
Infantil Albert Sabin. Pretende-se explanar as vivências diante 
das disciplinas que abordam a infância e das práticas de traba-
lho instituídas no projeto pedagógico da residência e também 
diante da transcendência dos saberes já instituídos na cons-
trução de uma prática inventiva a partir do saber trazido pela 
própria criança sobre seu processo de saúde e adoecimento 
no contexto hospitalar. Resultados e Discussão A residência 
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lho, papel este que a Avaliação de Desempenho tem perfeita 
capacidade de desempenhar. Objetivos Analisar a percepção 
dos gestores e trabalhadores quanto à função da prática de 
Avaliação de Desempenho desenvolvida na Secretaria de Es-
tado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte. Metodologia 
Trata-se de um estudo exploratório e crítico-descritivo, com 
abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso. Foram sujei-
tos desta pesquisa gestores e trabalhadores participantes da 
prática de Avaliação de Desempenho na Secretaria de Estado 
da Saúde Pública do Rio Grande do Norte. Essa instituição foi 
escolhida por ser participante do Projeto de Apoio à Estru-
turação das Redes de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde do Brasil, desenvolvido pelo Observatório RH – UFRN. 
Primeiramente foi realizado um levantamento dos documen-
tos oficiais que normatizam a Avaliação de Desempenho na 
instituição e a entrevista foi o instrumento privilegiado para 
a segunda etapa deste estudo. Os dados das entrevistas fo-
ram analisados por meio da técnica de Análise de Conteúdo 
de Bardin. No que diz respeito aos aspectos éticos, o projeto 
desta pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
do Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Norte pelo Parecer nº 1.610.971. Resulta-
dos e Discussão Os depoimentos dos gestores revelaram que 
sua percepção quanto à função da Avaliação de Desempenho 
está relacionada com a possibilidade de análise das condições 
de trabalho e identificação de necessidades de processos de 
qualificação. Gestores destacaram a Avaliação de Desempe-
nho como um instrumento importante para a gestão da força 
de trabalho produzindo informações que possibilitam o de-
senvolvimento do trabalhador e dão subsídio para tomada de 
decisão, com o objetivo de melhorar os entraves que dificul-
tam a efetividade das ações de saúde. Outros gestores desta-
caram a Avaliação de Desempenho como uma oportunidade 
de planejar e discutir os processos de trabalho e de produzir 
corresponsabilização no ambiente de trabalho, ressaltando 
o papel educativo da Avaliação de Desempenho. A visão dos 
trabalhadores quanto à prática avaliativa de desempenho 
desenvolvida na instituição ainda é seriamente vinculada 
à mudança de nível e aumento salarial, ou seja, fortemente 
atrelada ao ganho financeiro. Considera-se que há também 
uma percepção ligada à organização dos processos de quali-
ficação na instituição, entretanto, o aspecto financeiro ainda 
é o mais ressaltado neste grupo. Conclusões/Considerações 
Finais Considera-se que a Avaliação de Desempenho produz 
um rico instrumento de gerenciamento do desempenho vi-
sando estabelecer políticas de valorização do trabalhador. 
Pode-se compreender, por meio desse estudo, a percepção 
dos atores participantes em relação à função da Avaliação de 
Desempenho para a instituição, observando uma visão mais 
abrangente sobre a prática avaliativa apenas no grupo gestor, 
destacando assim uma necessidade de discussões relativas às 
funções e objetivos da Avaliação de Desempenho na institui-
ção para que haja mudanças na cultura institucional ligadas 
ao processo avaliativo de desempenho. No atual contexto do 
Sistema Único de Saúde é necessário destacar a Avaliação de 
Desempenho como um rico instrumento de fortalecimento 
na busca pelo aprimoramento dos setores de Gestão do Tra-
balho e da Educação na Saúde defendendo que o uso desse 
mecanismo de gestão fortalecerá as políticas de valorização 

do trabalhador. Referências CAMPOS, G.W.S. O SUS entre a 
tradição dos Sistemas Nacionais e o modo liberal-privado para 
organizar o cuidado em saúde. Ciência & Saúde Coletiva, Rio 
de Janeiro, v. 12, supl, p. 1865-1874, nov. 2007. Disponível em: 
http://www.scielosp.org/ scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1413-81232007000700009. Acesso em: 25 abr. 2016. LUCE-
NA, M.D.S. Avaliação de Desempenho. São Paulo (SP): Editora 
Atlas, 1992. PIERANTONI, C.R.; FRANÇA, T.; NEY, M.S; MON-
TEIRO, V.O; VARELLA, T.C; SANTOS, M.R. et al. Avaliação de 
desempenho: discutindo a tecnologia para o planejamento e 
gestão de recursos humanos em saúde. Rev Esc Enferm USP, 
São Paulo, v. 45, n. esp, p. 1627-31, dez. 2011. Disponível em: 
www.ee.usp.br/reeusp/. Acesso em: 10 mar. 2015. CASTRO, 
J.L; VILAR, R.L.A; LIBERALINO, F.N. Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde. Natal (RN): EDUFRN, 2012.
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15113 GESTÃO DO TRABALHO NO CEARÁ: MAPEANDO 
E BUSCANDO CONGRUÊNCIA

Introdução A concepção sobre o significado de trabalho evo-
luiu ao longo da história da humanidade. A percepção sobre 
este significado muda de acordo com o modelo de mundo e 
mapa mental de cada pessoa. Para alguns, o trabalho é per-
cebido como benéfico, No entanto, há um grupo de pessoas 
que considera a atividade laboral puro sofrimento. O traba-
lho deve proporcionar aos trabalhadores a oportunidade de 
uma entrega de resultados. As tarefas precisam ter sentido, 
devem permitir ao trabalhador praticar e desenvolver suas 
competências, de exercer sua capacidade de análise, de to-
mar conhecimento da evolução de seu desempenho e, com 
isso, uma maior possibilidade de se adaptar (MORIN, 2001). 
No entanto, esta premissa jamais acontecerá no mundo ca-
pitalista, onde o trabalhador é explorado, produzindo a mais 
valia e o trabalho é alienado e gera estranhamento (MARX, 
1983). Em se tratando do trabalho na saúde, os dilemas viven-
ciados pelos trabalhadores são influenciados por este cenário. 
A minoria dos trabalhadores tem os seus direitos garantidos 
e um plano de carreira digno e justo. Observa-se uma grande 
precarização do trabalho em saúde e uma insipiente implanta-
ção de espaços de negociação do trabalho. Objetivos Este tra-
balho teve como objetivo geral analisar a situação de trabalho 
dos profissionais de saúde que atuam na Secretaria da Saúde 
do Estado do Ceará (SESA/CE). Objetivos Específicos: Identifi-
car os tipos de vínculos existentes na SESA; Verificar a necessi-
dade de realização de dimensionamento da força de trabalho 
na Rede de unidades de saúde da SESA. Metodologia Trata-se 
de um estudo descritivo com abordagem quantitativa a partir 
da análise de dados secundários disponibilizados pela SESA/
CE no ano de 2016. A pesquisa quantitativa descritiva consiste 
em investigar e analisar características de fatos ou fenôme-
nos, empregando artifícios quantitativos, o que possibilita a 
exata descrição de certas características da população-alvo, 
objetivo este presente no estudo (Marconi, 2009). As pesqui-
sas descritivas visam à descrição das características de deter-
minada população ou fenômeno ou ainda, o estabelecimento 
de relações entre variáveis (GIL, 2008). Inicialmente foi reali-
zada uma revisão integrativa para embasamento teórico, com 
utilização de diversas obras, incluindo livros, revistas, artigos 
e sites sobre o tema. Essa etapa buscou encontrar respostas 

15085 OFICINAS DE PLANEJAMENTO PARA 
ELABORAÇÃO DO COAPES: UMA APOSTA NO 
FORTALECIMENTO DA INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-
COMUNIDADE EM CARUARU-PE

Introdução O Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-
Saúde (COAPES), criado pelo Ministério da Saúde e da Edu-
cação ao instituir o Programa Mais Médicos através da Lei nº 
12.871/2013, é um instrumento destinado a reger as relações 
entre as gestões do SUS e as escolas de ensino superior que 
ofertam cursos de saúde, visando assegurar aos estudantes 
inserção na rede de saúde durante a formação acadêmica. 
Objetivos Construir o COAPES a partir de uma análise dos 
macroproblemas e prioridades da integração ensino-serviço-
comunidade. Este contrato visa a regulamentação do Sistema 
Integrado Saúde Escola (SISE-SUS) instituído pelo município 
de Caruaru. Metodologia A elaboração do contrato se deu 
através de oficinas de planejamento estratégico situacional 
realizadas durante os encontros sistemáticos do grupo de 
trabalho, definido na primeira oficina de pactuação. Após as 
etapas de confecção, o instrumento foi submetido à consulta 
pública por um período de trinta dias. Após análise da atual 
gestão, uma conferência será promovida para a aprovação e 
promulgação do COAPES e das regulamentações do SISE-SUS. 
Em seguida haverá a publicação de portarias e a instituição 
do Conselho Gestor do SISE-SUS e do Comitê Municipal do 
COAPES que terão a função de monitorar e zelar pelas pactua-
ções realizadas. Resultados e Discussão Durante a realização 
das oficinas foram discutidos os papeis da gestão municipal, 
na articulação do processo de integração ensino-serviço-co-
munidade, e as atribuições das instituições de ensino suscita-
das sob quatro dimensões: recursos humanos, infraestrutura, 
cogestão pedagógica e base territorial. O Ministério da saú-
de vem articulando suas políticas, programas e ações para 
fortalecer a implementação do COAPES. A exemplo, com a 
reformulação dos indicadores de avaliação do Sistema Nacio-
nal de Avaliação da Educação Superior (SINAES), o COAPES 
entra como um dos critérios de qualificação do indicador que 
avalia a inserção do curso da área da saúde no SUS. Conclu-
sões/Considerações Finais O COAPES representa uma grande 
oportunidade para a conformação da Rede Escola do SUS. A 
regulamentação do SISE-SUS Caruaru, mediante celebração 
do COAPES, é primordial para subsidiar seu planejamento, sua 
implementação e sustentabilidade, impactando na qualifica-
ção da integração ensino-serviço-comunidade, na melhoria da 
gestão e atenção à saúde.

Paula Francineide Pinto da Silva; Michelly Lima Vieira;

15092 O FLUXOGRAMA ANALISADOR COMO 
FERRAMENTA DE GESTÃO NUMA ESF COM PROGRAMA 
MAIS MÉDICO.

Introdução Relato de experiência numa ESF do Município de 
Milagres-CE,vinculada ao Programa Mais Médico. A organi-
zação da assistência à criança contempla uma série de ações 
como atendimentos individuais e coletivos. O fluxograma 
analisador é um dispositivo que fomenta a visibilidade dessas 
ações e dá praticidade ao trabalho, garantindo acesso tan-
to ao serviço de saúde como também a oferta de cuidados. 
Objetivos Reorganizar a atenção a crianças de 0 a 2 anos por 

meio do fluxograma analisador como ferramenta de gestão 
no processo de trabalho de uma ESF com Programa Mais 
Médico. Metodologia Para a construção do fluxograma foi 
realizada uma reunião com os membros da ESF I e usuários 
do serviço. Utilizamos a roda de conversa, onde discutiu-se 
sobre o processo de trabalho e a utilização de fluxogramas 
como ferramenta de reorganização de fluxos e resolução de 
problemas. Assim, foi escolhida a realização do fluxograma 
de atendimento às crianças de 0 a 2 anos. Critérios foram 
priorizados na escolha: grande demanda atendida nesta fai-
xa etária, melhor implementação da puericultura, incentivo a 
consulta compartilhada, incentivo ao acolhimento e melhor 
condução dos problemas identificados. Resultados e Discus-
são O fluxograma abre espaço para uma construção dinâmi-
ca, que dá visibilidade a questões antes não percebidas pelos 
trabalhadores. A integração para a atenção à saúde da crian-
ça foi potencializada pela participação do médico inserido na 
equipe pelo programa mais médico, diferenciando o proces-
so de trabalho que se institui com assistência compartilhada, 
multiprofissional, com vinculação ao serviço e usuário centra-
do. Construído coletivamente, o produto desta experiência 
permeou a implementação efetiva da puericultura, instituiu 
a consulta compartilhada entre médico, enfermeiro e odon-
tólogo no atendimento à criança, fomentou o acolhimento e 
a melhor condução dos problemas identificados. Conclusões/
Considerações Finais A percepção dos problemas existentes 
que por vezes dificultavam o itinerário da criança na unidade, 
foi evidenciada por esta potente ferramenta, o fluxograma, 
o qual funcionou como um apoio para a reorganização do 
processo de trabalho em saúde direcionando e efetivando o 
cuidado ao foco pretendido de promoção e vigilância á saúde, 
usuário centrado.

Leilany Dantas Varela; Daiany Dantas Varela; Antonio Germane 
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15095 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NAS 
INSTITUIÇÕES DE SAÚDE: CONHECENDO A PERCEPÇÃO 
DOS ATORES PARTICIPANTES

Introdução A Avaliação de Desempenho é uma apreciação 
sistemática do desempenho dos colaboradores de uma insti-
tuição e visa administrar o desempenho em todas as suas di-
mensões, sendo caracterizada como uma atividade gerencial 
capaz de conduzir de forma mais eficaz a gestão do trabalho. 
Na década de 1980, logrou-se no Brasil a construção de uma 
política de saúde ampliada e fortemente marcada pelo surgi-
mento do Sistema Único de Saúde que, apesar da ampliação 
do acesso aos serviços de saúde assegurada pela sua expan-
são ao longo dos anos, traz também fatores condicionantes 
negativos ao bem-estar social e à saúde em particular, onde 
se destaca a baixa capacidade de gestão do Estado brasilei-
ro. Nesse contexto, a Avaliação de Desempenho de Pessoal 
nas instituições de saúde do Brasil apresenta-se como uma 
aliada para o aprimoramento da gestão dentro do sistema, 
considerando que o equacionamento dos grandes problemas 
existentes no campo do trabalho requer processos avaliati-
vos que subsidiem a reorganização dos processos de traba-
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a primeira etapa, ou seja, a experiência do primeiro contato 
do estudante de medicina com a loucura e que apresenta as 
bases para as etapas seguintes. Trata-se de um longo debate 
acerca da formação em medicina no Brasil, uma vez que cons-
tatamos uma enorme problemática quanto ao traquejo do 
médico em lidar com o portador de sofrimento em todos os 
níveis da saúde, em especial na atenção básica. Objetivos Em 
termos gerais, visamos quebrar o estigma, o medo e a pericu-
losidade, que afasta o estudante de medicina do contato com 
a loucura. Especificamente, estudar a história da loucura e 
da Reforma Psiquiátrica brasileira, compreender a criação de 
dispositivos de tratamento em rede, estabelecer uma relação 
com os usuários, participar das atividades coletivas internas e 
externas deste Centro. Em outros termos, antecipar as ques-
tões das reais condições de trabalho e dos serviços desta rede 
de Saúde Mental Metodologia Partimos da pedagogia ativa 
da Aprendizagem Baseada em Problema (PBL), onde o aluno 
é convidado a ser o protagonista de seu processo de forma-
ção. Dentro desta premissa, a PMC é uma estratégia que visa 
colocar o estudante em contato com a comunidade desde o 
início de sua formação. Ela se compõe de oficinas temáticas 
realizadas alternadamente às visitas nos Centros ao longo de 
um semestre, ou seja, o segundo período. São estudados os 
seguintes assuntos: um panorama geral sobre a história da 
loucura e os princípios da Reforma Psiquiátrica e Luta Anti-
manicomial; o conceito de oficina terapêutica e de Centro de 
Convivência; o conceito de Reabilitação Psicossocial; os Dis-
positivos Substitutivos parceiros deste Centro; O Normal e o 
Patológico; as Histórias de Vida; uso e abuso de substâncias 
psicoativas e a criação de serviços dentro da política nacional 
de Redução de Danos. Ao longo deste processo, os alunos são 
orientados quanto à construção de um Portffólio de Saúde 
Mental como forma de avaliação. Resultados e Discussão An-
tecipamos que a escrita do Portfólio requer que o alunos es-
tejam antenados com as visitas, articulando-os com as teorias 
estudadas. Eles trazem na experiência do memorial do estu-
dante, diversos dados que nos norteiam quanto às suas fragili-
dades e potencialidades psicológicas. O primeiro contato com 
a loucura, para a maioria, acontece nesta PMC. Se no início, 
há uma postura de receio, medo e afastamento dos usuários, 
ao longo das semanas, essa situação vai se diluindo aos pou-
cos, em especial com a grande orientação e presença de um 
professor da faculdade, na maioria das vezes, um psiquiatra. 
A curiosidade dos alunos em querer saber o diagnóstico é tra-
balhada no sentido de que este não seja o ponto importante 
para uma relação. Espera-se que os alunos estabeleçam rela-
ções com os usuários, a fim de lhes permitir dizer o que eles 
precisam dizer. Evidenciamos a necessidade de se trabalhar a 
subjetividade, a emoção e a sensibilidade dos alunos. Perce-
bemos que alguns alunos podem deprimir um tanto, deman-
dando maior suporte, enquanto outros conseguem renor-
malizar esse encontro, apresentando outras alternativas de 
relacionamento consigo mesmos e com o outro. Conclusões/
Considerações Finais Não se trata de promover uma reforma 
curricular neste sentido e achar que o aluno seguirá pronto 
para uma melhor relação com a loucura. Ao contrário, há que 
se antecipar não somente questões técnicas com relação à 
medicina, mas também tecnologias que instigue e sustente 
a aparição de respostas inesperadas. Consideramos que esta 

PMC de Saúde Mental tem conseguido estabelecer bases de 
grande importância para as duas outras etapas da formação. 
Não somente tem rompido com o estigma do estudante de 
medicina, mas operado no sentido de promover que ele con-
siga estabelecer relações e movimentar saberes em nível de 
desconforto para lidar com questões insuportáveis e impossí-
veis que a loucura nos apresenta. Referências PEREIRA, A. A. 
Efeito de estratégias educacionais sobre o estigma de alunos 
de medicina frente ao portador de sofrimento mental. Tese de 
doutorado, UFMG/Faculdade de Medicina, 2016. SCHWARTZ, 
I.; DURRIVE, L. (Org.). Trabalho e ergologia: conversas sobre a 
atividade humana. Rio de Janeiro: EDUFF, 2007. SILVA, E. R. A 
atividade de trabalho do psiquiatra no CAPS – Centro de Aten-
ção Psicossocial: pois é José... 2010. Dissertação (Mestrado) – 
Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Filosofia 
e Ciências Humanas, Belo Horizonte, 2010. SILVA, E. R. O gesto 
profissional em Psiquiatria: o CAPS como território de traba-
lho. Tese de doutorado, UFMG/FAE, 2016. VASCONCELOS, E. 
M; FROTA, L. H. (orgs.). Perplexidade na Universidade: vivên-
cias nos cursos de saúde. São Paulo: Editora Hucitec; Edições 
Mandacaru, 2006.
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15128 MOBILIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO E CONTROLE 
DOS AEDES AEGYPTI: TODOS CONTRA A DENGUE, 
CHIKUNGUNYA E ZIKA

Introdução O Programa Saúde na Escola (PSE) propõe que as 
ações de promoção e prevenção de agravos à saúde realiza-
das no espaço escolar sejam parte integrante da rotina das 
equipes de saúde e educação, sendo a atividade educativa 
uma ferramenta importante e necessária para promoção da 
saúde e garantia dos direitos humanos fundamentais. Ob-
jetivos Sensibilizar e mobilizar os alunos e profissionais da 
educação para serem multiplicadores, a partir da construção 
de conhecimentos acerca da prevenção, identificação e eli-
minação dos criadouros do Aedes aegypti. Metodologia Foi 
planejado e organizado junto às escolas municipais do muni-
cípio de Porto Seguro-BA, Programa Saúde na Escola e Vigi-
lância Epidemiológica ações educativas visando orientações 
para os alunos e professores de forma lúdica e participativa 
com a realização de teatros, troca de experiências e conheci-
mentos, encenação sobre cuidados, prevenção e controle do 
mosquito Aedes Aegypti, utilizando os personagens da turma 
do Chaves, com uma metodologia participativa e atuante, 
incentivando o envolvimento e contribuições dos escolares, 
possibilitando assim o aprendizado por meio da brincadeira e 
diversão. Resultados e Discussão Como resultados, observou-
se o comprometimento dos alunos, que foram incentivados a 
multiplicar as informações em seus domicílios, sendo agentes 
também fiscalizadores junto aos familiares e/ou responsáveis 
de possíveis focos, possibilitando que as informações e co-
nhecimentos construídos na Escola sejam postos em prática 
na vida diária. Acredita-se que a experiência foi muito exitosa, 
uma vez que um dos possíveis mediadores do processo ensi-
no e aprendizagem é a atividade lúdica, contemplando os cri-
térios para uma aprendizagem efetiva, sendo discutido entre 
os participantes o conhecimento gerado a partir da atividade 
sendo transportado para o campo da realidade. Conclusões/
Considerações Finais Portanto, com essa experiência obser-

às perguntas de partida do estudo. A análise dos dados foi 
realizada por meio de estatística descritiva, com utilização de 
tabelas e gráficos, além de quadros explicativos. Resultados 
e Discussão Os gestores da saúde deparam-se com grandes 
desafios, no âmbito da gestão do trabalho no SUS. No que se 
refere à força de trabalho na SESA/CE, quanto aos estabele-
cimentos identificou-se nesse estudo: Geridos por Consórcio 
Publico, geridos por Organização da Sociedade Civil e geren-
ciados pela SESA. Quanto ao vínculo observa-se dois tipos de 
contrações, a direta (estatutário; Celetista; Contratos tempo-
rários; Regime especial/Cargos comissionados) e a indireta 
(Terceirização e Cooperativas). Estas modalidades vêm sendo 
criticadas, a primeira pelo Ministério Público, que entende ser 
caso de burla dos direitos dos trabalhadores. Foram identifi-
cados dez tipos de vínculos, apresentando a predominância 
de trabalhadores com vínculos estatutários (11.356), seguido 
dos Celetistas (8.256) e terceirizados (3.774). Há necessidade 
urgente de realização de concurso público, visto que, o nú-
mero de terceirização é expressivo e o número de trabalha-
dores cooperados é muito elevado. A força de trabalho da 
SESA é composta principalmente por mulheres (Mais de 60%), 
o que equivale a 5.321 trabalhadoras. Quanto às categorias, as 
que mais se destacam incluem médicos (1939) e enfermeiros 
(1083). Conclusões/Considerações Finais O estudo nos remete 
a reflexão acerca da importância da articulação entre traba-
lho e produção do cuidado. Para que este seja realizado de 
forma humanizada, faz-se necessário que o trabalhador seja 
reconhecido como sujeito do processo de cuidar, sendo valo-
rizado em todos os aspectos, incluindo ambiente de trabalho 
adequado, salário digno, educação permanente e suporte psi-
coterapêutico. Pois, a gestão do trabalho deve ser realizada a 
partir dos problemas enfrentados no cotidiano, levando em 
consideração o sofrimento psíquico dos profissionais e as de-
mandas da população. Acredita-se que a aquisição, o domínio 
e a prática do conjunto de saberes e de fazeres da gestão em 
saúde, são fatores decisivos para sustentar as ações a serem 
implementadas no âmbito do trabalho, para estruturar e dar 
suporte às políticas de saúde vigentes no país. Os gestores 
devem elaborar o planejamento em saúde, incluindo como 
prioridade os desafios no âmbito da gestão do trabalho e da 
educação na saúde. Referências ARROYO, M. G. Trabalho: 
educação e teoria pedagógica. Petropólis: Vozes, 1998. DE-
LORS, Jacques. Educação: um tesouro a descobrir. 9. ed. São 
Paulo: Cortez, Brasília, DF: MEC, UNESCO, 2004. GRAMSCI, 
Antonio. A concepção dialética da história. Rio de Janeiro: Ci-
vilização Brasileira, 1991. MARX, K. O capital. Rio de Janeiro: 
Zaharl, 1975. MARX, K. Trabalho alienado (Primeiro manuscri-
to) In E. Fromm (Org.), O conceito marxista de homem. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1983. MORIN, E. Os sentidos do trabalho. 
Rev Administração Emp , p. 8-19, 2001. SAVIANI, D. Trabalho 
e educação: fundamentos ontológicos e históricos. Revista 
Brasileira de Educação. v. 12 n. 34 jan./abr. 2007. SMITH, A. A 
economia clássica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1978. 
TUMOLO, P. O significado do trabalho no capitalismo e o tra-
balho como princípio educativo. Florianópolis-SC: UFSC, 2003.
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15116 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL HEGEMÔNICA E 
A GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE: CONSTRUINDO 
NOVOS PARADIGMAS

Introdução As especificidades do trabalho nas organizações 
de saúde as diferenciam dos demais setores produtivos, e 
devem-se ser consideradas no processo de gestão organiza-
cional. A racionalidade gerencial hegemônica predominante 
nas organizações mostra-se incapaz de lidar com as particu-
laridades do setor saúde, tornado-se necessário investir na 
construção de novos paradigmas como um sistema de gestão 
compartilhada. Objetivos Discutir as características e limita-
ções do modelo de organização hegemônico nas instituições 
de saúde, e apontar possibilidades de superação a partir do 
referencial da Gestão Compartilhada, proposto por Gastão 
Wagner. Metodologia Este ensaio teórico parte das indaga-
ções acerca do estudo da gestão das organizações de saúde. 
Discute-se a lógica gerencial hegemônica de Taylor e Fayol e 
as suas características fundamentais como: a centralização, a 
autoridade, a hierarquia, a disciplina e fragmentação dos pro-
cessos de trabalho. Em seguida apresenta-se as particularida-
des do setor saúde como: a alta relevância social, a extrema-
mente dependência de recursos humanos, elevado grau de 
autonomia profissional, e trabalho variável e de difícil padroni-
zação. Como alternativa a esta problemática propõe-se o mé-
todo para análise e cogestão de coletivos organizados para 
produção a Gestão Compartilhada. Resultados e Discussão A 
racionalidade gerencial hegemônica com as suas característi-
cas fundamentais como o controle da autonomia profissional 
e a fragmentação dos processos de trabalho, pode repercutir 
em entraves na plena gestão do trabalho dos profissionais de 
saúde. Os arranjos e dispositivos que operacionalizam a ges-
tão compartilhada como: o Colegiado de cogestão, a Unidade 
de produção, o Apoio institucional, o Apoio matricial e outros, 
oferecem suporte à renovação da gestão em saúde, como o 
objetivo de superar a lógica gerencial hegemônica e a baixa 
eficácia dos métodos tradicionais na gestão da clínica e dos 
meios para produção de saúde. Conclusões/Considerações 
Finais É importante se considerar as potencialidades e o ca-
ráter inovador do método da gestão participativa, contudo 
há desafios tocantes à postura democrática necessária, aos 
gestores e trabalhadores das organizações de saúde nos seus 
diferentes contextos.

Daiane Celestino Melo;

15121 A EXPERIÊNCIA DA PRÁTICA MÉDICA NA 
COMUNIDADE (PMC) DE SAÚDE MENTAL NA FORMAÇÃO 
EM MEDICINA DA UNIFENAS/BH

Introdução Com relação à Saúde Mental e à Psiquiatria, o 
currículo desta faculdade foi reformado ao longo dos nove 
últimos anos através de três etapas. A primeira, a reabilitação 
psicossocial, o pós-crise e a moradia que ocorre na Prática 
Médica na Comunidade (PMC) do segundo período que ocor-
re dentro dos Centros de Convivência. A segunda, o atendi-
mento ambulatorial em matriciamento, destinada aos alunos 
do sétimo período. E a terceira, a crise dentro dos CAPS III, 
ou seja, o internato do décimo primeiro período. Trata-se de 
uma parceria com a Rede Substitutiva de Saúde Mental da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH). Apresentarei 
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Secretaria da Saúde. Fundação Escola de Saúde Pública. Sis-
tema Integrado Saúde-Escola do SUS. Caderno do Programa 
Integrado de Residências em Saúde. Palmas – Tocantins, 2015. 
PINTO, V. G. Saúde bucal: odontologia social e preventiva. São 
Paulo: Ed. Santos, 1989. ZANETTI, C. H. G. Saúde Bucal no Pro-
grama de Saúde da Família (PSF): proposição e programação. 
Brasília, fev. 2000. Disponível em:<www.saudebucalcoletiva.
unb.br>. Acesso em: 27 out. 2015.

David Antonio da Silva Filho; Pollyanna de Ulhôa Santos; Nilton 
Vale Cavalcante;

15141 GESTÃO DO ENSINO NO HOSPITAL FEDERAL: 
O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE 
RESIDÊNCIA MÉDICA

Introdução No trabalho em saúde, as relações sociais encer-
ram e reproduzem as contradições e possibilidades da totali-
dade social de que são parte. Partimos dessa concepção trazi-
da por Paim (1993) para elaboração do Programa de Avaliação 
da Residência Médica. A experiência foi realizada no período 
de abril à outubro de 2016, com gestores, preceptores e resi-
dentes de nove programas de residência. Objetivos Promover 
coletivos reflexivos para a avaliação dos programas de resi-
dência médica, favorecendo o protagonismo do residente no 
processo ensino-aprendizagem. Metodologia O trabalho foi 
realizado por meio de oficinas com os residentes e encontros 
com os gestores e preceptores de cada programa, baseado 
em roteiro com temas semi-estruturados. Resultados e Discus-
são Dentre os principais resultados identificados no processo, 
identificamos: o favorecimento do exercício ético-político do 
educando durante o seu processo de formação; oportunidade 
de interação entre o colegiado gestor e residentes, mediação 
do conflito numa perspectiva construtiva, criando oportunida-
des de crescimento à partir da solução do mesmo. Melhoria na 
qualidade das práticas de assistência, ensino e o fortalecimen-
to do protagonismo dos sujeitos envolvidos. Conclusões/Con-
siderações Finais O processo de avaliação dos programas de 
residência médica propiciou o estreitamento da relação entre 
gestores, preceptores e residentes, contribuindo para identifi-
cação de problemas a serem enfrentados e alinhando a produ-
ção coletiva das mudanças na gestão do ensino na instituição.

Danielle do Valle Garcia; Ana Paula Machado Martins;

15149 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO COMO 
ESTRATÉGIA DE GESTÃO DO TRABALHO NA ATENÇÃO 
BÁSICA: REFLEXÕES SOBRE O DISCURSO NORMATIVO DO 
PMAQ-AB E DO PAPD DE CAMPINAS

Introdução A grande crise global do capitalismo, iniciada nos 
anos 1970, repercutiu tanto na reorganização dos processos 
produtivos quanto na reorganização dos Estados Nacionais, 
sob a égide ideológica neoliberal. No tocante aos proces-
sos produtivos, tiveram lugar processos de reengenharia da 
gestão do trabalho que são conjuntamente denominados 
por Lima (1996) como Novas Políticas de Recursos Humanos 
(NPRH). Um dos efeitos deste avanço neoliberal consiste da 
progressiva incorporação dos conceitos e diretrizes das NPRH 
no âmbito do serviço público, materializada na implantação 
de programas que introduzem arranjos e dispositivos da lógi-
ca empresarial na gestão do trabalho dos servidores públicos. 

Compreendendo a Avaliação de Desempenho como dispositi-
vo central das NPRH, realizou-se uma pesquisa qualitativa de 
tipo documental visando compreender a utilização da Avalia-
ção do Desempenho do Trabalhador como estratégia geren-
cial na Atenção Básica à Saúde, a partir da análise de conteúdo 
do discurso normativo do Programa de Melhoria do Acesso e 
da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) e do Programa de 
Avaliação Periódica do Desempenho (PAPD) da Prefeitura Mu-
nicipal de Campinas (SP). Objetivos 1) Caracterizar as NPRH e 
situar a Avaliação do Desempenho do Trabalhador como dis-
positivo relevante das mesmas. 2) Verificar como as caracte-
rísticas das NPRH estão presentes no discurso normativo das 
políticas de Avaliação de Desempenho recortadas como ob-
jeto empírico desta pesquisa. 3) Compreender a utilização da 
Avaliação do Desempenho do Trabalhador como estratégia 
de gestão do trabalho da Atenção Básica à Saúde de Campinas 
(SP). Metodologia Esta pesquisa iniciou-se com uma revisão 
teórico-histórica sobre a evolução das políticas de gestão do 
trabalho no setor privado. Realizou-se, ainda, a caracterização 
do que Lima (1996) denominou NPRH e, neste contexto, uma 
revisão de literatura sobre a evolução do conceito e aplicação 
da Avaliação, mais especificamente da Avaliação do Desempe-
nho, como componente central dessas políticas. O objeto de 
estudo e corpus empírico da pesquisa é constituído por uma 
coleção de documentos oficiais e públicos do PAPD, da Prefei-
tura Municipal de Campinas, e do PMAQ-AB, do Ministério da 
Saúde. Para o processamento dos dados empíricos, utilizou-
se metodologia inspirada na Análise de Conteúdo (BARDIN, 
2011), procedendo-se um estudo descritivo seguido de uma 
análise por categorização. Os documentos oficiais foram ana-
lisados destacando-se três grupos de categorias de análise, 
relacionados a (1) os parâmetros; (2) o modo de condução; e 
(3) o sistema de recompensas. Resultados e Discussão O pri-
meiro resultado desta pesquisa foi a caracterização das NPRH 
e da Avaliação de Desempenho como elemento estruturante 
das mesmas. A partir disto, foi possível encontrar 10 catego-
rias de análise, divididas em 3 grupos, relacionados ao parâ-
metros de avaliação, ao modo de condução da avaliação e ao 
sistema de recompensas. Estabelecidas as categorias, proce-
deu-se a análise de conteúdo dos documentos selecionados. 
Foi possível encontrar os elementos categorizados em ambos 
os programas. Em ambos, há uma separação explícita entre 
quem planeja e quem executa o trabalho, de forma que os tra-
balhadores não possuem nenhuma possibilidade de participar 
da construção/formulação dos critérios de avaliação. Ambos 
também apostam na instalação de um ambiente competitivo, 
a partir da criação de recompensas disponíveis apenas para 
parte dos trabalhadores ou equipes de trabalhadores. Os pro-
gramas possuem diferenças, principalmente quanto ao modo 
de condução da avaliação (feita pelo chefe imediato no PAPD 
e por avaliador externo no PMAQ-AB), o que proporciona 
níveis distintos de arbítrio gerencial. Com similitudes e dife-
renças entre si, os programas têm aproximação conceitual 
inequívoca com as NPRH. Conclusões/Considerações Finais As 
NPRH, adotadas no setor privado, têm como características 
principais, entre outras, o reforço da alienação do trabalho e 
a indução um ambiente competitivo e pouco solidário entre 
os trabalhadores. A Avaliação do Desempenho constitui o 
principal dispositivo objetivo das NPRH, e é instrumento por 

vou-se que as ações desenvolvidas nas escolas tendo como 
público alvo crianças e adolescentes precisam ser realizadas 
de forma lúdica, sendo importante o trabalho de educação 
em saúde sobre o controle do Aedes aegypti de uma maneira 
que fixe o conteúdo e possibilite mudanças de comportamen-
tos e atitudes dos professores e alunos.

Rayanne Silva Benfica; Marcia Alves Quaresma;

15129 AVALIAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL NAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE PORTO SEGURO: UMA EXPERIÊNCIA 
EXITOSA

Introdução O Programa Saúde na Escola propõe que as ações 
de promoção e prevenção de agravos à saúde ocular realiza-
das no espaço escolar sejam parte integrante da rotina das 
equipes de saúde e educação. Estas ações têm como foco a 
identificação, o mais precoce possível, de agravos à saúde 
por meio de um olhar cuidadoso e singular; preconizando a 
continuidade do cuidado, quando necessária, seja comparti-
lhada entre as equipes. Objetivos Identificar precocemente 
alterações oftalmológicas nos escolares viabilizando melhor 
adesão ao ensino e aprendizagem. Metodologia Realização 
de encontros intersetoriais envolvendo Secretaria de Educa-
ção e Secretaria de Saúde visando a Mobilização de Professo-
res e Profissionais de Saúde;bRealização de treinamento para 
as Equipes de Saúde para o desenvolvimento da avaliação da 
acuidade visual; a triagem com avaliação da saúde ocular; En-
caminhamentos para Oftalmologistas; Realização de cirurgia 
de catarata nos escolares identificados com necessidade; Sen-
sibilização sobre a importância da saúde ocular a todas às ESF 
de Porto Seguro, com distribuição de materiais explicativos 
e informativos e finalizando com a entrega de óculos para os 
escolares com necessidades. Resultados e Discussão A expe-
riência vivenciada no período da triagem dos escolares, bem 
como durante o acompanhamentos dos mesmos na consulta 
ocular foi de grande importância, uma vez que a educação e 
socialização da criança estão inseridas e interligadas junto às 
ações de promoção em saúde assumindo um papel decisivos 
na prevenção e detecção precoce de deficiências oculares 
como melhores recursos para o combate a visão subnormal 
feitas na infância. Os escolares com alterações visuais foram 
encaminhados para consulta com oftalmologista. Foram en-
contrados duas crianças com catarata, sendo encaminhadas 
ao servido de referencia para realização de cirurgia correti-
va. Conclusões/Considerações Finais Os resultados obtidos e 
observados na experiência ressaltam a importância de cam-
panhas para a detecção e prevenção dos problemas visuais, 
justificando a realização da iniciativa do programa saúde na 
escola com avaliação da acuidade visual, como promoção da 
saúde ocular.

Rayanne Silva Benfica;

15137 PRÁTICAS EDUCATIVAS EM SAÚDE BUCAL NO 
SERTÃO DO TOCANTINS

Introdução A Rede Municipal de Saúde de Palmas instituiu em 
dezembro de 2013, o Programa Integrado de Residência, com 
o intuito de unir os Programas de Residências: Médica e Mul-
tiprofissionais. A Residência Multiprofissional em Saúde da 
Família e Comunidade, que tem como um dos seus objetivos 

sensibilizar e preparar profissionais de saúde para o adequado 
enfrentamento das diferentes realidades de vida e de saúde 
da população brasileira (Brasil, 2015). A tutoria de odontolo-
gia e coordenação do Internato Rural do curso de medicina da 
Universidade Federal do Tocantins convidou os residentes de 
odontologia para realizarem um matriciamento das comunida-
des rurais. Em setembro de 2014, visitaram o município de Rio 
Sono, que é geograficamente descrito por estar localizado as 
margens dos rios Sono e Perdido, a 150 km da capital Palmas. 
Acompanhados da Equipe da Atenção Básica de Saúde muni-
cipal de Rio Sono foram até ao povoado de Mansinha (situado 
a 90 km do centro de Rio Sono) em estrada de chão, até a Es-
cola Estadual Imaculada Conceição e a algumas comunidades 
e assentamentos no entorno de Rio Sono, onde também fo-
ram realizadas consultas médicas e de enfermagem para esta 
comunidade. Objetivos Descrever a experiência de práticas 
educativas em saúde bucal realizadas em comunidade rural da 
cidade de Rio Sono – TO. Relatar a importância de atividades 
de promoção a saúde e prevenção de agravos em comunida-
des onde o acesso a procedimentos clínicos odontológicos é 
dificultado. Metodologia Os residentes desenvolveram ativi-
dades de promoção à saúde bucal com ação educativa, onde 
foram demonstradas técnicas de escovação e higienização da 
cavidade oral, utilizando ilustrações e macro modelos (Brasil, 
2006; Santos e col., 2006; Silveira Filho, 2002). Em seguida 
foram realizadas escovações supervisionadas com aproxima-
damente cinquenta crianças e adolescentes (7 a 16 anos) que 
estavam presentes. Como na escola não possui escovódromo, 
tivemos que adaptar espelhos em um árvore, grades de uma 
das janelas da escola com barbante, muretas, para que as 
crianças se olhassem e pudessem realizar a escovação dental 
de uma forma mais eficiente (Brasil, 2004; Brasil, 2009; Pinto, 
1989; Zanetti, 2000). Resultados e Discussão Após a escova-
ção, os residentes avaliaram a cavidade oral dos que estavam 
presentes e os casos que necessitavam de procedimento 
odontológico clínico foram avisados aos pais/responsáveis e 
aos agentes de saúde para que fosse agendado o horário do 
atendimento na Unidade de Saúde da Família em Rio Sono, 
já que em Mansinha ainda não possui Unidade de Saúde com 
um equipo odontológico. O maior resultado foi o reconheci-
mento que o atendimento odontológico precisa ser feito na 
perspectiva multidisciplinar e multiprofissional, uma vez que 
a boca não é uma região independente do organismo e, con-
sequentemente as doenças bucais não se esgotam nela, po-
dendo assim produzir distúrbios de ordem sistêmica, ou estar 
relacionados à eles ( Brasil, 2004; Brasil, 2006). Conclusões/
Considerações Finais As ações de uma equipe multiprofissio-
nal que visam o cuidado integral da saúde devem atingir toda 
comunidade seja qual o meio de chegar até ela. Perceber o 
público, com suas ansiedades, vulnerabilidades, hábitos cultu-
rais, é algo que preocupa e nos faz ser resolutivos, nos mobi-
lizando para o enfrentamento e desafio das ações que temos 
e pretendemos continuar realizando junto a toda a comuni-
dade. Referências BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Coorde-
nação Geral de Saúde Bucal. Diretrizes da Política Nacional de 
Saúde Bucal. / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 
Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministé-
rio da Saúde, 2004. BRASIL. Prefeitura Municipal de Palmas. 
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(SUS), em uma proposta de currículo integrado. No caso, o 
projeto a ser investigado é o Curso Técnico em Vigilância em 
Saúde (Curso TVS), construído no âmbito da SMS, da Prefei-
tura do Município de São Paulo (PMSP), financiado pelo Mi-
nistério da Saúde (MS) e pela SMS, executado de 2010 a 2016 
pela Escola Técnica do SUS (ETSUS), pertencente à estrutura 
da SMS, sendo ofertado no horário de trabalho, com carga 
horária total de 1.320h. A formação foi direcionada aos Agen-
tes de Combate a Endemias (ACE), visto que estes trabalha-
dores não possuem titulação específica na área da saúde e 
sua qualificação, na maioria das vezes, se dá em serviço por 
meio de treinamentos e atividades práticas, sendo amparado 
pelas Diretrizes para Formação do TVS, do MS, e pelas Diretri-
zes Curriculares Nacionais, habilitando o servidor formado ao 
exercício profissional técnico. Objetivos Quais as articulações 
e negações da integração teoria e prática na organização cur-
ricular do Curso TVS, ofertado pela SMS, da PMSP, no período 
de 2010 a 2016? Específicos: Analisar os princípios teórico-me-
todológicos, técnico-operativos e ético-políticos, os quais fun-
damentaram a construção do projeto pedagógico do Curso 
TVS; verificar se, de fato, o modelo curricular do Curso TVS 
pode ser considerado inovador ou apenas trata-se da presen-
ça de alguns elementos inovadores em sua proposta? Meto-
dologia Estudo qualitativo, apoiado no método materialista 
histórico e dialético, (MARX e seguidores), com base na con-
cepção dialética da educação, Gadotti (1987) e no conceito 
de inovação curricular, Masetto (2012). Pretendemos realizar 
três entrevistas semiestruturadas: coordenadora da vigilância 
em saúde, coordenadora pedagógica e diretora da ETSUS. A 
proposta é identificar categorias que subsidiarão a constru-
ção de instrumentos para coleta de dados junto aos curricu-
listas, docentes e alunos. Pretendemos descrever os dados, 
interpretá-los e explicá-los, buscando articular as partes e o 
todo. A análise do discurso será referência e ponto de parti-
da para a necessária relação dos eventos com as conjunturas 
sócio-históricas (PÁDUA, 2002). Nesta perspectiva, a análise 
busca captar conflitos, consensos e relações de poder, sendo 
a base para as demais aproximações que terão como referên-
cia à análise histórico-dialética e crítica do currículo (GADOTTI 
[1987], FRIGOTTO [2010] e GAMBOA [2010]). Resultados e Dis-
cussão Resultados do Curso TVS: Profissionais da SMS envolvi-
dos (35 curriculistas, 14 docentes e 332 servidores formados), 
12 cadernos redigidos, totalizando 709 páginas. Resultados 
parciais da pesquisa em andamento: compreendemos que é 
a construção locorregional das propostas curriculares o fator 
que melhor expressa o sentido ético-político dos cursos de 
educação profissional técnica no SUS, os quais devem priori-
zar processos pedagógicos críticos, reflexivos e inovadores. A 
construção do currículo por parte de cada organização nesse 
caso, a SMS, bem como a possibilidade da construção de um 
projeto curricular inovador, em nosso estudo, o Curso TVS, 
expressa a flexibilidade e o ajustamento das diretrizes curri-
culares à realidade local, atendendo, assim, às necessidades 
da instituição, dos cidadãos e dos trabalhadores. É importante 
destacar que na medida em que os profissionais da saúde se 
preparam para o exercício da docência ao mesmo tempo es-
tão se qualificando para o trabalho no SUS. Ou seja, a educa-
ção técnica no SUS possibilita um movimento sinérgico, pois 
“quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender” (Paulo Freire). Conclusões/Considerações Finais A 
história das vigilâncias do campo da saúde nos remete ao Bra-
sil Colônia. Dessa longa trajetória surge o desafio de integrar 
saberes e práticas diversos, os quais foram sendo construí-
dos por indivíduos e coletividades ao longo da história. Cabe 
aos trabalhadores da vigilância mediar as relações sociais en-
tre os interesses econômicos e a saúde individual e coletiva, 
buscando eliminar ou controlar os fatores de risco a saúde. A 
proposição de um currículo integrado para o ensino das vigi-
lâncias em saúde, tendo o trabalho como princípio educativo, 
foi ao mesmo tempo um desafio institucional e uma inova-
ção educacional para o ensino técnico no SUS. Foi também 
uma oportunidade para problematizar a fragmentação entre 
os conhecimentos científicos e as práticas profissionais. Por 
fim, inferimos que a vivência do currículo do Curso TVS possi-
bilitou para curriculistas, docentes e alunos, todos servidores 
da SMS, a integração das dimensões do fazer, do ensinar, do 
aprender e do cuidar em saúde. Referências CHIZZOTTI, Antô-
nio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. 6. Ed. 
Petrópolis, Rj: vozes, 2014. FRIGOTTO, Gaudêncio. O enfoque 
da dialética materialista histórica na pesquisa educacional. In: 
Metodologia da pesquisa educacional. FAZENDA, Ivani (Org.). 
12ª ed. São Paulo: Cortez, 2010. GADOTTI, Moacir. Concepção 
dialética da educação: um estudo introdutório. 5ª ed. São Pau-
lo: Cortez Editora e Editora Autores Associados, 1987. GAM-
BOA, Silvio A. Sanchez. A dialética na pesquisa em educação: 
elementos de contexto. In: Metodologia da pesquisa educa-
cional. FAZENDA, Ivani (Org.). 12ª ed. São Paulo: Cortez, 2010. 
MASETTO, Marcos T. (Org.) Inovação no Ensino Superior, São 
Paulo, Ed. Loyola, 2012. PÁDUA, Elisabete M. Marchesini. Aná-
lise de conteúdo, análise de discurso: questões teórico-meto-
dológicas. Rev. Educação PUC-Campinas, Campinas, n. 13, p. 
21-30, nov. 2002.

Marcos Veltri; Antonio Chizzotti;

15190 FORMAÇÃO, COMPETÊNCIAS GERENCIAIS, 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: PERCEPÇÃO DE 
GRADUANDOS DE ENFERMAGEM

Introdução Desde a implantação do Programa Saúde da Fa-
mília em 2004 no Brasil, o enfermeiro vem assumindo a res-
ponsabilidade pelo processo de gerenciamento da Unidade 
de Saúde da Família, na medida em que, vem desenvolvendo 
as funções gerenciais de coordenação, planejamento, or-
ganização e controle das ações de saúde no serviço (PAES, 
2013). Na prática profissional, articular a função administra-
tiva com a assistência direta ao paciente, tem sido cada vez 
mais difícil. Um dos fatores relacionados, provavelmente, 
a esta dificuldade se deva ao despreparo do enfermeiro e o 
modo desarticulado com que instituições de ensino abordam 
esses conteúdos e os relacionam com a prática cotidiana do 
trabalho (SOUZA; PAIANO, 2011). Objetivos Analisar a percep-
ção de graduandos de enfermagem quanto às competências 
gerenciais relacionadas à Estratégia Saúde da Família, adqui-
ridas durante a formação universitária. Metodologia Trata-se 
de pesquisa descritiva com abordagem qualitativa delineada 
pelo método de pesquisa participante. A técnica de coleta de 
dados consistiu na aplicação de questionário por meio de en-
trevista e foi empregada no período de abril a maio de 2016. 
O processamento de dados se deu com base na análise de 

meio do qual também operam os dispositivos subjetivos. Os 
PMAQ-AB e o PAPD constituem instrumentos de Avaliação 
de Desempenho aplicados à gestão do trabalho no âmbito 
do serviço público de Atenção Básica à Saúde. A análise de 
conteúdo dos discursos normativos do PAPD e do PMAQ-AB 
revela que se encontram presentes, em ambos, vários dos ele-
mentos que caracterizam as NPRH. A utilização da Avaliação 
do Desempenho do Trabalhador como estratégia de gestão 
do trabalho na Atenção Básica à Saúde de Campinas (SP), 
considerando-se a análise do discurso normativo dos dois Pro-
gramas, se aproxima da utilização que é feita no âmbito das 
NPRH típicas do setor privado contemporâneo. Referências 
ANTUNES, R. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamor-
foses e a centralidade do mundo do trabalho. Campinas, SP: 
UNICAMP, 1995. BARDIN, L. Análise de conteúdo. Trad. Luis 
Alberto Reto e Augusto Pinheiro. 1ª ed. São Paulo: Edições 70, 
2011. BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Por-
taria 1.654 de 19 de julho de 2011. Disponível em: http://www.
brasilsus.com.br/legislacoes/gm/108814-1654.html. Acesso em 
19/09/2012. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Aten-
ção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 
Básica (PMAQ: Manual Instrutivo). Brasília: Ministério da Saú-
de, 2012. CAMPINAS, Prefeitura Municipal de. Lei no. 12985, 
de 28/06/2007, Disponível em: http://www.campinas.sp.gov.
br/bibjuri/suplemento 29062007.pdf. Acesso em 19/09/2012. 
LIMA, M.E.A. Os equívocos da excelência: as novas formas de 
sedução na empresa. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996.

Paulo Navarro de Moraes; Aparecida Mari Iguti;

15177 ESTUDO SOBRE EGRESSOS DO PROGRAMA DE 
APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DO INSTITUTO DE 
SAÚDE (SES/SP) DOS ANOS 2010 A 2016

Introdução O Instituto de Saúde da Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo mantém um Programa de Aprimoramen-
to Profissional (PAP) que tem como objetivo central realizar 
a formação em serviço de alunos recém-formados de cursos 
universitários, exceto medicina. Tem a duração de um ano, 
com dedicação exclusiva e carga horária semanal de 40 ho-
ras. Ao final de sua formação, espera-se que os alunos sejam 
capazes de posicionar-se criticamente em relação às políticas 
públicas de saúde, contribuindo para o fortalecimento do SUS 
no âmbito da pesquisa e dos serviços. O PAP existe desde 
1979 e atualmente oferece a formação em Saúde Coletiva e 
Avaliação de Tecnologias de Saúde (ATS). Entre 2010 e 2016, 
o programa formou 110 profissionais de diversas áreas, sendo 
cerca de 80% dos egressos oriundos de cursos de Psicologia, 
Enfermagem, Fisioterapia e Obstetrícia. O programa sofreu 
alterações em sua forma e conteúdo desde sua criação e, 
visando a qualificação e seu próprio aprimoramento, são ne-
cessárias avaliações sobre a sua qualidade e adequação para 
a formação de profissionais que futuramente trabalharão no 
SUS. Objetivos O objetivo deste estudo é avaliar a trajetória 
profissional e a inserção no mercado de trabalho dos egressos 
do Programa de Aprimoramento Profissional do Instituto de 
Saúde dos anos 2010 a 2016, identificar como o Programa de 
Aprimoramento Profissional contribuiu para a sua formação 
e avaliar a adequação do currículo atual no contexto das de-

mandas e desafios do SUS. Metodologia O universo da pesqui-
sa é constituído por 106 egressos do Programa de Aprimora-
mento da área da Saúde Coletiva, e 4 da área de Avaliação de 
Tecnologia de Saúde, que concluíram entre os anos de 2010 
a 2016. Inicialmente foram levantados dados secundários das 
fichas de inscrição no programa, como formação e instituição 
de formação, além de dados como sexo, idade e cidade de 
origem. Um questionário online foi estruturado com 20 ques-
tões distribuídas entre 9 fechadas e 11 abertas, abrangendo 
informações sobre o percurso profissional pós-PAP e avalia-
ções sobre as disciplinas ministradas. O questionário foi envia-
do por e-mail aos egressos e obtivemos uma taxa de resposta 
de 83,63%. A análise das questões abertas foi realizada pela 
Análise de Conteúdo e, para as questões fechadas, pela Aná-
lise de Frequências. Resultados e Discussão Entre outros indi-
cadores da pesquisa, merece destaque a importância do PAP 
na ampliação ou aquisição de conhecimentos pelos egressos. 
No que diz respeito à aquisição de conhecimentos, os relati-
vos ao SUS foram os mais mencionados (17,6%), seguido pelos 
conhecimentos relacionados à Saúde Coletiva/Saúde Pública 
(SC/SP), com 7%. Quanto à ampliação do conhecimento, os 
que se referem à SC/SP são mais mencionados (31,7%), se-
guido pelo tema SUS, com 27%. O tema “pesquisa”, embora 
em menor grau, também foi citado, tanto como aquisição de 
conhecimento (4,7%) como sua ampliação (3,5%). Consideran-
do a característica multiprofissional dos egressos, embora 
majoritariamente da área da saúde, os dados podem indicar 
que os cursos universitários não conseguem apresentar aos 
alunos informações suficientes sobre o SUS e também sobre 
o campo da Saúde Coletiva/Saúde Pública e o PAP vem con-
tribuindo para complementar esta formação. Conclusões/
Considerações Finais É bastante interessante notar que 97,2% 
das respostas aos questionários indicam que o PAP foi muito 
importante (44,5%) ou importante (52,7%) para os egressos na 
sua formação profissional. Apenas 1,3% mencionou ser pou-
co importante e a mesma porcentagem nada informou. Não 
menos importante, 33, 7% reconhecem a importância do PAP 
para a sua prática profissional, indicando que o maior impac-
to do PAP se deu na postura e visão crítica. Tais indicadores 
apontam para a continuidade de investimento em programas 
de formação como o PAP, haja vista a sua contribuição no 
aprimoramento de novos profissionais que atuarão no SUS. 
Referências BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: 
Edições 70; 1977. MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pes-
quisa social: teoria, método e criatividade. 29. ed. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2010. (Coleção temas sociais).

Márcio André Derbli Pinto; Luiza Sterman Heimann; Aparecida 
Natália Rodrigues;

15184 INOVAÇÃO CURRICULAR NA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

Introdução Pretendemos, em nossa tese, pesquisar a qualifi-
cação da força de trabalho na Secretaria Municipal da Saúde 
(SMS), especificamente dos trabalhadores de nível médio, 
buscando compreender por meio da análise do currículo os 
tensionamentos entre prática profissional na área das vigilân-
cias em saúde e ensino técnico no Sistema Único de Saúde 
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tos relevantes para ação e reflexão dos atores envolvidos. O 
Programa é desenvolvido desde 2004, sendo interrompido 
em 2014, visando à análise de seu modelo de gestão e forma-
ção. Objetivos Descrever o processo de reformulação e reto-
mada do PEP em MG, orientado pela perspectiva da Educação 
Permanente em Saúde (EPS), fomentando a integração entre 
ensino e trabalho, tendo o cotidiano do trabalho como lócus 
de discussão, reflexão e transformação das práticas de saú-
de. Metodologia Trata-se de um relato de experiência sobre o 
processo de trabalho de reformulação do modelo de gestão 
do PEP, realizado pelos servidores da ESP-MG que integram 
o grupo gestor do Programa. O processo, conduzido a partir 
de oficinas de trabalho e análise documental, compreendeu 
a revisão do modelo de gestão anterior do Programa, com 
avaliação dos aspectos positivos e negativos para sua implan-
tação e condução por parte das IES contratadas para desen-
volvimento dos GAP‘s nos municípios, das Unidades Regionais 
de Saúde (URS) de Minas Gerais, responsáveis pelo acompa-
nhamento local do Programa, da SES-MG e da ESP-MG. Resul-
tados e Discussão O processo de análise do modelo de gestão 
do PEP, por meio de intensos momentos de discussão, avalia-
ção e planejamento, conduziu a importantes mudanças para 
sua retomada, entre elas: a) redefinição das áreas do PEP, 
garantindo a inclusão de todos os municípios mineiros; b) ela-
boração de um novo modelo de contratualização das IES, por 
meio de processo de credenciamento, proporcionando ampla 
oportunidade de concorrência e participação das instituições 
de ensino; c) realização de oficina de trabalho com as referên-
cias técnicas das unidades regionais para o estabelecimento 
das atribuições desses atores no acompanhamento da ação 
educacional; d) definição de diretrizes, princípios e pressupos-
tos dos processos de formação dos supervisores dos GAPs; e) 
reformulação do Plano de Trabalho do Programa e dos fluxos 
de acompanhamento e monitoramento das IES; fomentando 
maior integração e articulação do PEP no estado. Todas as 
mudanças têm, como objetivo, um acompanhamento mais 
integrado e articulado entre as instituições e atores respon-
sáveis pelo desenvolvimento do Programa em MG, com des-
taque para a ESP-MG responsável pelo acompanhamento e 
repasse financeiro às IES executoras do PEP. Conclusões/Con-
siderações Finais Ao fundamentar-se na EPS, o PEP aposta na 
reorientação da formação em saúde a partir das necessidades 
detectadas no próprio processo de trabalho à luz de contex-
tos específicos, de modo a valorizar as experiências e práticas 
dos trabalhadores, promovendo um cuidado responsável e 
comprometido com as necessidades e problemas de saúde da 
população. As mudanças produzidas no modelo de gestão do 
PEP, certamente, contribuirão para que o desenvolvimento do 
Programa aconteça de forma descentralizada e participativa, 
por meio de parcerias estratégicas entre os diversos atores 
envolvidos e comprometidos com seus objetivos e finalidades 
de promover a análise coletiva dos processos de trabalho na 
APS e identificação dos nós críticos a serem enfrentados, seja 
na atenção ou na gestão, estimulando experiências inovado-
ras na gestão do cuidado e dos serviços de saúde. Referências 
CARVALHO, Y.M.; CECCIM, R.B. Formação e Educação em Saú-
de: aprendizado com a Saúde Coletiva. In. CAMPOS, G.W.S. et 
al. Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: Hucitec; Rio de Ja-
neiro: Ed Fiocruz, 2006, p. 149-182. CECCIM, R.B.; FEUERWER-

KER, L.C.M. O quadrilátero da formação para a área da saúde: 
ensino, gestão, atenção e controle social. PHYSIS: Rev. Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, 14 (1): 41- 65, 2004. MINAS GERAIS. 
Resolução SES/MG N.º 4913, 16 de setembro de 2015. Dispõe 
sobre as normas gerais do Programa de Educação Permanen-
te/PEP para médicos da família e dá outras providências. Mi-
nas Gerais, Belo Horizonte, ano 123, nº 178, 23 de setembro 
de 2015. Caderno 1, Diário do Executivo, pg. 27. SILVÉRIO, J.B. 
Programa de educação permanente para médicos de família. 
Rev Med Minas Gerais 2008; 18(4 Supl 4): S60-S66.

Danielle Costa Silveira; Lucinéia de Fátima Moreira; Poliana 
Cabral de Assis; Alessandra Rios de Faria; Daniel Augusto 
Fernandes; Thaís Lacerda e Silva; Fernanda Jorge Maciel; 
Rodrigo Martins Machado;

15233 FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA 
EFETIVAR A POLÍTICA DE SAÚDE LGBT NO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE (SUS): ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA E 
AÇÕES TERRITORIAIS.

Introdução Trata-se de uma proposta de formação de multi-
plicadores para implementar a política de saúde LGBT no SUS 
da Faculdade de Ciências da Saúde (FS), do Núcleo de Estu-
dos de Saúde Pública (NESP), do Observatório Nacional LGBT, 
e do Ministério da Saúde (MS) na modalidade de extensão 
para qualificar gestores/as e trabalhadores/as da saúde, con-
selheiros/as, lideranças sociais, pesquisadores/as docentes e 
discentes dos cursos e programas de graduação e pós-gra-
duação representando esforços das três esferas de governo 
e da sociedade civil organizada na promoção, atenção e no 
cuidado em saúde, priorizando a redução das desigualdades 
por orientação sexual e identidade de gênero, bem como, 
o combate às lgbtfobias no SUS. A política LGBT reafirma o 
compromisso do SUS com a universalidade, a integralidade, 
equidade, participação e controle social, por isso, contempla 
ações voltadas para a promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação da saúde, além do incentivo à produção de co-
nhecimentos e o fortalecimento da representação do seg-
mento nas instâncias de participação e controle social. Obje-
tivos Cartografar os movimentos produzidos “por dentro” da 
proposta de formação identificando trilhas e caminhos desta 
análise de experiência da política LGBT, bem como, registrar 
os movimentos produzidos “por fora”, ou seja, após a forma-
ção para verificar quais ações territoriais podem ser construí-
das para esta política. Metodologia O curso de extensão foi 
desenvolvido na modalidade semipresencial, em plataforma 
desenvolvida pela UnB em parceria com o Observatório Na-
cional da Saúde LGBT e o NESP/UnB. O curso contemplou 50 
participantes que foram acompanhados por dois tutores vin-
culados ao NESP-UnB. O conteúdo apresentado em quatro 
módulos à distância – comunicação não violenta e inclusiva, 
democracia e saúde, política nacional de saúde LGBT e meto-
dologias participativas/projeto de ação – com dois momentos 
presenciais, foi pautado em abordagens didáticas nos princí-
pios da Educação Popular, dialógica e interativa no processo 
de ensino e aprendizagem considerando os cursistas como 
sujeitos ativos da construção do conhecimento. As reflexões 
e os debates, tanto na plataforma como nos encontros pre-
senciais, favoreceram a troca permanente de saberes e prá-
ticas entre os participantes. Resultados e Discussão A discri-

conteúdo. A amostra do estudo foi composta por 30 partici-
pantes. O cenário do presente estudo consistiu no Instituto 
de Humanas e Saúde (IHS), campus Rio das Ostras, da Uni-
versidade Federal Fluminense (UFF). Os dados foram subme-
tidos à análise temática de conteúdo. O estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFF sob o número 
de parecer 1.466.565. Resultados e Discussão Os resultados 
revelaram que a percepção de graduandos de enfermagem é 
de que existem lacunas no processo de ensino-aprendizagem 
sobre as competências gerenciais na ESF durante a formação 
em Enfermagem. 80% dos estudantes responderam que o co-
nhecimento ministrado nas disciplinas obrigatórias do curso 
de graduação sobre o processo de gerenciamento do enfer-
meiro na ESF não foi suficiente e que houve dificuldades na 
assimilação de conteúdos referentes a este tema. Destaca-se 
que, o momento da formação, em que os participantes infor-
maram ter adquirido conhecimento sobre as competências 
gerenciais do enfermeiro foi por meio do estágio supervisio-
nado, realizado em Unidades de Saúde da Família. O estudo 
de Souza e Paiano (2011) demonstrou que egressos do curso 
de enfermagem consideraram que o ensino sobre competên-
cias gerenciais nos serviços de saúde e de enfermagem deve 
ser integrado e contextualizado, visando contribuir para uma 
formação que viabilize a incorporação destas competências 
no discente. Conclusões/Considerações Finais Os resultados 
sugerem que, há dicotomia na abordagem de ensino-apren-
dizagem sobre práticas gerenciais pelo enfermeiro na ESF no 
contexto formativo estudado, apesar da exigência crescente 
de desenvolvimento deste profissional com competências im-
portantes para atuação em cargos de gerência no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde. Conclui-se que, é mister a reformu-
lação de estratégias de ensino-aprendizagem e de conteúdos, 
de modo transversal, no plano político-pedagógico dos cursos 
de graduação em enfermagem, inclusive do curso analisado, 
que se aproxime mais da realidade e que possibilite uma for-
mação profissional consolidada sobre processos de geren-
ciamento da Estratégia Saúde da Família. Referências PAES, 
Lucilene Gama. O Exercício Gerencial do Enfermeiro na Estra-
tégia Saúde da Família. Santa Maria, Rio Grande do Sul, 2013. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Ma-
ria, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação 
em Enfermagem, Rio Grande do Sul, 2013. Disponível em:<ht-
tp://coral.ufsm.br/ppgenf/Dissertacao_Lucilene%20Gama%20
Paes.pdf> . Acesso em: 14 jan. 2016 SOUZA, Flávia Aparecida 
de; PAIANO, Marcelle. Desafios e Dificuldades enfrentadas pe-
los Profissionais de Enfermagem em Início de Carreira. Revista 
Mineira de Enfermagem (REME), Minas Gerais, v. 15, n. 2, 267-
273, abr. - jun., 2011. Disponível em: < http://www.reme.org.br/
artigo/detalhes/35>. Acesso em: 01 fev.2016

Rayara Mozer Dias; Luanda de Moura Mendes; Marcela de 
Abreu Moniz;

15204 PROMOÇÃO DA SAÚDE ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO 
NUTRICIONAL COM UNIVERSITÁRIOS DURANTE O 
ESTÁGIO DE SAUDE COLETIVA : UM RELATO DE 
EXPERIENCIA

Introdução O consumo de alimentos ultraprocessados está 
associado com síndrome metabólica, dislipidemias, e obesi-
dade. A educação é uma ferramenta que favorece o desen-

volvimento de estratégias que trabalham com a prevenção e 
promoção da saúde, e as Instituições de ensino destacam-se, 
por serem espaços estratégicos de vivência e de formação de 
hábitos, onde os indivíduos passam parte importante de seu 
tempo. Objetivos Apresentar a experiência de um grupo de 
acadêmicos do 8º período de Nutrição de um centro univer-
sitário em Fortaleza-CE acerca de uma intervenção educativa 
realizada com um grupo de universitários da referida cidade. 
Metodologia Trata-se de um relato de experiência de um gru-
po de discentes do 8º período do curso de Nutrição, acerca 
de uma intervenção em educação nutricional que aconteceu 
no contexto do Estágio Supervisionado de Saúde Coletiva 
no período de 28 de março a 06 de maio de 2016, durando 
o equivalente há 120 minutos, contemplando alunos Univer-
sitários, de uma Instituição particular da referida cidade. O 
tema abordado foi “Você sabe o que está comendo” e se re-
feriu aos tipos de processamento nos alimentos, ressaltando 
a importância de uma alimentação constituída de alimentos 
in natura e minimamente processados, e a exclusão dos ali-
mentos ultraprocessados. Resultados e Discussão Tais temas 
foram abordados em função das vulnerabilidades identifica-
das na alimentação dos estudantes através dos atendimen-
tos nutricionais que aconteceram no consultório inserido na 
Universidade. Os universitários foram chamados a participar 
ativamente e instigados com perguntas reflexivas, sobre o 
que eles entendiam sobre o tema, despertando curiosidades, 
e muitas perguntas surgiram ao longo da apresentação, que 
foram respondidas conjuntamente com o grupo de discentes, 
que faziam as correções pertinentes às práticas alimentares 
apresentadas. O nutricionista é fundamental nesse proces-
so, pois trabalha na construção de práticas saudáveis desde 
o momento da compra do alimento até o consumo. Conclu-
sões/Considerações Finais As atividades desenvolvidas con-
tribuíram para aprimoramento da atuação do grupo em um 
dos processos mais importantes e relevantes para a prática 
da Nutrição: educar em saúde, auxiliando os indivíduos na 
corresponsabilização pela sua saúde, de um modo reflexivo à 
própria conduta e sua relação com o processo saúde-doença.

Meiriane de Almeida Lopes; Maria Marlene Marques Ávila; 
Rafaella Maria Monteiro Sampaio; Cristiane Souto Almeida; 
Anderson Ismael Beserra de Souza;

15207 A GESTÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
PERMANENTE PARA MÉDICOS DE FAMÍLIA (PEP): UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução O Programa de Educação Permanente para Médi-
cos de Família (PEP) é uma ação educacional desenvolvida no 
Estado de Minas Gerais, pela Escola de Saúde Pública do Es-
tado de Minas Gerais (ESP-MG), em parceria com a Secretaria 
do Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e Instituições 
de Ensino Superior (IES). O programa integra as iniciativas de 
educação permanente de profissionais que atuam na Atenção 
Primária em Saúde/Saúde da Família (APS). Desenvolvido por 
meio de Grupos de Aperfeiçoamento Profissional (GAP), cons-
tituídos por 08 a 12 médicos da APS de uma mesma região de 
saúde, o PEP fundamenta-se no desenvolvimento de conhe-
cimentos e habilidades a partir dos problemas e desafios en-
frentados no cotidiano de trabalho e que constituem elemen-
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São Paulo, v. 24, n. 3, p.199-207, 2013. 3. BRASIL. Presidência 
da República. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. 
Legislação e Políticas Públicas sobre Drogas. Brasília, DF: Pre-
sidência da República, 2010b. p.106 4. TUCKER, P. Substance 
misuse and early psychosis. Australasian Psychiatry, v.17, n. 4, 
p. 291-4, 2009. 5. TRUCCO, E. M.; COLDER, C. R.; WIECZOREK, 
W. F. Vulnerability to peer influence: a moderated mediation 
study of early adolescent alcohol use initiation. Addictive 
Behaviors, v. 36, n. 7, p. 729-36, Jul.2011.

Andrea Ruzzi-Pereira; Ailton de Sousa Aragão; Paulo Estevão 
Pereira; Erika Renata Trevisan;

15272 GESTÃO DE PESSOAS EM UM ESPAÇO 
INTEGRATIVO DE SAÚDE: A BUSCA POR CUMPRIR A 
RESPONSABILIDADE SOCIAL

Introdução O Espaço Bem Viver (EBV), fundado em 2014 com 
uma proposta colaborativa, compactua por iniciativa privada 
com os preceitos da PNPIC, na perspectiva de oferecer aten-
dimentos em saúde com abordagem complementar e inte-
grativa “considerando o indivíduo na sua dimensão global”, 
respeitando sua singularidade. É propósito do EBV possibi-
litar e apoiar relações que geram Qualidade de Vida (QDV) 
e Bem Estar (BE). Objetivos Apresentar as estratégias que 
norteiam, agregam e motivam os atores das ações de saúde 
integrada no âmbito privado e público, alcançando um satis-
fatório desempenho nas suas práticas individuais e grupais 
com interesse em trabalhos sociais. Metodologia METODO-
LOGIA Relato de experiência com abordagem qualitativa. O 
EBV tem suas atividades orientadas pelos quatro pilares do 
conhecimento e da educação continuada e da educação con-
temporânea. São eles: aprender a conhecer, aprender a fa-
zer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Através desta 
metodologia, está em construção uma cultura organizacional 
pautada na enfática necessidade de os profissionais da saúde 
protagonistas, participantes de campanhas educativas perio-
dicamente, grupos de educação em saúde e grupos de ajuda 
mútua com o objetivo de promover estilos de vida saudáveis. 
Resultados e Discussão Foram realizados 38 eventos, feiras, 
palestras de acesso público em posto de saúde, shopping, 
banco de leite humano, escola, praça. Em destaque a atua-
ção em parceria com a diretoria de saúde da PM no Hospital 
Central Coronel Pedro Germano (Polícia Militar), com o tema: 
Qualidade de Vida Começa com Prevenção e a Reativação do 
Banco de Leite Humano nos anos de 2015 e 2016. Também 
merece destaque o Grupo Gestante Natal RN que acontece 
no maior shopping do RN, realizado de forma permanente 
com periodicidade mensal. Esse trabalho social deu acesso a 
média de 4000 pessoas, com participação de 35 profissionais, 
números listados desde 31 de maio de 2014 até 9 de feverei-
ro de 2017. Conclusões/Considerações Finais Esse relato está 
em pleno processo de articulação com a rede de atenção à 
saúde. Cumprido com êxito a sensibilização do profissional 
pela valorização da competência pessoal do trabalhador da 
saúde, que o capacita a enfrentar novas situações, se disponi-
bilizando a atuação social ativa, possibilitando ao EBV realizar 
sua responsabilidade social.

Karine Mariano Gonçalves; Andréa C. Viana V. Aguia; Mércia 
Maria de Santi-Estácio; Bianca Nunes Guedes do Amaral Rocha;

15280 CUSTO HUMANO DO TRABALHO DOS 
PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL 
DE URGÊNCIA

Introdução O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU) é um serviço de socorro pré-hospitalar móvel, no 
qual o usuário, por meio do acesso telefônico gratuito, solicita 
atendimento. Em razão de exercer uma função fundamental, 
servindo como porta de entrada do Sistema Único de Saúde, 
há a necessidade de realização de estudos sobre o trabalho 
dos profissionais do SAMU. Objetivos O presente estudo obje-
tivou compreender a percepção dos trabalhadores do SAMU 
- Fortaleza sobre o custo humano do trabalho, ou seja, a per-
cepção dos trabalhadores sobre as exigências impostas pelo 
contexto de trabalho. Metodologia Foi realizada uma pesquisa 
survey, onde 229 participantes (auxiliares de enfermagem, en-
fermeiros, médicos do SAMU) responderam a Escala de Custo 
Humano do Trabalho do Inventário sobre Trabalho e Riscos 
de Adoecimento, composta por 3 fatores, cujo os resultados 
foram analisados por meio de estatística descritiva e bivariada 
com auxílio do software estatístico SPSS. Resultados e Discus-
são Os resultados constataram que os profissionais do SAMU 
apresentam índices críticos de custo humano (M=3,28; DP = 
0,78). O fator 1, “Custo Afetivo” (M=2,92; DP=0,75), que apre-
senta o dispêndio emocional, sob a forma de reações afetivas; 
o fator 2, “Custo Cognitivo” (M=3,68; DP=0,91), que apresen-
ta o dispêndio intelectual para aprendizagem e resolução de 
problemas; e o fator 3, “Custo Físico” (M=3,30; DP=1,06), que 
apresenta o dispêndio fisiológico e biomecânico imposto ao 
trabalhador pelas características do contexto de produção es-
tão no estrato de situação limite, indicando que o trabalho no 
SAMU exige um alto custo desses fatores, o que pode causar 
adoecimento em seus profissionais. Conclusões/Considera-
ções Finais Conclui-se a necessidade de propiciar aos profis-
sionais do SAMU boas condições de trabalho como forma de 
conceder bem-estar e satisfação profissional, tendo em vista 
que se faz fundamental que cada vez mais as organizações 
mantenham políticas e sistemas voltados a proporcionar a 
melhoria das condições de trabalho.

Nathalia Gabriella da Justa Mota; Bárbara Jéssyca Magalhães; 
Mateus Estevam Medeiros; Regina Heloisa Maciel; Cynthia de 
Freitas Melo;

15284 AVALIAÇÃO DO CONTEXTO DE TRABALHO DO 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA

Introdução O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU) tem a finalidade de prestar atendimento de urgên-
cia e emergência dentro da rede pública de saúde brasileira às 
pessoas que solicitam suas ambulâncias por meio de chama-
da telefônica. Um trabalho eficaz que, porém, necessita ser 
melhor compreendido sob a ótica da gestão e do contexto 
de trabalho do SAMU. Objetivos Objetivou-se compreender a 
visão do trabalhador a respeito do seu contexto de trabalho 
no SAMU - Fortaleza. Metodologia Trata-se de uma pesquisa 
exploratória, do tipo survey, onde 229 profissionais do SAMU 
responderam a Escala de Avaliação do Contexto de Trabalho 
do Inventário sobre Trabalho e Riscos de Adoecimento, anali-
sada através da estatística descritiva e bivariada com auxílio 
do software estatístico SPSS. A escala é composta por 3 fato-

minação por orientação sexual e por identidade de gênero 
incide nos Determinantes Sociais da Saúde (DSS) ao desen-
cadear processos de sofrimento, adoecimento e morte pre-
matura decorrentes do preconceito e do estigma social ao 
qual estão expostas as lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais. Assim, a Política de Saúde LGBT surge como um 
conjunto de princípios éticos e políticos expressos que reco-
nhece os efeitos perversos dos processos de discriminação e 
de exclusão desta população tendo diretrizes e objetivos vol-
tados para a promoção da equidade em saúde. É uma política 
transversal, com gestão e execução compartilhadas entre as 
esferas de governo articulando demais políticas para mudan-
ças nos DSS relacionadas à saúde LGBT. A educação perma-
nente com foco na saúde integral LGBT enquanto dispositivo 
de intervenção fortalece o desenvolvimento de competên-
cias de gestão e de cuidado nos diferentes níveis de atenção 
à saúde, visando o aprimoramento de projetos educativos, 
interventivos, inseridos nas comunidades dos cursistas com 
a finalidade de promover o enfrentamento das discrimina-
ções e preconceitos presentes nos SUS contra a população 
LGBT. Conclusões/Considerações Finais A intenção foi olhar 
para o campo da gestão de uma organização de saúde, con-
siderando-o como um processo que possui um movimento e 
uma dinâmica próprios, onde estão em ação atores que se 
aliam e confrontam. Atores que são muitos em si mesmos, 
que mudam de lugar, que se expressam em diferentes planos 
conforme afetam e são afetados (BERTUSSI et al 2015). Por-
tanto, a formação de multiplicadores para a política de saúde 
LGBT através dos cursistas, hoje, formadores/multiplicado-
res da política LGBT permite que sejam construídas ações 
essenciais para a formação da agenda, formulação, tomada 
de decisão, implementação e avaliação da política LGBT evo-
cando e congregando a participação social como processo 
de co-gestão da política pública identificando necessidades 
sociais e singularidades de cada território como violência e 
suicídio LGBT, objeto de estudo, pesquisa e prática do autor 
e da autora que subscrevem este trabalho. Referências BER-
TUSSI, D.; BADUY, R.S.; FEUERWERKER, L. C. M.; MERHY, E. 
E. Viagem cartográfica: pelos trilhos e desvios. In MATTOS, 
R. A.; BAPTISTA, T. W. F. Caminhos para análise das políticas 
de saúde, 1.ed.– Porto Alegre: Rede UNIDA, 2015. p.461-486.

Alícia Krüger; Allan Gomes de Lorena;

15246 IMPLEMENTAÇÃO DE PROCESSOS FORMATIVOS 
POR MEIO DE CENTROS REGIONAIS DE REFERÊNCIA 
PARA AGENTES ATUANTES NO CAMPO DAS POLÍTICAS 
SOBRE DROGAS

Introdução O consumo de drogas é um fenômeno que sem-
pre existiu em todas as culturas humanas para os mais diver-
sos fins1-2. O Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e 
Outras Drogas, instituído pelo governo federal (Decreto no 
7.179/2010) permitiu a implantação dos Centros Regionais de 
Referência (CRR) nas universidades brasileiras com o objeti-
vo de potencializar o papel dessas instituições na formação 
permanente de profissionais que atuam nas redes de atenção 
integral à saúde e assistência social, com usuários drogas e 
seus familiares3. O CRR da Universidade Federal do Triângu-
lo Mineiro ofereceu em 2013 e 2014 cursos para responder à 

necessidade de formação de recursos humanos por meio de 
propostas trazidas pela SENAD em parceria com o Ministério 
da Justiça. Durante essas formações, levantou-se a necessi-
dade loco-regional de capacitação dos profissionais da Rede 
SUS e SUAS, e de profissionais de outros setores, envolvidos 
com esta temática. Sendo assim, o CRR/UFTM propôs para 
2016/2017, processos formativos que consideraram a necessi-
dade desses profissionais, numa perspectiva interdisciplinar e 
principalmente, na proposição de estratégias de minimização 
dos danos causados pelas drogas4-5. Objetivos Sendo assim, 
o CRR/UFTM teve por objetivo geral implementar processos 
formativos para capacitar os profissionais de assistência so-
cial, saúde e educação, compromissado com as necessidades 
loco-regionais de saúde, considerando as dimensões históri-
cas, econômicas e culturais da região de Uberaba em relação 
aos problemas causados pelo uso problemático de drogas. 
Metodologia O Programa, com a implementação dos Proces-
sos Formativos, teve início em junho de 2016 e terminará em 
junho de 2017. É fruto de uma cooperação entre a Universi-
dade Federal do Triângulo Mineiro e a Secretaria Nacional 
de Políticas sobre Drogas/Ministério da Justiça, aprovado 
por meio do Edital nº 008/2014/SENAD-MJ. Estão sendo ofe-
recidos três processos formativos, para as microrregiões de 
Uberaba; Frutal/Iturama/Conceição das Alagoas; e Araxá, to-
talizando 09 cursos de 40 horas divididas entre módulos teó-
ricos e atividades práticas. Cada processo formativo tem um 
enfoque, sendo eles: prevenção ao uso abusivo de drogas; 
intervenções para pessoas com uso problemático de drogas; 
e conhecimento do território e possibilidades de ação. Ao 
término dos 09 cursos será realizado um Seminário Regio-
nal, para que todos os participantes das três edições possam 
discutir a temática com outros profissionais e apresentarem 
o trabalho desenvolvido durante sua capacitação. Resulta-
dos e Discussão Nesses processos formativos, dos quais já 
foram realizadas as duas primeiras edições de cada Projeto 
vinculado ao programa, tem sido realizado um trabalho teó-
rico-prático, in loco, supervisionado, que se constitui de um 
momento de aquisição, aprimoramento de conhecimentos e 
de habilidades essenciais ao desenvolvimento dos Grupos de 
Trabalho, de acordo com as demandas loco-regionais. Resul-
tados Alcançados: Aprimoramento dos conhecimentos e de 
habilidades dos participantes acerca das demandas loco-re-
gionais advindas dos usuários de crack e outras drogas e seus 
familiares, bem como, oportunidade de transformação socio-
política para proporcionar aos profissionais situações reais de 
vida e do cotidiano do trabalho, consolidando as respostas 
necessárias às exigências percebidas na prática. Conclusões/
Considerações Finais É imprescindível compreender contex-
to em que se está inserido para promoção de um enfrenta-
mento que responda às necessidades sociais e para que ele 
seja eficaz. Essa compreensão passa pela análise do contexto 
social contemporâneo, da percepção das drogas enquanto 
um sintoma social e como uma questão de saúde pública. Re-
ferências 1. ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 
(OPS). Epidemiología del uso de drogas en América Latina y el 
Caribe: un enfoque de salud pública”. Washington, D. C.: OPS, 
2009. 2. SOARES, L. C. O. et al. Papéis ocupacionais de mu-
lheres que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas. Re-
vista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, 
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fazer cotidiano. Foi possível notar alguns fatores que indicam 
um desabrochar dos atores, passando de lugar retraído para 
lugar de destaque em meio às diversas problematizações. Sa-
lientado pelo coletivo de sujeitos o potencial da formação que 
assume caráter horizontal, subvertendo a lógica da educação 
bancária. Vivenciado também o grande acumulo de saberes 
dos sujeitos atuantes no Círculo de Cultura, saberes popula-
res. Interrogamos ainda acerca da potência produtora de bem 
estar de uma formação que assume no educando o papel de 
protagonista, a partir de dizeres acerca da elevação da au-
toestima. Por fim, apresentamos a experiência como potente 
no questionamento de instituídos, reafirmando a necessidade 
de uma formação em saúde que proporcione ao ator da saú-
de uma prática implicada. Conclusões/Considerações Finais 
A partir das discussões acerca de nosso modelo pedagógico 
hegemônico e da experiência desenvolvida, chegamos à re-
flexão de que este modelo dominante não vem pautando ou 
partindo da realidade das classes populares, afim de transfor-
ma-la, na medida em que atua negando os saberes populares 
e o caráter político-social da educação. Mais especificamente, 
visualizamos no campo da formação em saúde ramificações 
do modelo criticado, caracterizando esse campo como um 
nó a ser superado na melhoria da atenção em saúde. Dessa 
forma, experiências como as aqui descritas atuam de modo 
a questionar instituídos. Apresentamos a experiência de diá-
logo entre Educação Popular e Educação Permanente como 
alternativa pedagógica para as ações de formação em saúde 
dos profissionais Agentes Comunitários de Saúde, agregando 
potencialidades do cotidiano dos serviços de saúde no intuito 
de avançar no sentido de um cuidado de qualidade, implicado 
com a realidade social dos educandos e dos usuários do siste-
ma de saúde. Referências FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 
1° ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970.

Francisco Wagner Pereira Menezes; Maria Rocineide Ferreira 
da SIlva; Raimundo Augusto Martins Torres; Thayza Pereira 
Miranda;

15336 A FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM UMA ESCOLA 
TÉCNICA MUNICIPAL DE ENFERMAGEM: UM ESTUDO 
SOCIOCLÍNICO INSTITUCIONAL DAS PRÁTICAS SOCIAIS

Introdução Este estudo tem como objeto a formação do Téc-
nico em Enfermagem no contexto sócio, político e econômico 
do SUS e discutirá a formação e participação deste profissional 
no processo de trabalho em saúde. Apesar da expressiva parti-
cipação da categoria na enfermagem, ainda parece prevalecer 
a desvalorização social e a pouca consideração das suas contri-
buições técnico-políticas no cuidado em saúde. Objetivos Traz 
como objetivos: analisar a importância conferida às atividades 
profissionais do técnico de enfermagem na sociedade e na 
equipe de saúde, descrever as lacunas existentes em seu pro-
cesso formativo e propor medidas de integração ensino-servi-
ço. Metodologia Estudo com abordagem qualitativa e tendo 
como referencial teórico metodológico a Análise Institucional 
(AI), em seu desenho socioclínico institucional. Tem como ce-
nário uma Escola Técnica Municipal de Enfermagem/MG e será 
realizado nos anos 2016 e 2017. Os participantes serão os do-
centes, preceptores de estágio e pedagogos. Os dados serão 
coletados no diário do pesquisador, entrevistas e encontros 
socioclínicos institucionais. A análise dos dados será elaborada 

a partir dos conceitos da AI e das características da socioclínica 
institucional. O projeto foi submetido aos procedimentos éti-
cos cabíveis, com base na resolução nº 466/2012. Resultados 
e Discussão Apoiando-se nos conceitos da AI e nas caracterís-
ticas da socioclinica institucional, espera-se produzir análises 
coletivas das implicações profissionais dos participantes do es-
tudo de maneira a identificar a influência das instituições que 
atravessam a práxis da formação do técnico de enfermagem. 
A discussão será realizada a partir de eixos de análise e dos 
analisadores que emergirão das falas, do diário do pesquisador 
e dos debates, e permitam revelar a instituição formação pro-
fissional em saúde. Conclusões/Considerações Finais O estudo 
considera que buscar elucidar a importância conferida à for-
mação de técnicos de enfermagem pelos docentes e demais 
participantes poderá contribuir para que todos os envolvidos 
repensem suas práticas sociais, melhorando a qualidade de en-
sino e, consequentemente, a assistência à saúde nos diferen-
tes espaços do Sistema Único de Saúde.

Lutianni Dias Brazolino; Lúcia Cardoso Mourão; Ana Clementina 
Vieira de Almeida; Isabel Cristina de Moura Leite; Raphael 
Sampaio dos Santos;

15377 ESTIMATIVA RÁPIDA NA USF NOVO HORIZONTE: 
PLANEJAMENTO DE INTERVENÇÃO COLABORATIVA

Introdução A Faculdade de Medicina de Marilia (FAMEMA), 
desde a década de 90, apresenta currículo diferenciado, vi-
sando a enriquecer a formação médica e de enfermagem 
com valores como cuidado integral e humanizado. Por meio 
de metodologias ativas, estimula-se raciocínio crítico, respon-
sabilidade social e trabalho em equipe. Um dos cenários em 
que o método melhor se desenvolve é a Unidade de Prática 
Profissional (UPP), na qual desde o primeiro ano, estudan-
tes de enfermagem e medicina trabalham juntos inseridos 
na rede de atenção básica à saúde: uma parceria entre FA-
MEMA e Secretaria de Saúde do município. Este trabalho se 
deu pela atuação dos estudantes do primeiro ano na Unida-
de da Estratégia de Saúde da Família (USF) Novo Horizonte. 
Convergindo conhecimentos debatidos sobre saúde pública 
no Brasil, cuidado coletivo e a importância do vínculo com o 
usuário, foi possível organizar um plano de intervenção ba-
seado em necessidades de saúde reconhecidas através de 
uma estimativa rápida. A importância desse estudo dá-se pela 
oportunidade de articular conhecimentos teóricos e práticos 
e aproximar a população da gestão compartilhada e da educa-
ção em saúde. Objetivos Identificar um perfil epidemiológico, 
social, histórico e de infraestrutura do território; Reconhecer, 
nos dados identificados, as fragilidades e potencialidades do 
território; Planejar e executar ações de intervenção relaciona-
das às necessidades de saúde identificadas; Contribuir para o 
alcance da competência dos estudantes na integralidade do 
cuidado, a partir das necessidades coletivas de saúde em um 
determinado território. Metodologia Para a coleta dos dados 
do território e comunidade, optou-se pela Estimativa Rápida: 
método de baixos custo e tempo de execução que possibilita 
participação dos usuários e obtenção de um diagnóstico de 
saúde coletiva em dada região. Foram entrevistadas pessoas 
de referência do território (informantes-chave), tratando-se, 
portanto, de um processo de planejamento participativo, pois 
envolveu a população na verificação de suas próprias deman-

res: o fator 1 expõe a forma em que o trabalho é organizado 
dentro da instituição, o fator 2 apresenta a relação entre os 
trabalhadores e o fator 3 fornece a visão do trabalhador sobre 
o ambiente físico de trabalho. Resultados e Discussão Os re-
sultados identificaram que o contexto de trabalho se encontra 
em uma condição limite (M=3,10; DP = 0,61). Nesse sentido, o 
fator 1 “Organização do Trabalho” (M=3,18; DP = 0,58), o fator 
2 “Relações Socioprofissionais” (M=2,65; DP = 0,75) e o fator 3 
“Condições de Trabalho” (M=3,47; DP = 0,90) estão no estrato 
de situação limite crítico. Esses fatores apresentam-se como 
um potencial mal-estar no trabalho e risco de adoecimento nos 
profissionais do SAMU, contribuindo para uma insatisfação 
profissional e influenciando na qualidade da assistência pres-
tada. Conclusões/Considerações Finais Conclui-se pela neces-
sidade de melhorias nas condições de trabalho do SAMU. Es-
pera-se que estes resultados possam servir de feedback para 
profissionais e, sobretudo, gestores do SAMU, orientando a 
tomada de decisão para melhoria das condições de trabalho e, 
consequentemente, na qualidade dos serviços prestados.

Camila Maria de Oliveira Ramos; Bárbara Jéssyca Magalhães; 
Mateus Estevam Medeiros; Regina Heloisa Maciel; Cynthia de 
Freitas Melo;

15312 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 
SAÚDE NO ESTADO DE SERGIPE: DOS POLOS DE EQUIPES 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA ÀS CIES

Introdução A educação permanente no campo da saúde é 
considerada uma aprendizagem significativa geradora de 
transformação dos serviços de saúde e da realidade social. 
Em Sergipe a gestão da saúde é realizada pela Secretaria de 
Estado da Saúde e também pelas três Fundações Estatais 
criadas na perspectiva da reforma gerencial em curso nessa 
unidade da federação. Objetivos Analisar a Política Nacional 
de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) no estado de 
Sergipe. Metodologia Pesquisa qualitativa com consultas a 
fontes primárias como entrevistas e secundárias como aná-
lise de documentos oficiais. No período de agosto de 2014 a 
dezembro de 2015 foram realizadas seis entrevistas junto a 
sujeitos integrantes de instituições chaves para EP no estado 
como a Fundação Estadual de Saúde (FUNESA), a Comissão 
de Integração Ensino-Serviço (CIES) e o Colegiado Interges-
tores Estadual (CIE). Resultados e Discussão Pesquisas ante-
riores e os dados obtidos apontam que não houve na década 
de 1990 a implantação de “Pólos de Capacitação, Formação 
e Educação Permanente de Pessoal para a Saúde da Família” 
em SE. Já na década de 2000 antes mesmo do lançamento 
da PNEPS (2004) houve a criação no estado de um Fórum de 
Educação Permanente em Saúde coordenado pelo CEPS (ór-
gão do município de Aracaju) no ano 2003. Com a mudança 
na Política a partir da Portaria 1996 de 2007 houve a criação 
de uma CIES que faz junto a FUNESA, CIE, Colegiado Inter-
gestores Regional (CIR) e Secretaria de Estado da Saúde a 
articulação sobre a EP nas sete regiões de saúde do estado. 
Conclusões/Considerações Finais Concluímos que os resulta-
dos desta investigação permitirão maior conhecimento da 
educação dos trabalhadores da saúde em SE e poderá dar 
subsídio para gestão do SUS no estado. A continuidade desse 
estudo contribuirá para uma melhor compreensão da gestão 

do trabalho e da educação em saúde em Sergipe que é con-
duzida pela SES e por uma Fundação Estatal.

Márcia Schott; Vanessa Santos das Neves; Marcelo Santana de 
Jesus; Jean Lucas de Oliveira Menezes;

15314 EDUCAÇÃO POPULAR E EDUCAÇÃO 
PERMANENTE EM SAÚDE: DIÁLOGOS NA FORMAÇÃO DE 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE UM MUNICÍPIO 
DO INTERIOR DO CEARÁ

Introdução A construção da formação em saúde se dá em 
meio a paradigmas e linhas de fuga, na medida em que visuali-
zamos um modelo hegemônico de formação em contato com 
uma diversidade de mecanismos de subversão dessa hegemo-
nia, o que produz alto grau de singularidade com múltiplos 
modos de aprender e ensinar. Temos diversas críticas sobre o 
atual modelo de formação, em qualquer de seus níveis, e no 
ensino superior não seria diferente, as contradições também 
se apresentam nesse lugar com elevada graduação de forças. 
Criado e reproduzido pela burguesia, o modelo de educação 
vigente, não apenas no ensino superior, se balizou ao longo da 
história em dois sentidos: o primeiro deles é o de ofertar for-
mação técnica qualificada aos seus educandos, já o segundo, 
de modo complementar, surge e atua como forma de manter 
os privilégios daquela classe a quem verdadeiramente tem se 
destinado. Nesse sentido, podemos aferir acerca da complexi-
dade e dinamismo do campo da formação em saúde, sobretu-
do por tratar de objeto sempre singular. Se por um lado isso é 
um desafio para o trabalho, por não existir fórmulas prontas, 
por outro lado, proporciona um alto grau de liberdade para o 
trabalhador da saúde. Objetivos Relatar a experiência vivida 
na edificação de um Círculo de Cultura por parte do autor e dos 
Agentes Comunitários de Saúde de um município do interior 
do estado do Ceará, utilizando os alicerces plantados da peda-
gogia do oprimido em um processo de educação permanen-
te em saúde. Metodologia O presente trabalho constitui um 
relato de experiência de caráter descritivo-reflexivo, surgindo 
da experiência do autor como facilitador de aprendizagem em 
um Círculo de Cultura, construído com os profissionais agen-
tes comunitários de saúde de um município do interior do es-
tado do Ceará, seguindo os preceitos da Educação Popular e 
Educação Permanente em Saúde (FREIRE, 1970). Sobre o local 
da experiência, realizou-se num município serrano de Pacoti. 
A experiência contou com a participação de 23 profissionais, 
ou seja, todos os Agentes Comunitários de Saúde atuantes 
naquele período no município em questão. A experiência foi 
vivenciada no período de agosto a dezembro de 2015. A ex-
periência do Círculo de Cultura, após o período de imersão foi 
dividida em duas etapas, sendo elas: (1) O Encontro Inicial (e 
(2) as Oficinas de Formação, sendo um terceiro e transversal 
momento o de (3) Avaliação da Caminhada, compondo este 
o momento final de todos os encontros. Resultados e Dis-
cussão A experiência surge a partir de inquietação referente 
ao nosso modelo pedagógico hegemônico, prática marcada 
por destacado distanciamento entre seu processo de ensino-
-aprendizagem e questões que dizem respeito ao contexto e 
realidade social. De início foi desenvolvido o Encontro Inicial, 
a partir desse momento foram levantados seis temas gerado-
res, sendo reveladas necessidades de aprendizagens para o 
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tário 55,9%, distribuídos nas ênfases: 52% Saúde da Família e 
Comunidade, 27% Saúde Mental Coletiva e 21% Saúde Coletiva. 
O componente hospitalar representa 44,1%, distribuídos em 8 
ênfases: Enfermagem Obstétrica e Neonatologia 5,6% cada, 
Pediatria 6,2%, Urgência/Emergência 12,6%, Cardiopneumolo-
gia e Cancerologia 14,4% cada, Infectologia 15% e Neurologia/
Neurocirurgia 20%. São egressos da graduação de 41 Institui-
ções de Ensino Superior(IES) brasileiras. Do componente co-
munitário, 37% são egressos de IES públicas e 62% privadas; 
38% beneficiaram-se de programa de auxílio educacional. Do 
componente hospitalar, 52% são egressos de IES públicas 
e 47% privadas; 27% beneficiados por auxílio educacional. A 
experiência profissional prévia à residência foi revelada por 
71% e 60%, respectivamente no comunitário e no hospitalar. 
A Participação em Movimento Social e/ou Político representa 
42% e 37%, respectivamente. Conclusões/Considerações Finais 
O corpo de residentes da RIS-ESP/CE é composto majoritaria-
mente por mulheres, negras/pardas, adultas jovens, solteiras, 
sem filhos, egressas de IES privadas e, menos da metade(33%), 
beneficiadas por programas de auxílio educacional. Prévio à 
residência, a maioria tem alguma experiência profissional nas 
diversas áreas de atuação e não necessariamente na ênfase 
de escolha/formação e baixa(40%) participação em movimen-
to social/político. Por ocasião da residência, houve mobilidade 
de moradia interestadual e municipal, envolvendo 17 Estados 
brasileiros, sendo quase a totalidade era residente no Ceará 
(85%). Infere-se que a RIS-ESP/CE: implementa a educação 
permanente favorecendo não só o SUS cearense; oportuniza 
a troca interestadual e intermunicipal de experiências profis-
sionais; favorece a circulação econômica no Ceará; e que se 
faz necessária a manutenção, em seu currículo, do desenvolvi-
mento de competências voltadas para o protagonismo social 
e para atuação em defesa do Sistema Único de Saúde. Refe-
rências BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão 
da Educação na Saúde. Residência Multiprofissional em Saú-
de: experiências, avanços e desafios. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2006; CEARÁ. Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. 
Escola de Saúde Pública do Ceará. Edital 63/2014. Publicado 
em 3 dez. 2014. Disponívelem:<http://www.esp.ce.gov.br/
index.php?option=com_content&view=article&id=3555&I-
temid=276>. Acesso em: 30 jun. 2016; SOARES, Gisele Maria 
Melo. Colaboração e educação interprofissional na pós-gra-
duação em saúde: estudo de caso da residência multiprofis-
sional em saúde da família. 2015. 284 f. Dissertação (Mestrado 
em Saúde Pública) – Faculdade de Medicina, Departamento 
de Saúde Comunitária, Programa de Pós-Graduação em Saúde 
Coletiva, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015.
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15391 A DISTÂNCIA TRANSACIONAL NA FORMAÇÃO DE 
GESTORES EM SAÚDE NA MODALIDADE A DISTÂNCIA

Introdução No Brasil, o Programa Nacional de Formação em 
Administração Pública (PNAP) tem buscado subsidiar a for-
mação de gestores públicos por meio da Educação a Distân-
cia (EaD), encontrando-se em espação (FUNDAÇÃO CAPES, 
2015), sendo sua avaliação uma necessidade. Atualmente, 

o curso de gestão em saúde ofertado pelo PNAP vem sen-
do objeto de estudos , além disso, a avaliação da distância 
transacional conforma-se como fundamental, para qualifi-
car os processos formativos, pois permite contribuir com 
reflexões voltadas ao curso, suas implicações no processo 
ensino-aprendizagem e sua dinâmica, justificando o estudo 
proposto. A distância transacional existente na EaD se dá em 
ambientes com características específicas e gera um padrão 
de comportamento, interferindo, diretamente, no ensino e 
aprendizagem, (MOORE, 2002). Tais constatações reforçam a 
necessidade de compreender a distância transacional entre os 
envolvidos no referido curso com vistas a potencializar o seu 
sucesso, formando gestores, potencialmente, capacitados 
para a transformação do cotidiano de trabalho em saúde. Ob-
jetivos 2.1 OBJETIVO GERAL Analisar a distância transacional 
entre os envolvidos de um curso de gestão em saúde na mo-
dalidade a distância. 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS a) Analisar a 
interação dos envolvidos no curso, sobretudo, nas dimensões 
diálogo e estrutura. b) Analisar a autonomia dos discentes 
envolvidos no curso. Metodologia Trata-se de um estudo de 
caso único, holístico e de abordagem qualitativa. Utilizou-se 
o estudo de caso(YIN, 2015). Avaliou-se um curso de especia-
lização de Gestão em Saúde, na modalidade à distância, de 
uma IES pública, ofertado em oito polos de apoio presencial, 
sendo seis no estado de Minas Gerais e dois em São Paulo. 
Dos 320 alunos matriculados apenas 120 concluíram o referi-
do curso e foram escolhidos, para inclusão no estudo. Assim, 
dos 120 alunos concluintes, 59 aceitaram participar do estudo 
e foram incluídos. Para a coleta dos dados, foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas e aplicação de um questionário 
on-line com os participantes nos polos de apoio presencial. 
Os dados foram analisados por meio da Análise de Conteúdo 
modalidade Temático-Categorial (BARDIN, 2015). Com vistas 
a sistematizar a organização e análise dos dados, utilizou-se o 
software Atlas Ti. Resultados e Discussão No caso estudado, 
há situações que ampliam e outras que minimizam a distância 
transacional em suas dimensões interação e autonomia. No 
componente diálogo, verificamos que ocorre de forma ativa, 
bidirecional e favorecido pela tecnologia, contribuindo para 
a redução da percepção de distância transacional (BICALHO; 
OLIVEIRA, 2012; EKWUNIFE-ORAKWUE; TENG, 2014). Entre-
tanto teve-se como obstáculos a posturas de professores, 
tutores e dos alunos limitando a possibilidade de interação. 
Verificamos que o curso possui alta estruturação. Segundo 
Seixas et al. (2012), os AVAs proporcionam ao usuário interagir 
pela utilização de dispositivos, entretanto sua presença não 
é suficiente para reduzir a percepção da distância transacio-
nal. Na dimensão autonomia, os objetivos e prioridades, para 
a realização do curso, estavam bem definidos pelos discentes 
o que tende a estimular o exercício da autonomia. Entretan-
to, há dependência da presença física de um professor, suas 
cobranças e de um material didático impresso, remetendo ao 
modelo tradicional de ensino presencial (SOUZA; IGLESIAS; 
PAZIN-FILHO, 2014). Conclusões/Considerações Finais No 
caso estudado, há situações que ampliam e outras que mini-
mizam a percepção de distância transacional. A perspectiva 
dialógica, ainda, é centrada na transmissão de conteúdos e 
prescrição de atividades, bem como na existência de conflitos 
e contradições, nas práticas de comunicação, potencializando 

das. Os dados coletados foram analisados e apresentados à 
equipe de saúde e a representantes da população. Identifica-
das as necessidades do território, iniciaram-se reuniões entre 
a equipe da USF e representantes da comunidade para elabo-
rar planos de ação e atribuí-los a grupos de agentes. Entre os 
planos elaborados, foram designados à UPP os trabalhos de 
educação em saúde à população. A partir daí, o grupo idea-
lizou e executou o que foi denominado “Mutirão da Saúde”, 
com esclarecimentos acerca da Atenção Básica, prevenção e 
promoção de saúde. Resultados e Discussão A análise permi-
tiu avaliar aspectos sobre território, mobilidade, saneamento, 
perfil socioeconômico e comorbidades. Em reuniões realiza-
das com a equipe de saúde e a população local, identificaram-
se as seguintes fragilidades: acesso à informação (acolhimen-
to e classificação de risco), investimento da gestão pública em 
políticas sociais e de infraestrutura (iluminação, mobilidade e 
acessibilidade), demora na realização e resultados de exames 
e nos encaminhamentos, e falta de medicamentos. Apesar 
dos problemas, os moradores elencam como potencialidades 
do bairro segurança, pouca poluição e cooperação entre os 
moradores, assim como consideram positiva a atuação da 
USF. Priorizou-se a fragilidade de acesso à informação como 
adequada aos objetivos da UPP1 pelo currículo da Famema, 
buscou-se solução viável para resolvê-la. Optou-se por realizar 
um Mutirão da Saúde para conscientizar a população sobre 
a dinâmica do Sistema Único de Saúde (SUS). Neste evento, 
explicou-se o acolhimento e a classificação de risco. Além dis-
so, disponibilizaram-se exames gratuitos para verificação da 
pressão arterial, glicemia de destro, avaliação de peso, altura, 
e Índice de Massa Corpórea e testes de visão. Conclusões/Con-
siderações Finais Ao final dos trabalhos, os objetivos foram 
atingidos. A identificação de um perfil geral do território viabi-
lizou uma medida concreta de intervenção social, envolvendo 
diversas esferas. A população foi aproximada aos processos 
de gestão e avaliação em saúde, o que contribuiu para o de-
senvolvimento de sua autonomia enquanto usuários do ser-
viço. Isto estimula a equipe de saúde, uma vez que aproxima 
a USF da população e fortalece os vínculos, garantindo um 
atendimento segundo os princípios do SUS. Por fim, os estu-
dantes contemplaram os conteúdos previstos pelo currículo 
para o cenário da UPP, além de extrapolar as expectativas do 
grupo em relação às vivências acadêmicas. Ademais, reconhe-
ceu-se que a formação médica e de enfermagem é muito mais 
ampla do que os conteúdos teóricos e se torna mais prazero-
sa, integral e humanizada à medida que se estreitam os víncu-
los, o que facilita intervenções futuras. Referências CAMPOS, 
Francisco Carlos Cardoso de; FARIA, Hóracio de Pareira de; 
SANTOS, Max Andre dos. Planejamento e avaliação das ações 
em saúde. 3. ed. Belo Horizonte: Coopmed, 2010. 118 p. CA-
DERNOS DE ATENÇÃO BÁSICA: ACOLHIMENTO À DEMANDA 
ESPONTÂNEA. Brasília: Ministério da Saúde, v. 1, n. 28, 12 fev. 
2013. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publi-
cacoes/acolhimento_demanda_espontanea_cab28v1.pdf>. 
Acesso em: 11 mar. 2016. Faculdade de Medicina de Marília. 
Unidade Educacional 1: Unidade de Prática Profissional e Uni-
dade Educacional Sistematizada/ Faculdade de Medicina de 
Marília. Marília 2016. 26f. Vários colaboradores. Brasil. Lei n. 
8080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a orga-

nização do funcionamento dos serviços correspondentes, e 
dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 
set. 1990. p. 18055
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15387 PERFIL DOS PROFISSIONAIS-RESIDENTES DA 
RESIDÊNCIA INTEGRADA EM SAÚDE DO CEARÁ

Introdução : O SUS, por meio das Residências Multiprofis-
sionais em Saúde (RMS) objetiva preparar profissionais de 
saúde para a prática multiprofissional, pautados na concre-
tização de seus princípios. As RMS promovem a formação 
teórico-conceitual dos profissionais-residentes, estabelecem 
a atuação profissional como matéria-prima do processo de 
ensino-aprendizagem e fomentam transformações no coti-
diano dos serviços (BRASIL, 2006). A Escola de Saúde Pública 
do Ceará, desde 2012, implementa a Residência Integrada em 
Saúde (RIS-ESP/CE) que se propõe à interiorização da educa-
ção permanente no Ceará embasada na Colaboração Inter-
profissional e no Trabalho em Equipe (CEARÁ, 2014; SOARES, 
2015), em parceria com 29 Instituições Executoras no Estado, 
sendo 22 municípios e 7 hospitais de referência na capital. A 
RIS-ESP/CE, em março de 2017, conclui a formação de 864 es-
pecialistas, de 13 profissões da saúde, em 11 diferentes ênfa-
ses. Encontra-se na Turma III – 2015/2017, com 317 residentes. 
O estudo justifica-se por buscar elementos para subsidiar re-
flexões para a qualificação do projeto político pedagógico e 
as competências a serem desenvolvidas durante a residência 
multiprofissional. Objetivos Descrever o perfil dos profissio-
nais residentes da RIS-ESP/CE, dos componentes: Comunitário 
e Hospitalar. Tendo como objetivos específicos descrever o 
perfil sócio demográfico dos residentes, caracterizando a es-
colha do componente e ênfase na RIS-ESP/CE; assim como, os 
percursos formativos, experiências de atuação profissional e 
participação social/política prévias à residência. Metodologia 
Trata-se de estudo ecológico, baseado em dados secundários. 
A população do estudo foi de 876 residentes matriculados, 
com amostra não aleatória de 365 que responderam o cadas-
tro de residentes da RIS-ESP/CE, por meio de um questionário 
on-line na plataforma do FormSUS. Este questionário esteve 
disponível na plataforma de Educação à Distância da ESP/CE 
entre abril e junho de 2015. As variáveis incluídas estão con-
sideradas por grupos: sócio-demográficas; distribuição dos 
residentes por tipo de componente e ênfase; itinerário for-
mativo anterior à residência; experiência profissional prévia 
e histórico de participação social e política. Os dados foram 
transferidos para o EXCEL versão 97-2003, sendo calculadas 
frequências absolutas e relativas das variáveis discretas es-
tudadas. O projeto de pesquisa obteve aprovação do Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará. Re-
sultados e Discussão O perfil é de mulheres (82%), faixa etá-
ria 20-29 anos (75%), solteiras (77%), sem filhos (87%). São 16 
Estados brasileiros os locais de moradia prévios à residência; 
54,8% residiram em Fortaleza e 45,2% no interior do Ceará, por 
ocasião da residência. Optaram pelo componente comuni-
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Saúde. Departamento de Atenção Básica. Acolhimento à de-
manda espontânea. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Minis-
tério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Téc-
nico da Política Nacional de Humanização. Acolhimento nas 
práticas de produção de saúde. 2. ed. Brasília, DF: Ministério 
da Saúde, 2010.
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15444 AS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL DO PROGRAMA 
SAÚDE NA ESCOLA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO- PSE 
CARIOCA

Introdução O Programa Saúde na Escola Carioca é uma das 
iniciativas que integra o Plano Estratégico da Cidade do Rio 
de Janeiro desde o ano de 2013. É uma ação da Atenção Pri-
mária à Saúde, voltada ao atendimento à comunidade esco-
lar de seu território, através da articulação de representantes 
das Secretarias Municipais de Saúde (SMS), Educação (SME) e 
Desenvolvimento Social (SMDS). O PSE Carioca tem por obje-
tivo a proteção social, promoção e atenção à saúde integral, 
assim como à prevenção das doenças e agravos à saúde. A 
promoção e a avaliação de saúde bucal integram as ações do 
Componente I do PSE e incluem: a avaliação da situação de 
saúde bucal- levantamento epidemiológico, a entrega de kits 
para realização da higiene bucal, a escovação supervisionada, 
a aplicação tópica de flúor gel quando indicado e a realização 
da Técnica de Restauração Atraumática (TRA). Essas ações 
são desenvolvidas pelas equipes de saúde bucal no ambiente 
escolar. Esse conjunto de ações é norteado por ações de edu-
cação em saúde, que favorece o empoderamento individual 
e coletivo, reforçando a importância de todos no cuidado em 
saúde bucal. Objetivos • Apresentar as ações de saúde bu-
cal realizadas no Programa Saúde na Escola (PSE Carioca) no 
Município do Rio de Janeiro • Avaliar o monitoramento das 
ações de saúde bucal do PSE Carioca nos anos de 2015 e 2016 
Metodologia O PSE Nacional propôs para monitoramento das 
ações do programa, a utilização do SIMEC e do e-SUS. O SI-
MEC, além de não fornecer dados amplos de análise, deixou 
de ser utilizado em 2015. A utilização do e-SUS no Rio, não foi 
efetivada já que se encontram em uso outros prontuários ele-
trônicos. A SMS Rio se propõe a realizar as adaptações para 
que a informação seja fornecida. Com isso, o PSE Carioca 
estruturou um sistema de monitoramento para o acompa-
nhamento das ações realizadas nas escolas desde o ano de 
2015. Nesse sistema, todas as ações de promoção, prevenção, 
educação e assistência à saúde realizadas na escola são regis-
tradas numa planilha de google drive pela direção da escola. 
As ações do PSE Carioca podem ser realizadas pelas equipes 
de saúde das unidades de atenção primária (ESF), professo-
res, assistentes sociais, parceiros das universidades e demais 
atores qualificados. Essas informações são gerenciadas pelo 
GTI Municipal que consolida e monitora mês a mês as ações 
realizadas. Resultados e Discussão Através do monitoramen-
to das ações do PSE Carioca no ano de 2015 obtivemos as 
seguintes informações: o quantitativo de escolas municipais 
de ensino fundamental foi de 1282 unidades e 531.907 esco-
lares. Em relação às unidades de atenção primária à saúde 
registramos um total de 930 Equipes da Estratégia Saúde da 

Família, com total de 373 Equipes de Saúde Bucal. Foram re-
gistradas 52066 ações em saúde onde 13.562 foram ações de 
saúde bucal. No ano de 2016, o número de escolas foi de 1525 
unidades e 644.303 escolares. As Equipes de Saúde da Família 
totalizaram 1296 profissionais, sendo 454 das Equipes de Saú-
de Bucal. Foram realizadas 43098 ações, com 8576 ações de 
saúde bucal. Dentre as ações de saúde bucal destacam-se as 
ações de escovação dental supervisionada com 3.658 ações 
em 2015 e 2820 em 2016. As atividades educativas em saúde 
bucal somaram 3248 (2015) e 1681(2016) ações. As ações de 
TRA contribuíram com 569 e 341 ações nos dois anos, refle-
tindo uma baixa adesão. Pode-se perceber um declínio no 
número de ações desenvolvidas. Ao analisarmos o quantita-
tivo de ações por profissional /mês temos 3,6 ações/mês em 
2015 e 1,8 em 2016. Pode-se assim realizar o monitoramento 
das ações. Conclusões/Considerações Finais A organização de 
um sistema de monitoramento próprio permite aos gestores 
locais e ao GTI municipal acompanhar e elaborar estratégias 
para estimular a realização das ações de saúde no ambiente 
escolar. Com o monitoramento foi possível perceber que ape-
sar da expansão do número de unidades escolares e de equi-
pes de saúde da família, as ações desenvolvidas não acom-
panharam esse crescimento. Assim, a apresentação e análise 
desses dados podem subsidiar as ações de planejamento para 
o incremento das ações do PSE Carioca em 2017 Referências 
BRASIL. Casa Civil. Decreto Presidencial nº. 6.286, de 5 de de-
zembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE, 
e dá outras providências. Diário Oficial da União, 6 dez. 2007. 
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Passo a Passo Programa 
Saúde na Escola (PSE). Brasília: Ministério da Saúde, 2011. RIO 
DE JANEIRO. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 
Secretaria Municipal de Educação. Secretaria Municipal de 
Saúde. Plano Básico do PSE Carioca 2015-2016. RJ: Prefeitura 
Municipal do Rio de Janeiro, 2015. RIO DE JANEIRO. Resolução 
Conjunta SEGOV/SMS/SME/SMDS nº 01 DE 06 DE FEVEREIRO 
DE 2015. Disponível em: http://doweb.rio.rj.gov.br/ler_pdf.
php?edi_id=2677&page=5 em 20/08/2015
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15456 EDUCAÇÃO PERMANENTE: UMA APOSTA NA 
QUALIFICAÇÃO DOS APOIADORES INSTITUCIONAIS NO 
HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO.

Introdução O Hospital Giselda Trigueiro-RN, por ter adotando 
o modelo de atenção e de gestão participativa em consonân-
cia com a Politica Nacional de Humanização, tem na figura do 
apoiador institucional, um ator importante. Para tanto, defla-
grou um Programa de Educação Permanente em Saúde para 
ampliar o olhar analítico de 13 apoiadores, ajudando a qualifi-
car suas ações no avanço da co-gestão. Objetivos Proporcio-
nar aos apoiadores reflexão, análise e intervenção nos proces-
sos de apoio, e aprofundar a aplicação de novas ferramentas 
para dialogar democraticamente com coletivos. Metodologia 
Nessa experiência utilizou-se o método da roda como recurso 
metodológico por permitir uma discussão participativa e de-
mocrática, exercitar a escuta qualificada capaz de levar os en-

a percepção de aumento da distância transacional. Em contra-
partida, reconheceu-se a comunicação sinérgica e ativa, em al-
guns momentos, entre os envolvidos, permitindo a socializa-
ção e aprendizado colaborativo. A alta estruturação do curso 
demanda dos discentes certo grau de autonomia, o que não 
acontece de fato, contribuindo para ampliar a percepção de 
distância transacional. Outras pesquisas podem ser delinea-
das tais como a necessidade de mensurar o impacto do curso, 
no cotidiano de trabalho dos gestores, bem como o estudo da 
incorporação de outras tecnologias, além do ambiente virtual 
de aprendizado e suas influências sobre a distância transa-
cional. Referências BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: 
Edições 70, 2015. 280 p. BICALHO, R.N.M; OLIVEIRA, M.C.S. 
L. O processo dialógico de construção do conhecimento em 
fóruns de discussão. Interface, Botucatu,v.16,n.41,p. 469-484, 
abr./jun. 2012. MINAYO, M. C. de S. Análise qualitativa: teoria, 
passos e fidedignidade. Ciênc. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 
v. 17,n.3,p.621-626,mar.2012. MOORE, M. G. Teoria da distância 
transacional. Rev. Bras. Educ. Distância, Rio de Janeiro, v. 1, 
n. 1, p. 1-14,ago.2002. SEIXAS, C.A. et al. Ambiente virtual de 
aprendizagem: estruturação de roteiro para curso online. Rev. 
Bras. Enferm.,Brasília, v.65, n.4, p.660-666, jul./ago.2012 SOU-
ZA, C. S.; IGLESIAS, A. G.; PAZIN-FILHO, A. Estratégias inovado-
ras para métodos de ensino tradicionais: aspectos gerais. Me-
dicina, Ribeiräo Preto, v.47, n.3, p.284-292, jul./set.2014. YIN, 
R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 5. ed. Porto 
Alegre: Bookman,2015.290 p.

Hellen Ariane Ribeiro; Ricardo Bezerra Cavalcante;

15423 PRÁTICAS DE MELHORIA CONTINUADA EM UMA 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 
– INCORPORANDO EXPERIÊNCIAS DE SUCESSO NA 
DINÂMICA DE TRABALHO

Introdução O acolhimento é uma prática que busca propor-
cionar atendimento de maior integralidade e equidade ao 
usuário. Como sua prática ainda não está homogeneamente 
implementada na atenção primária (APS), em cada serviço 
há práticas diferenciadas para sua realização. Há muitos ser-
viços onde esta prática é vista como subtipo de triagem, mas 
o acolhimento, quando bem realizado, envolve muito mais do 
que isto. Para que seja realizado com boa eficácia e qualidade, 
é preciso o envolvimento de toda a equipe, com integração 
multiprofissional e intersetorial durante o processo. Se des-
tacam ainda com grande importância a avaliação constante 
das necessidades dos usuários e a educação continuada, uma 
vez que muitos dos profissionais que trabalham na APS não 
possuem formação direcionada. Como as demandas são mui-
tas, estruturar práticas de educação continuada no serviço 
apresenta inúmeros desafios, dentre eles o aproveitamento 
das atividades de educação continuada na tomada de deci-
sões. Um exemplo é a identificação de sinais de alarme du-
rante a triagem e tomada de conduta consciente. Acolhimen-
to, triagem e educação continuada são pilares e desafios na 
prática da APS. Objetivos O objetivo primário deste estudo 
é propor maneiras de aprimoramento do atendimento aos 
usuários, com vistas a aumentar a segurança dos pacientes. 
Além disso, como objetivos secundários buscamos mostrar 
o trabalho que está sendo feito na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Itapoã - Distrito Federal para a realização de projetos 

de educação continuada, preparo de material de consulta e 
informação no processo de acolhimento, atém de otimização 
da triagem com busca de sinais de alarme. Metodologia Ao 
longo de 2016, foram implementados ajustes no processo 
de acolhimento, triagem e educação continuada em parceria 
com alunos de medicina da Universidade de Brasília (UnB), os 
quais também participam da confecção de materiais, como 
cartilhas informativas e listas de sinais de alarme. O ajuste e 
aprimoramento das atividades levou em conta as opiniões da 
equipe e da gerência, bem como as demandas da população. 
O trabalho é feito pelos alunos de rodízio mensal e equipe, 
auxiliando no preparo de aulas e triagem de pacientes. Os 
ajustes dos atendimentos médicos (demandas espontâneas e 
programadas) foram realizados pela equipe de enfermagem, 
medicina e gerência, com otimização do modo de agenda-
mento para marcação de consultas, buscando deixar espa-
ço para atendimentos de demanda espontânea e buscando 
cumprir os calendários para consultas de pré-natal e pediatria. 
Resultados e Discussão As atividades de educação continuada 
são quinzenais, por meio de aula e discussão de casos, com 
duração de uma hora envolvendo todos os profissionais, in-
cluindo: médicos, equipe de enfermagem, agentes comunitá-
rios de saúde (ACS), gerência e odontologia. É utilizada lingua-
gem técnica e popular, sendo o material disponibilizado para 
a equipe. Houve efeito em várias etapas do cuidado, como, 
por exemplo, nas visitas domiciliares, em que os ACS identifi-
caram icterícia neonatal após aula do tema, orientando a famí-
lia a buscar atendimento na unidade. Para diminuir a demanda 
reprimida, 1/3 da agenda é para demanda espontânea, dando 
prioridade aos pacientes com sinais de alarme. Esgotado o nú-
mero de vagas, em casos sem sinais de alarme a orientação 
é de retorno para nova consulta em período posterior, com 
atendimento da queixa em até 48h. Caso a agenda dos próxi-
mos dias esteja sem espaço para agendamento, é aventada a 
possibilidade de o paciente voltar como demanda espontânea 
nos próximos dias, tendo prioridade na segunda visita, justi-
ficando a porcentagem final de 69,4% de atendimentos de 
encaixe ainda que a agenda esteja organizada para marcação 
de 2/3 dos horários de consultas agendadas. Conclusões/Con-
siderações Finais O acolhimento é muito importante para uma 
melhor aplicação dos princípios doutrinários e organizativos 
do SUS. Quando bem realizado, auxilia na redução da deman-
da reprimida e facilita o acesso do usuário ao serviço. Como 
atualmente não há sistematização implementada e cada ser-
viço tem suas particularidades, o acolhimento é um processo 
realizado de maneira bastante variável entre as diferentes 
equipes. Assim, conhecer a realidade de outros serviços pode 
ajudar a aprimorar a prática local, incrementando estratégias 
que pareçam se adequar às dinâmicas da UBS. Nesta unidade, 
as práticas de aprimoramento são revistas e ajustadas sempre 
que necessário, com vistas à superação de desafios. Referên-
cias Gusso, G., & Lopes, J. M. C. (2012). Tratado de medicina de 
família e comunidade: princípios, formação e prática. Silva, T. 
F. D., & Romano, V. F. (2015). Sobre o acolhimento: discurso 
e prática em Unidades Básicas de Saúde do município do Rio 
de Janeiro. Saúde debate, 39(105), 363-374. Coutinho, L. R. P., 
Barbieri, A. R., & Santos, M. L. D. M. D. (2015). Acolhimento na 
Atenção Primária à Saúde: revisão integrativa. Saúde debate, 
39(105), 514-24. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
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tamento materno. Acta Paul. Enferm., São Paulo, v.25, n.3, 
p.459-63, 2012. JACOME, P da S; ARAUJO, j. L; PEREIRA, A. K. 
A de M.; VASCONCELOS, R. B de; NASCIMENTO, E. G. C do. 
A educação em saúde realizada por profissionais da saúde da 
estratégia saúde da família. Revista da Universidade Vale do 
Rio Verde, v.14, p.160-77, 2016. JESUS, P. C de; OLIVEIRA, M. I. 
C de; MORAES, J. R de. Capacitação de profissionais de saúde 
em aleitamento materno e sua associação com conhecimen-
tos, habilidades e práticas. Revista Ciência e Saúde Coletiva, 
v.1, n.22, p.311-20, 2017.

Renata Borges de Vasconcelos; Ana Célia Sousa Tavares; 
Kellyanne Abreu Silva; Camila Santos do Couto; Andrea 
Caprara;

15470 IMUNIZAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE: COMPARTILHANDO A EXPERIÊNCIA DE 
ENCONTROS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

Introdução Este relato traz a experiência de um grupo de faci-
litadores na realização de encontros de Educação Permanen-
te para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) – movimen-
to denominado “Marola dos ACS”. A denominação MAROLA 
surgiu a partir da proposta da ONDA, metáfora usada para o 
desenvolvimento dos projetos de formação do Instituto de 
Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês (IEP/HSL) que, 
alguns dos facilitadores desse grupo tiveram a oportunidade 
de conhecer e vivenciar. Esse processo formativo esteve pau-
tado nas metodologias ativas de ensino e aprendizagem, as 
quais desenvolvem o raciocínio crítico, valorizam o conheci-
mento prévio, estimulam a autonomia e reconhecem o des-
locamento do educando. Cotta et al (2013) destacam que as 
metodologias ativas na capacitação de profissionais de saúde 
promovem a busca de soluções originais vinculadas a prática 
cotidiana do trabalho, permite reflexões sobre o caminhar, 
além da autonomia nas escolhas e na tomada de decisões. 
É a importante contribuição dessa metodologia no processo 
de aprendizagem do indivíduo, onde este, participando ati-
vamente, consegue refletir sua realidade e buscar respostas 
que possam ressignificar sua prática. Objetivos Objetivou-se 
despertar nos ACS o cuidado para a atenção às condições de 
vigilância à saúde; atentar para a importância da vacinação na 
prevenção de agravos à saúde, oportunizar a troca de expe-
riências entre os participantes durante as discussões sobre 
o tema, bem como promover o conhecimento do calendário 
vacinal vigente. Metodologia Inicialmente, construiu-se um 
termo de referência (TR) para nortear a atividade. Caleman, 
Lima e Oliveira (2016) afirmam que as técnicas metodológicas 
contidas nos termos de referência devem ser compreendidas 
como trilhas, e não como trilhos a serem rigorosamente se-
guidos; podendo, assim, sofrer ajustes e adaptações, sempre 
que necessário. Baseado nesse TR os encontros formativos 
aconteceram no decorrer do ano de 2016 em quatro unidades 
de saúde de uma regional administrativa do município de For-
taleza, contemplando um total de 57 ACS. Nesses encontros 
utilizaram-se estratégias educacionais como a aplicação de 
pré teste para a sondagem inicial do conhecimento, drama-
tizações relativas ao tema, situação problema como dispara-
dor de aprendizagem, audiovisuais através de gibis educati-
vos e exposição dialogada com especialista, finalizando com 

um pós-teste para a verificação do aprendizado. Resultados 
e Discussão Participaram do pré teste 57 ACS, enquanto 54 
devolveram o pós teste. Verificou-se que no pré-teste nenhum 
participante acertou todas as perguntas, diferentemente do 
pós-teste, no qual, a pergunta acerca do entendimento sobre 
o que seriam vacinas foi respondida corretamente pela tota-
lidade dos participantes. Sobre doenças preveníveis por vaci-
nas, apesar de discreta redução de acerto, de 96,5% (55) para 
96,3% (52) no pós, considera-se um ótimo nível de compreen-
são dos participantes. Tal fato, provavelmente, seja explicado 
pelas dúvidas surgidas acerca da variedade de patologias e 
seus diferentes agentes causais virais e bacterianos. Acerca 
da faixa etária da vacina pneumocócica, somente 38,6% (22) 
acertaram no pré, aumentando para 83,3% (45) no pós-tes-
te. Quanto às doses e intervalo de administração da vacina 
contra a poliomielite, o percentual de erro caiu de 50,9% para 
14,9%. Sobre as doenças que a vacina pentavalente combate, 
o percentual de acertos mais que dobrou, sendo 43,8% e 88,9% 
no pré e pós, respectivamente. Isso pode agregar muito va-
lor na visita domiciliar em que o ACS necessita orientar sobre 
a importância da proteção de agravos que a vacina produz. 
Conclusões/Considerações Finais Este processo abordou o 
tema imunização em diversos aspectos e esteve voltado para 
o cotidiano de trabalho dos ACS. Como ação de Educação 
Permanente em Saúde, essa atividade pode contribuir no pro-
cesso de planejamento e gestão dos serviços de saúde, por 
meio da aprendizagem dos profissionais, avaliação dos pro-
cessos de trabalho e a reconstrução de novas práticas. As es-
tratégias utilizadas foram capazes de instrumentalizar o ACS 
para a orientação e monitorização da vacinação da população 
alvo em sua microárea (crianças menores de cinco anos, ado-
lescentes, gestantes, idosos, entre outros), visto que a ava-
liação verbal dos encontros foi positiva e a média de acertos 
nas questões expostas foi, significativamente, maior ao final 
da atividade, aumentando de 71,5% (pré) para 88,7% no pós 
teste. Recomenda-se a ampliação desse processo para outras 
unidades de saúde do município, com vistas a fortalecer o tra-
balho do ACS na prevenção de agravos e promoção da saúde 
da população. Referências CALEMAN, G; LIMA, VV; OLIVEIRA, 
MS. Projeto Aplicativo – Termos de Referência. São Paulo: Mi-
nistério da Saúde; Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa, 
2016. 54p. (Projetos de Apoio ao SUS) COTTA, R. M. M. et al. 
Debates atuais em humanização e saúde: quem somos nós? 
Ciênc. saúde coletiva vol.18 n.1 Rio de Janeiro Jan. 2013.

Francisca Cláudia Monteiro Almeida; Claudia Cybele Lessa de 
Páscoa; Mirelle Varela Rodrigues Bandeira; Manoel Eduardo dos 
Santos Júnior; Rafael Reis Jácome de Oliveira; Veruska Queiroz 
de Castro;

15472 AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA ATENÇÃO BÁSICA NA 
PERSPECTIVA INTERPROFISSIONAL

Introdução A abordagem interprofissional responde à neces-
sidade de mudança do modelo de atenção à saúde e de con-
ferir maior agilidade ao atendimento, bem como aumentar a 
qualidade e segurança do paciente/usuário. Observa-se uma 
tendência mundial e nacional de mudanças do modelo unipro-
fissional de prática dos profissionais de saúde para a prática 

volvidos a aprimorar e modificar seus processos de trabalho. 
Os 46 encontros ocorreram em uma periodicidade quinzenal, 
nos anos de 2015 e 2016, com exposição dialogada, leituras 
de textos de autores consonantes com a PNH, construção co-
letiva dos conceitos da função apoio, roda de conversa, dis-
cussão das intervenções e escuta aos colegiados e unidades 
de produção. Resultados e Discussão A formação do grupo de 
13 apoiadores levou a ampliação da capacidade de analise ins-
titucional e a novos modos de atuação no: Colegiado Gestor 
Ampliado; nas unidades de produção: no planejamento, no 
fortalecimento do fluxo interno entre os colegiados, na cons-
trução de Projetos Terapêuticos Singulares; na organização 
junto ao Núcleo de Educação Permanente na capacitação em 
cogestão para Gerentes e Diretores. Pode colaborar na cons-
trução de Redes de Atenção à Saúde–RAS/Atenção à Saúde 
do Usuário em Situação de Rua, nos fluxos de atenção e com-
partilhamento de experiências, além de participar nas Rodas 
de Conversa semanais com usuários e acompanhantes para 
fortalecimento de vínculos. Conclusões/Considerações Finais 
A Educação Permanente dos apoiadores do HGT fomentou 
movimentos qualificados em toda a organização institucional, 
fortaleceu os espaços coletivos e a participação efetiva dos 
atores sociais que constroem o SUS e, enfim, formou sujeitos 
capazes de tomar para si a responsabilidade das transforma-
ções cotidianas dos processos de trabalho.

Ana Carla Macedo; Francisca Lenira Xavier; João Bosco Lima 
Barbosa; Maria Figuerêdo de Araújo Régis; Rosana Maria 
Ferreira de Moura Lima; Sheylla Maria de Moura Rodrigues; 
Valeria de Queiroz Diógenes de Negreiros;

15466 EFETIVAÇÃO DA INICIATIVA HOSPITAL AMIGO 
DA CRIANÇA: EXPERIÊNCIA PAUTADA NA EDUCAÇÃO 
PERMANENTE

Introdução A Iniciativa hospital Amigo da Criança (IHAC) con-
figura um incentivo à alimentação ideal de lactentes e crian-
ças na primeira infância, tem por objetivo aumentar a preva-
lência do aleitamento materno (AM) por meio de revisão de 
políticas e rotinas nos Serviços de Saúde Materno-Infantis, de 
forma a propiciar uma melhor interação do binômio mãe e fi-
lho, e promover mudanças culturais sobre o uso de chupetas, 
mamadeiras e leites industrializados (FIGUEREDO; MATTAR; 
ABRÃO, 2012). Para atingir os seus propósitos, a IHAC está 
organizada em dez passos que visam incentivar e facilitar a 
transformação de unidades hospitalares. Essa transformação 
engloba os profissionais que efetivam as práticas de AM e 
demanda apoiar-se em ações de Educação Permanente (EP). 
Para Ceccim (2005) e Jacome et al (2016) a EP se constitui uma 
necessidade para os profissionais atuantes nos serviços que 
surge através do contato com os sujeitos, partindo do encon-
tro com as problemáticas que surgem nos serviços de saúde 
se tornando dessa forma fundamental estar reconstruindo sa-
beres e novas práticas em saúde. Ações educativas voltadas 
para o aconselhamento e manejo clínico do AM viabilizam efe-
tivar os propósitos da IHAC. Objetivos Relatar uma ação edu-
cativa com foco nas práticas de aconselhamento e manejo clí-
nico do AM, desenvolvida com uma equipe multiprofissional 
de saúde para efetivação da IHAC. Metodologia Trata-se de 
um relato de experiência sobre uma ação educativa, realizada 

em um Hospital e Maternidade na cidade de Horizonte/CE cre-
denciado na IHAC, com a equipe multiprofissional de saúde, 
para promover ações de apoio e proteção ao AM. Com o tema 
“Aleitamento Materno em Hospital Amigo da Criança” a ação 
educativa organizada com conteúdo teórico/prático totalizou 
20h. Realizaram-se três encontros nos turnos manhã e tarde, 
de fevereiro a abril de 2014. Participaram gestores, Profissio-
nais de Enfermagem, Assistentes Sociais, Serviço de Nutrição, 
Funcionários dos Serviços Gerais, do Transporte e Porteiros. 
Os momentos de EP foram planejados com base no resultado 
da Autoavaliação Hospitalar realizada em 2014, em que a ins-
tituição foi reprovada nos passos: 4 (Ajudar as mães a iniciar 
a amamentação nos primeiros 30 minutos após o parto); 5 
(Mostrar às mães como amamentar e como manter a lacta-
ção mesmo se vierem a ser separadas dos filhos); 8 (Incenti-
var o AM sob livre demanda). Resultados e Discussão Foram 
abordados os temas: Importância do Aleitamento Materno: 
Por que amamentar? Consequências do uso de mamadeiras, 
bicos, chupetas e fórmulas infantis; Aleitamento Materno em 
Hospital Amigo da Criança: Política de Aleitamento Materno; 
Aleitamento Materno: valor imunitário e nutricional; Aconse-
lhamento em Amamentação; Técnicas e manejo da lactação; 
Atividade prática em Alojamento Conjunto (ALCON). Com 
aulas expositivas dialogadas e atividades práticas no ALCON. 
Foram realizadas rodas de conversas que versaram sobre o 
compromisso assumido pela instituição de saúde credencia-
da na IHAC frente às ações de promoção, proteção e apoio 
ao AM possibilitando avaliar o conhecimento teórico/prático 
apreendido e construído. As ações práticas com enfoque no 
aconselhamento e manejo clínico possibilitaram o aperfeiçoa-
mento dessas habilidades. Houve melhoria nos passos 4, 5 e 8. 
Os profissionais demonstraram pega e posicionamento corre-
tos, ordenha e orientações sobre como amamentar os bebês 
pelo tempo desejado adequadamente. A EP constrói saberes, 
aperfeiçoa práticas e habilidades fundamentais para a quali-
dade e aprimoramento das ações de promoção e proteção 
ao AM (JESUS et al, 2017). Conclusões/Considerações Finais A 
realização das atividades de educação permanente possibili-
tou aos participantes a construção de conhecimento e novas 
práticas em saúde. As temáticas abordadas conseguiram con-
templar as demandas dos participantes e por conseguinte do 
serviço, como também subsidiaram mudanças positivas quan-
to ao início do aleitamento materno para mulheres e crianças. 
A metodologia estimulou a participação dos profissionais nas 
discussões, favoreceu trocas e apreensão do conhecimen-
to, além da reflexão crítica e transformação dos processos 
de gestão e das práticas em saúde. Os encontros realizados 
proporcionaram aos trabalhadores da instituição do estudo 
a reflexão sobre a importância de um cuidado integral, ético 
e responsável. Promover uma ação de educação permanente 
em saúde com profissionais que efetivam a Iniciativa Hospital 
Amigo da Criança contribuiu com a construção coletiva e apri-
moramento de conhecimentos acerca do aconselhamento e 
manejo clínico em aleitamento materno. Referências CECCIM, 
R. B. Educação Permanente em Saúde: desafio ambicioso e 
necessário. Revista Interface, v.9, n. 16, p.161-77, 2005. FIGUE-
REDO, Sonia Fontes; MATTAR, Maria José Guardiã; ABRAO, 
Ana Cristina Freitas de Vilhena. Iniciativa Hospital Amigo da 
Criança: uma política de promoção, proteção e apoio ao alei-
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A maioria dos gerentes dos serviços de saúde (52%) afirmam 
estar “satisfeitos” de sua relação de trabalho com o conjun-
to de trabalhadores das UBS, (26%) “muito satisfeitos”, (9%) 
“regular” e “muito insatisfeitos” e apenas (4%) estão “insatis-
feitos”. Quando analisado como se dá a relação de trabalho, 
observa-se que é alicerçada pelo diálogo, trabalho em equipe, 
respeito mútuo e gestão compartilhada, como pode ser ob-
servado no discurso dos gerentes: “Trabalho de forma demo-
crática, com escuta qualificada e pessoal”, “Respeito entre 
os profissionais”, “É muito gratificante trabalhar em equipe, 
onde podemos nos reunir e classificar o que podemos corrigir 
nossos erros e acertos para melhoria no atendimento”. Difi-
culdades foram apontadas nessa relação de trabalho, como 
por exemplo, os conflitos, vícios e resistências a mudanças: “a 
relação é satisfatória apesar dos conflitos oriundos de uma ad-
ministração cheia de vícios”. Corroborando com esses dados, 
a literatura aponta que as relações profissionais satisfatórias 
constituem um dos fatores motivador de permanência nas 
equipes de saúde em seus locais de trabalho, especialmente 
quando se comparadas às relações vivenciadas em outros es-
paços4 Conclusões/Considerações Finais Evidencia-se que os 
gerentes do cenário em estudo, possuem uma boa relação 
com os profissionais das UBS, constituindo-se um fator positi-
vo que pode possibilitar, aos sujeitos envolvidos nesse proces-
so, a realização de um trabalho mais integrado, participativo, 
articulador e consequentemente fornecer uma boa assistên-
cia à saúde na comunidade. Também se observou que para ter 
relações satisfatórias entre os atores é necessária a adoção 
de comportamentos e atitudes que ultrapassa a competência 
técnica e aproxime-se em uma perspectiva mais humanística. 
Referências 1- Brasil 1988. Constituição da República Federa-
tiva do Brasil. Senado Federal, Brasília, pp. 133-137 2- ANDRA-
DE, Luiz Odorico Monteiro de; PONTES, Ricardo José Soares; 
MARTINS JUNIOR, Tomaz. A descentralização no marco da 
Reforma Sanitária no Brasil. Revista Panamericana de Salud 
Pública, v. 8, n. 1-2, p. 85-91, 2000 3- BARDIN, Laurence.Análise 
de conteúdo. Lisboa:Edições 70, 1979. 4- MATOS, Eliane et al. 
Relações de trabalho em equipes interdisciplinares: contribui-
ções para a constituição de novas formas de organização do 
trabalho em saúde. Revista Brasileira de Enfermagem, 2009.
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15497 SATISFAÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE NO SEU PROCESSO DE TRABALHO NA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Introdução O Agente Comunitário da Saúde (ACS) exerce pa-
pel fundamental na Estratégia Saúde da Família (ESF) atuando 
em diversas práticas de saúde junto à comunidade e a equi-
pe de saúde. Objetivos Avaliar a satisfação do ACS frente às 
suas atribuições legais na Atenção Básica e o seu processo de 
trabalho. Metodologia Participaram deste estudo, 62 ACS das 
ESF do Município de Bauru, São Paulo. Foram coletadas infor-
mações por meio de um questionário autoaplicável semies-
truturado com informações sociodemográficas e de satisfa-
ção elaboradas a partir da Portaria 2488/2011 (MS, Brasil). Foi 
realizada análise bivariada com o questionário de satisfação 
utilizando a Correlação de Sperman (p<0,05). No modelo de 

análise de regressão logística aplicadas ao questionário, as va-
riáveis independentes (informações sobre visitas domiciliares, 
educação permanente e aproveitamento das informações co-
letadas) foram relacionadas à variável dependente (satisfação 
do ACS) (p <0,05). Resultados e Discussão 87,09 % considera-
ram-se importantes para a mediação entre a unidade de saú-
de e as famílias assistidas, 66,12% relataram que o ACS pode 
auxiliar nas ações de prevenção e promoção da saúde, 67,74% 
dos entrevistados julgam que as informações coletadas nas 
visitas domiciliares são aproveitadas pela unidade de saúde, 
em contrapartida, apenas 30,64% afirmam que há pouco apro-
veitamento destas informações coletadas pela Secretaria da 
Saúde. O ACS destaca sua satisfação em relação às ações de 
promoção e prevenção da saúde e também quando as infor-
mações coletadas nas visitas domiciliares são utilizadas pela 
equipe de saúde. Conclusões/Considerações Finais Conhecer a 
relação da satisfação do Agente Comunitário com as práticas 
de trabalho pode ser uma medida importante para o fortaleci-
mento da gestão participativa.
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15500 PLANEJAMENTO DA GESTÃO DO TRABALHO DA 
FIOCRUZ CEARÁ

Introdução O presente trabalho é fruto de experiência rea-
lizada em 2016 na Fiocruz Ceara. A Fiocruz, instituição cen-
tenária vem investindo em seu projeto de expansão nacio-
nal. Para fortalecer esse projeto, desde 2008 são realizadas 
atividades de ensino e pesquisa no Ceara. Para qualificar e 
aprimorar o processo de instalação da nova sede, fez-se 
necessário o planejamento na área de gestão do trabalho. 
Objetivos Elencar o quadro de profissionais necessários e a 
prioridade para atuar no processo de consolidação da nova 
sede da Fiocruz Ceara, com destaque para o novo campus do 
Eusebio, tendo em vista a demanda estratégica para a saúde 
local. Metodologia O planejamento levou em conta a pros-
pecção de futuro realizada entre 2014 e 2015, e teve um foco 
de elaboração participativa, com os trabalhadores das áreas 
sinalizando as demandas estratégicas de cada área – finalísti-
cas e de gestão. O processo foi finalizado em reunião coleti-
va para que todos pudessem ter acesso ao panorama global 
do planejamento. As áreas concordaram com o quadro, que 
serve como parâmetro da área de gestão do trabalho e pode 
ser aproveitado em outras áreas da gestão. A metodologia 
refere-se ao modelo do SUS como premissa. Resultados e 
Discussão Os trabalhadores se envolveram no processo e em 
pouco menos de sessenta dias o trabalho foi concluído, ser-
vindo de base para o plano plurianual do governo federal e 
outras demandas de concurso público. Dessa forma, as áreas 
de saúde e ambiente, gestão, saúde da família e biotecnolo-
gia foram contempladas nas demandas, que considerava um 
panorama de curto, médio e longo prazos. O planejamento 
contribui para aprimorar os resultados para a sociedade, com 
maior foco na estratégia de cada área. Espera-se que o mode-
lo de planejamento, com forte apelo de participação coletiva, 
seja implementado em outras áreas para além da gestão do 
trabalho no SUS. Conclusões/Considerações Finais Devemos 
valorizar as iniciativas que se baseiam no planejamento para 
as atividades do SUS, o quadro profissional é a base das ati-

Interprofissional, com a finalidade de produzir melhores resul-
tados na atenção à saúde de usuários e população. Há evidên-
cias do impacto do trabalho em equipe e prática colaborativa 
interprofissional na atenção à saúde, tanto para os usuários/
pacientes, como para os profissionais e equipes. A literatura 
sobre o tema destaca a necessidade de reconhecer e clarificar 
os papeis de cada profissional que compõe as equipes, bem 
como identificar as ações específicas, comuns e colaborativas. 
No entanto, há escasso debate e produção teórica sobre este 
atributo do trabalho em equipe no Brasil, mesmo no âmbito 
da AB. Nesse sentido, estudam-se ações e competências dos 
profissionais de saúde das equipes da Estratégia Saúde da Fa-
mília (ESF), Atenção Básica (AB) do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Objetivos Identificar e analisar ações dos profissionais 
de saúde das equipes da ESF, com vistas à colaboração e arti-
culação nas equipes da AB. Metodologia Estudo qualitativo de 
duas fases. Na fase 1 realizada análise secundária de dados de 
pesquisa anterior (Gaidzinski et al 2013), que utilizou o método 
de observação direta do trabalho dos profissionais da ESF (mé-
dico, enfermeira, cirurgião dentista, auxiliar/técnico de enfer-
magem, auxiliar/técnico de saúde bucal e agente comunitário 
de saúde), totalizando 48.017 registros. Estudadas 27 unidades 
da ESF com ótima avaliação do PMAQ, localizadas nas cinco 
regiões do país. Utilizou-se instrumento de observação com 39 
intervenções dos profissionais da ESF (Bonfim et al 2015). Na 
fase 2, realizou-se análise de documentos da política de aten-
ção básica, de formação e regulação das profissões de saúde, 
com critério de inclusão de tratar de ações e competências 
para atuação das seis profissões da ESF. As ações identificadas 
na fase 1 e 2 foram analisadas de acordo com as 39 Interven-
ções e oito eixos construídos com base na analise da finalidade 
das ações do processo de trabalho das equipes. Resultados e 
Discussão A integração dos resultados mostrou diferenças ex-
pressivas na distribuição das ações da observação direta e aná-
lise documental. Distribuição das ações segundo eixo, respec-
tivamente, nas observações e documentos: recuperação da 
saúde (21,2% e 30,3%); promoção da saúde (2,7% e 14,9%), pre-
venção (6,9% e 12,2%), educação permanente (3,8% e 4,6%), do-
cumentação (10,1% e 5,2%), gestão do cuidado (48,1% e 20,1%), 
gestão do processo de trabalho e serviços (6,5% e 12,4%), pes-
quisa e formação (0,7% e 0,2%). Nas observações predominam 
ações de gestão do cuidado, que incluem as visitas domiciliares 
e ações de recuperação da saúde, com 69,3% do total de ações. 
Nos documentos há predomínio de ações de gestão do cuida-
do e recuperação da saúde, que reúnem 50,4% das ações. Ob-
servam-se diferenças na distribuição das ações de promoção 
e prevenção em saúde, visto que as observações têm nesse 
eixo 9,6% e os documentos 27,1% do conjunto de ações. Este 
resultado mostra que as proposições das políticas de saúde 
estão mais voltadas à integralidade da atenção, enquanto 
a observação das ações realizadas pelas equipes evidencia a 
fragilidade das ações nos eixos de promoção e prevenção em 
saúde. Conclusões/Considerações Finais Os resultados prelimi-
nares do estudo permitem identificar ações específicas e co-
muns e com isso ampliar o debate sobre trabalho em equipe 
e prática colaborativa na AB. No que se refere à distribuição 
nos eixos, que traduzem a finalidade das ações e, portanto, a 
lógica do processo de trabalho das equipes da ESF, possibilita 
análise da integralidade das ações de saúde. Referências Bon-

fim D. Planejamento da força de trabalho de enfermagem na 
Estratégia Saúde da Família : indicadores de carga de trabalho 
[tese]. São Paulo : Escola de Enfermagem, Universidade de São 
Paulo ; 2014. Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Aten-
ção Básica, Departamento de Atenção Básica. Política Nacional 
de Atenção Básica (PNAB). Brasília: Ministério da Saúde; 2012. 
Canadian Interprofessional Health Collaborative (CIHC). A na-
tional interprofissional competence framework. Vancouver: 
Canadian Interprofessional Health Collaborative; 2010. Gaid-
zinski RR, coordenadora geral. Método de dimensionamento 
da força de trabalho na Atenção Primária à Saúde [relatório 
de pesquisa]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade 
de São Paulo; 2013. World Health Organization (WHO). Frame-
work for action on interprofessional education & collaborative 
practice. Geneva: WHO; 2010.
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15481 A RELAÇÃO DO TRABALHO NAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE SOB O OLHAR DA GERENCIA

Introdução A criação do Sistema Único de Saúde (SUS), pela 
Constituição de 19881, é resultado de um grande processo de 
luta a favor de mudanças e transformações na área da saúde 
pública. O SUS é constituído por princípios e diretrizes cuja fi-
nalidade visa garantir melhores níveis de saúde à população, 
dentre estes princípios, a descentralização se constitui como 
um dos fundamentais princípios organizativos, que tem por 
intuito redistribuir o poder entre os três níveis de governo, 
tornando-se cada um soberano e autônomo2. Para a conso-
lidação dessa descentralização, demandou-se novos compro-
missos e responsabilidades voltados para o gerenciamento de 
ações de saúde, oportunizando-se que decisões fossem to-
madas a nível local. Em face a essa nova dinâmica, tornou-se 
necessário que as instâncias do poder local assumisse a tarefa 
de conduzir e elevar a qualidade de vida da população. Nessa 
perspectiva, os gerentes dos serviços de saúde se constituem 
protagonistas nesse processo, responsáveis pela formulação 
de estratégias de tomada de decisão, demandando compe-
tência para trabalhar com direcionamento de processo de 
trabalho, habilidade de motivar, conduzir equipe e minimizar 
conflitos. Objetivos Esse estudo tem como cunho principal 
analisar como se dá a relação dos gerentes dos serviços de 
saúde frente ao conjunto de trabalhadores das unidades bá-
sicas de saúde. Metodologia Trata-se de um estudo descritivo 
com abordagem qualitativa e quantitativa. Utilizou-se o banco 
de dados da pesquisa “Caracterização do Perfil dos Gerentes 
das Unidades Básicas de Saúde de Natal”, realizado pelo Ob-
servatório de Recursos Humanos/UFRN, que teve como pro-
pósito identificar e analisar o perfil dos gerentes das Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) do município de Natal/RN, em agosto 
de 2015. Participaram dessa pesquisa 23 gerentes de UBS do 
município supracitado. Os dados foram levantados por meio 
de questionários semi-estruturados, com perguntas abertas e 
fechadas. Para a análise dos dados, utilizaram-se duas etapas: 
a análise dos dados qualitativos, por meio da análise de con-
teúdo proposto por Bardin3 e a análise dos dados quantitati-
vos, inseridos e analisados por meio da Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS) versão 2.0. Resultados e Discussão 
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vocar verdadeiras mudanças na gestão das instituições 1. A 
gestão do trabalho no setor público constitui um dos eixos 
centrais na reordenação da atenção à saúde 2. Compreen-
de-se, nos diferentes níveis de governo, que a gestão do 
trabalho está caracterizada pela multiplicidade de práticas, 
voltadas para a regulação das relações sociais de trabalho, 
capacitação e formação profissional dos agentes sociais, 
além da criação de condições adequadas de trabalho 3. A 
atenção à saúde e a ampliação das políticas de saúde no âm-
bito municipal, especialmente na Estratégia de Saúde da Fa-
mília, tem a necessidade de inserção de trabalhadores com 
perfil específico para saúde pública4. Na atenção básica, as 
condições de trabalho, em especial os processos de trabalho 
de uma equipe, se constituem como elementos cruciais que 
merecem ser dialogadas, possibilitando que cenas e cenários 
sejam identificados, redirecionados e fortalecidos. Objetivos 
O presente estudo tem como objetivo analisar as potencia-
lidades e fragilidades dos processos de trabalho na atenção 
básica sob a ótica dos profissionais participantes do segun-
do ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica. Metodologia Estudo descritivo, 
de caráter qualitativo. Este estudo faz parte de uma pesquisa 
maior, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde 
Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí/UFRN 
em Santa Cruz/RN, intitulada “Melhoria do Acesso e da qua-
lidade da Gestão do Trabalho dos profissionais da Atenção 
Básica”. O estudo foi realizado no município de Caicó, no 
estado do Rio Grande do Norte, município polo de uma das 
oito regiões de saúde desse estado. Para a coleta de dados 
utilizou-se a técnica de grupo focal, realizado em outubro de 
2016. Participaram sete profissionais da AB que tenham par-
ticipado do último ciclo do PMAQ, ciclo 2, num único encon-
tro de grupo focal. Os dados foram analisados por meio de 
análise de conteúdo de Bardin5. A pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da FACISA tendo como número 
de Parecer 1.707.601.Todos os participantes assinaram o ter-
mo de consentimento livre e esclarecido e foram respeitados 
os preceitos do Conselho Nacional de Saúde. Resultados e 
Discussão A partir da experiência do PMAQ, os profissionais 
passaram a reconhecer a importância de se trabalhar com 
indicadores e registros: “a questão dos indicadores aproxi-
mou muito a equipe, certo! Porque, assim, antes era cada 
pessoa na sua sala e tudo...mas hoje nem que seja uma vez.”! 
A reorganização do serviço também foi destaque: “a sala de 
situação, eu acho que é uma coisa que ninguém tinha na sua 
unidade, não sei se alguém tinha... mas aprendemos a fazer 
uma sala de situação, né!”; “Organização e planejamento das 
organizações de saúde, e também na unidade”. Entretanto, 
fragilidades também foram apontadas, como por exemplo a 
estrutura física inadequada é considerada um dos problemas 
evidenciados na atenção básica: “a estrutura! Eu acho que na 
minha unidade é que me deixa inquieta, porque ela é toda 
dividida por aqueles compensados, a minha sala é minúscula, 
quem está na recepção escuta a consulta”. Outro ponto re-
fere-se ao déficit de recursos humanos, os profissionais afir-
mam que a ausência de determinado profissional acaba so-
brecarregando outros: “Mas uma dificuldade, também, não 
sei nos outros casos, mas no meu é não ter uma recepcionis-
ta, dificulta bastante.” Conclusões/Considerações Finais O es-

tudo possibilitou mostrar que após a experiência do PMAQ, 
os profissionais passaram a compreender a importância de se 
trabalhar com registros e indicadores, bem como reconhece-
ram que a organização e o planejamento são elementos que 
devem andar de mãos dadas para a efetividade do serviço. 
Ademais, ausência de infraestrutura e carência de recursos 
humanos, foram evidenciados como fragilidades que mere-
cem ser superados. Destarte, é necessário que ações direcio-
nadas para essas abordagens sejam implantadas, implemen-
tadas ou redirecionadas de modo a minimizar tais entraves 
e consequentemente, fortalecer a organização dos serviços. 
Referências 1. BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde. A Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. CO-
NASS, 2011. 120 p. 2. FARIA, Horácio Pereira de; WERNECK, 
Marcos A. Furquim; SANTOS, Max André dos. Processo de 
trabalho em saúde. 2009. 3. MENDONÇA, Maria HM et al. De-
safios para gestão do trabalho a partir de experiências exito-
sas de expansão da Estratégia de Saúde da Família. Ciência 
e Saúde Coletiva. v. 15, n. 5, p. 2355-2365, 2010. 4. SCALCO, 
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Cristina Marino. Modelo para avaliação da gestão de recur-
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15550 O IMPACTO DAS MUDANÇAS NO PROCESSO 
DE TRABALHO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
(ESF) A PARTIR DA ANÁLISE DE UM DIAGNÓSTICO 
SITUACIONAL

Introdução O território, na ESF, é norteador das práticas de cui-
dado. Logo, é fundamental uma análise do mesmo que oriente 
o processo de trabalho das equipes. Os residentes multiprofis-
sionais de uma equipe da zona norte do Rio de Janeiro-RJ ela-
boraram um diagnóstico situacional e pensaram intervenções 
que contribuíssem neste processo, visando o cuidado integral 
e consoante com as demandas do território. Objetivos O ob-
jetivo das intervenções propostas a partir do diagnóstico é de 
integrar o processo de trabalho da equipe às necessidades e 
potencialidades do território de forma a dinamizar o processo 
de trabalho. Metodologia A partir do diagnóstico situacional, 
elencamos alguns eixos de intervenção que atuassem como 
disparadores para mudanças no processo de trabalho, dentre 
eles: reorganização das reuniões de equipe (seguimento ao li-
vro-ata, priorização das discussões de caso); potencialização 
dos espaços de promoção de saúde no cuidado individual e 
familiar (grupos e ações na comunidade); mudança no fluxo 
da odontologia e enfermagem (através da realização de visitas 
domiciliares, ações territoriais e priorização de demanda pro-
gramada por linha de cuidado); além da corresponsabilização 
de casos nos acompanhamentos de usuários com baixa ade-
são ao tratamento. Resultados e Discussão Para garantir a lon-
gitudinalidade do cuidado, sugerimos o uso do livro-ata como 
norteador das reuniões. Essa prática facilitou a avaliação dos 
encaminhamentos e priorizou casos de maior complexidade. 

vidades, sendo elas relacionadas às áreas da Fiocruz Ceará. 
Dessa forma, consideramos uma iniciativa positiva que esti-
mula o planejamento prévio para consolidação das ações a 
curto médio e longo prazos
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15545 PLANEJAMENTO EM AÇÃO: PROTAGONIZANDO 
ESTRATÉGIAS DE TRABALHO EM UMA UNIDADE DE 
SAÚDE EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ-RN

Introdução A atenção básica caracteriza-se por um conjun-
to de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redu-
ção de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de de-
senvolver uma atenção integral que impacte na situação de 
saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes de saú-
de das coletividades. É desenvolvida por meio do exercício de 
práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, 
sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de 
territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade 
sanitária. Para que ela cumpra de forma satisfatória esse pa-
pel e as atribuições que lhe são delegadas é imprescindível 
que ela funcione de forma descentralizada e como articula-
dora de toda a rede de atenção à saúde e materialize os prin-
cípios do SUS. Nesse sentido, o planejamento participativo 
é fundamental visto que implicará relações horizontalizadas 
entre gestão e profissionais, encontros contínuos, conheci-
mento da realidade para elencar prioridades, propor alter-
nativas viáveis para transformação da realidade e dispor de 
meios para viabilizá-las. Objetivos Apresentar o processo de 
construção de um Projeto Aplicativo (PA) realizado por uma 
equipe multiprofissional de saúde, utilizando como ferra-
menta o Planejamento Estratégico Situacional, através de um 
plano de ações que visa promover espaços de diálogos entre 
os profissionais da atenção básica e gestão do município de 
São José do Seridó, localizado na IV Região de Saúde do esta-
do, fomentando a importância do planejamento e da corres-
ponsabilização nos processos de trabalho. Metodologia Esse 
projeto faz parte das atividades do Curso de especialização 
de Gestão da Clínica nas Regiões de Saúde do Instituto de En-
sino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês em parceria com o 
Ministério da Saúde. A elaboração deu-se a partir de oficinas 
mensais realizadas, com um grupo multiprofissional de 7 es-
pecializandos com condução de uma facilitadora e uma ges-
tora de aprendizagem em metodologias ativas de ensino. O 
método utilizado foi o Planejamento Estratégico Situacional 
proposto por Carlos Mattus, seguindo as seguintes etapas: 
1- Identificação dos macroproblemas vivenciados que envol-
vem a gestão da clínica, com priorização do problema a ser 
analisado. 2- Identificação dos atores sociais. 3- Construção 
da árvore explicativa com análise de causas e consequências 
dos descritores do problema e identificação de nós críticos. 
3- Elaboração de um Plano de ação para intervenção nos nós 
críticos. 4- Análise de viabilidade das ações 5- Gestão e moni-
toramento do plano. Resultados e Discussão O produto da 
primeira oficina, identificação do problema prioritário, foi: 
Fragilidade no Planejamento do Trabalho na Atenção Básica 
(AB), na segunda oficina, os atores sociais foram identificados 
e analisados como apoiadores ou opositores. Na terceira foi 

construída uma árvore explicativa e apontou-se 4 descritores: 
linhas de cuidado deficitária, falta de corresponsabilização do 
trabalho das equipes da AB, atuação ineficiente da gestão e 
pouca disponibilidade de tempo para compartilhamento do 
processo dos trabalho. Os nós críticos desses descritores fo-
ram: Falta de comunicação, falta de apoio da gestão, falta de 
educação permanente acerca do processo do trabalho na AB. 
Estes produtos culminaram com o Projeto Aplicativo conten-
do um plano com ações e atividades como: Criação de Instru-
mento para captação de temas condizentes com as necessi-
dades de saúde do município para os profissionais da rede, 
Ofertar oficinas de sensibilização aos profissionais mediante 
encontros periódicos, Reuniões para padronizar e efetivar os 
fluxos de sistema de referência e contrareferência munici-
pal. Para cada ação há atividades específicas, resultados es-
perados e indicadores. Conclusões/Considerações Finais Por 
seu potencial de instrumentalização no cotidiano dos servi-
ços ao desenvolver e propor um método de planejamento 
participativo, a utilização do Planejamento Estratégico Situa-
cional para realização do projeto aplicativo foi de extrema 
importância para discussão da realidade com o olhar voltado 
para os problemas vivenciados. Conclui-se que, levando em 
consideração todo seu o percurso de elaboração, é possível 
enfim, afirmar que o PA possui alta relevância para a práti-
ca profissional, aperfeiçoamento da gestão dos serviços 
de saúde; refletindo nas melhorias para os atendimentos à 
população no Sistema Único de Saúde (SUS). Desta forma, 
em acordo com a finalidade do PA, sua gestão se caracteriza 
pela incerteza, em que há a incorporação da probabilidade 
do conflito e, por conta disso, o processo de planejamento 
continua em aberto e sem final definido a priori, sendo um 
instrumento contínuo de construção e aprimoramento. Re-
ferências ARTMANN, E. 1993. O Planejamento Estratégico 
Situacional: A Trilogia Matusiana e uma Proposta para o Ní-
vel Local de Saúde (Uma Abordagem Comunicativa). Disser-
tação de Mestrado, Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saú-
de Pública, Fundação Oswaldo Cruz. BRASIL. Ministério da 
Saúde. Saúde da família: uma estratégia para a reorientação 
do modelo assistencial. Brasília: Ministério da Saúde, 1997. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção 
Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. (Série E. Legisla-
ção em Saúde). GARUZI, M. et al. Acolhimento na estratégia 
saúde da família: revisão integrativa. INSTITUTO BRASILEIRO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O SUS pode ser seu melhor 
plano de saúde. Brasília; Ministério da Saúde; 2 ed; set. 2003. 
65 p. Revista Panamericana de Salud Publica-pan American 
Journal of Public Health. Washington: Pan Amer Health Orga-
nization, v. 35, n. 2, p. 144-149, 2014.

Raquel Mirtes Pereira da Silva; Gabrielle Morais Arruda Costa; 
Leandro Ovídio Giffone; Liliane de Macedo Azevêdo; Maria 
Marinho da Costa Neta; Mariana Pinheiro; Tatiana Miranda 
Furtado Medeiros; Yanne Kalini Medeiros de Araújo; Anderson 
de Souza Fernades; Aline Barreto de Almeida Nordi;

15546 POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DO 
PROCESSO DE TRABALHO DA ATENÇÃO BÁSICA: VISÕES 
DOS PROFISSIONAIS

Introdução O trabalho no âmbito da saúde se constitui como 
um importante determinante social de saúde, capaz de pro-
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15571 REFLEXOS DA PRECARIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES 
DE TRABALHO EM SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL E OUTRAS 
DROGAS

Introdução A reestruturação do sistema de saúde em direção 
a uma concepção mais solidária e universal inicia-se por volta 
de 1980 com o movimento de reforma sanitária e a implemen-
tação do sistema único de saúde, SUS, sendo o mote para a 
reestruturação das politicas publicas de saúde. Contudo, Vas-
concelos (2010) aponta que o cenário mundial está marcado 
pela crise da política de bem estar social aumentando os de-
safios na luta pela implementação dos fundamentos teóricos 
desse movimento. Ademais, com o crescimento dos proble-
mas do fenômeno do uso do crack foi instituído pelo Governo 
Federal o Programa Crack, é possível vencer, apoiado em três 
eixos cuidado, autoridade e prevenção (BRASIL, 2011). Nesse 
cenário, destacam-se os processos de trabalho em saúde na 
assistência aos usuários de drogas, visto que no desenvolvi-
mento encontra-se tanto o trabalho “vivo” como o trabalho 
“morto”, podendo prevalecer um sobre o outro. Sendo o 
trabalho “morto” todos aqueles produtos-meios que estão 
nele presentes e que já houve algum processo de trabalho 
humano anteriormente; e o “vivo” relaciona-se a emanação 
que se produz “dando-se” no ato de sua concretização, viabi-
lizando processos instituintes (MERHY, 1997). Objetivos Ana-
lisar as implicações dos processos de trabalho em saúde dos 
profissionais que atuam na assistência aos usuários de drogas 
na implementação da política de saúde mental. Metodologia 
Estudo qualitativo com embasamento hermenêutico acerca 
da estruturação dos processos de trabalho em saúde men-
tal. Realizado nos serviços especializados em saúde mental 
(CAPS-ad e CAPS-i.), contabilizando 03 instituições, todas em 
Fortaleza - CE. Foram entrevistados 19 sujeitos, entre coorde-
nadores, profissionais e adolescentes usuários de crack entre 
janeiro e setembro de 2016. Utilizou-se a técnica da entrevis-
ta semiestruturada e observação livre. O processo analítico 
seguiu as seguintes etapas direcionadas por Minayo (2010): 
ordenação de dados, classificação de dados, análise final. 
Consistindo em transcrever os dados colhidos, em seguida, 
releitura do material, para posteriormente organizarem-se os 
relatos das entrevistas e dos registros das observações conti-
das no diário de campo. Os preceitos ético-legais foram res-
peitados respeitando a Resolução 466/2012, tendo recebido 
parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da Universi-
dade Estadual do Ceará com o número 1.075.151. Resultados e 
Discussão Os serviços de saúde mental enfrentam um grande 
desafio na complexidade dos processos que se colocam para 
as equipes e na necessidade de articulação dos diversos ato-
res envolvidos na produção do cuidado. Assim, apresentam-
se dificuldades estruturais das equipes de trabalho para lidar 
com uma questão tão complexa, a assistência aos usuários de 
crack. Incluindo deficiências que impactam negativamente 
no funcionamento daquilo a que o serviço se propõe como 
a falta de estrutura física; dificuldades de transporte; falta de 
medicamentos; equipes incompletas e mínimas; obsolescên-
cia dos meios de comunicação e de processamento de da-
dos; e baixa cobertura de CAPS. Ademais, a necessidade de 
investimentos para chegar até os adolescentes. Assim, para 
que se possa promover transformações na saúde mental fa-

z-se necessário superar diversos desafios que dizem respeito 
à relação dos profissionais com as instituições, abrangendo 
aspectos como questões salariais, condições de trabalho e 
falta de capacitação (DIMENSTEIN, 2006). Os investimentos 
realizados na saúde mental têm se mostrado insuficientes 
para atender as necessidades atuais, comprometendo profun-
damente a execução da política vigente. Conclusões/Conside-
rações Finais Pode-se pensar que a precarização do trabalho 
está relacionado a um conjunto amplo e variado de mudanças 
em relação ao mercado de trabalho, condições de trabalho, 
qualificação dos profissionais e direitos trabalhistas, no con-
texto de ruptura do modelo de desenvolvimento fordista e de 
emergência de um novo padrão produtivo. A falta de recursos 
torna-se um entrave para os profissionais que estão no fim 
da cadeia produtiva dos serviços, tentando operacionalizá-la 
sistematicamente, bem como problemas na estruturação e 
articulação dos serviços e nas condições de trabalho, ensejan-
do o cenário da precarização. Nesse sentido, as instituições 
devem estar atentas não somente à prestação de serviço à 
comunidade, mas também preocupar-se com os sujeitos que 
nelas trabalham, proporcionando-lhes espaços de valorização 
do potencial inventivo, uma vez que estes também são ges-
tores e produtores de saberes na rotina diária dos serviços. 
Referências BRASIL. Ministério da Justiça. Decreto nº 7.637. 
Institui o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras 
Drogas. Brasília, DF, 2011. DIMENSTEIN, M. O desafio da polí-
tica de saúde mental: a (re)inserção social dos portadores de 
transtornos mentais. Mental. Barbacena. v.4, n. 6, jun. 2006. 
MERHY, E. E. et al. Em busca de ferramentas analisadoras das 
tecnologias em saúde: a informação e o dia-a-dia de um ser-
viço, interrogando e gerindo trabalho em saúde. In: MERHY, 
E. E.; ONOCKO, R. (Orgs.). Agir em saúde: um desafio para o 
público. São Paulo: Hucitec, 1997. p.113-150. MINAYO, M. C. S. 
O desafio do conhecimento:pesquisa qualitativa em saúde. 12. 
ed. rev. São Paulo: Hucitec, 2010. VASCONCELOS; E.M. Desa-
fios políticos no campo da saúde mental na atual conjuntura: 
uma contribuição ao debate da IV Conferência Nacional. In: 
Desafios Políticos da Reforma Psiquiátrica Brasileira. VASCON-
CELOS; E.M., org. São Paulo: Hucitec, p. 9-73, 2010.

Afonso Ricardo de Lima Cavalcante; Aline Teles Andrade; 
Lourdes Suelen Pontes Costa; Thalita Soares Rimes; Naiana 
Teles de Andrade; Maria Salete Bessa Jorge;

15575 GESTÃO DO TRABALHO E ESTRESSE DOS 
PROFISSIONAIS DE RH EM HOSPITAIS PÚBLICOS: ESTUDO 
DE CASO NUM HOSPITAL NO ALTO TIETÊ

Introdução Independente do tipo de organização, a tendência 
que se observa no universo do trabalho refere-se ao modelo 
de flexibilização produtiva que atualmente vigora nas socie-
dades capitalistas. (SELIGMANN SILVA, 1995). Não muito obs-
tante, neste contexto, temos no campo da saúde, situações 
semelhantes. No Estado de São Paulo, além de a saúde ser 
gerida pela administração pública, têm as instituições que es-
tabelecem a parceria público-privada entre Estado e empresas 
privadas, para assim, fazer a gestão dos processos de trabalho 
dentro de instituições públicas, como são os casos de muitos 
hospitais e unidades básicas de saúde. Para Nogueira (2010, p. 
51-52), a desregulação das relações de trabalho atingiu o setor 

Em relação aos grupos e ações na comunidade, investimos em 
planejamento e estudos de práticas grupais, de forma a qua-
lifica-los. Quanto ao trabalho da odontologia, estabelecemos 
as visitas domiciliares como meio de conhecer casos novos e 
trazê-los para discussão coletiva, priorizando as diretrizes da 
política vigente. Por fim, na Enfermagem, enfatizamos a saúde 
da mulher como linha prioritária e, com os resultados obtidos 
no diagnóstico, programamos as consultas para essa linha de 
cuidado. Conclusões/Considerações Finais Nessa experiência, 
ficou clara a implicação dos residentes multiprofissionais como 
disparadores e colaboradores de mudanças dos processos de 
trabalho na ESF, criando estratégias de intervenção para um 
cuidado mais integral. Ademais, reconhecemos a existência de 
desafios na ESF na implicação dos profissionais da equipe e ar-
ticulação com a rede.

Helyn Thami da Silva; Agatha Eleone Borges; Talitha Demenjour 
Silva; Karoline Aparecida Torquato Soares da Silva; Beatriz 
Zocal da Silva; Aline da Costa Nascimento; Matheus Luis 
Gouveia da Veiga;

15555 PERFIS DE COMPETÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE NO CONTEXTO DA ATENÇÃO BÁSICA: UMA 
PROPOSTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE 
SÃO PAULO

Introdução Desde 2014, a Secretaria Estadual de Saúde – SES 
de São Paulo vem implementando o Projeto Fortalecimento 
da Gestão Estadual da Saúde, por meio de uma parceria com 
o Banco Internacional de Desenvolvimento - BID. Como parte 
desse projeto foi desencadeada a construção de perfis de com-
petência para os profissionais de saúde que atuam na atenção 
básica - AB. Objetivos Definir e validar perfis de competência 
como referência para o estabelecimento de uma linha de base 
e definição de estratégias voltadas ao desenvolvimento pro-
fissional orientado por competência na AB Metodologia Fo-
ram conduzidas 14 oficinas de trabalho, sendo 2 de alinhamen-
to conceitual. Como competência considerou-se: a dimensão 
social das práticas; as capacidades cognitivas, psicomotores e 
atitudinais; o contexto e critérios de excelência no âmbito da 
AB. Para a construção dos perfis profissionais foram investi-
gadas as práticas de enfermagem, odontologia, auxiliar e téc-
nico de enfermagem e de saúde bucal, articulador da atenção 
básica – AAB e agente comunitário de saúde – ACS, além de 
4 especialidades médicas (clínicos gerais, generalistas, pe-
diatras e gineco-obstetras). Os profissionais foram indicados 
como competentes por diferentes atores da AB. Resultados 
e Discussão Nas oficinas foram identificadas as ações-chave 
e desempenhos que caracterizavam a prática profissional dos 
indicados como competentes. Ações e desempenhos foram 
agrupados segundo racionalidade predominante. Os perfis de 
oito profissões e quatro especialidades revelaram 3 áreas de 
competência: uma relacionada do núcleo profissional e duas 
do campo de atuação. A área nuclear de médicos, enfermei-
ros, dentistas, auxiliares e técnicos foi a de atenção à saúde, 
cuja racionalidade é a clínico-epidemiológica; e como campo: 
gestão e educação. A área nuclear dos ACS foi a de educação 
na saúde (racionalidade crítica-reflexiva) e dos AAB foi a de 
gestão do trabalho (racionalidade estratégica). Conclusões/
Considerações Finais As áreas de competência evidenciam 

as práticas nucleares e aquelas que conformam o trabalho 
compartilhado dos profissionais da saúde. A identificação das 
áreas de gestão e de educação amplia a abordagem assisten-
cial, predominante nas capacitações. O desenvolvimento das 
3 áreas e respectivas racionalidades visa garantir uma prática 
competente na AB.

Valeria Vernaschi Lima; Eliana Claudia Ribeiro; Paulo Henrique 
D‘Angelo Seixas; Roberto de Queiroz Padilha; Ricardo Tardelli; 
Fatima Palmeira Bombarda; Renata Pinheiro de Almeida; 
Nivaldo Carneiro Junior; Fabiana Mota de Almeida Peroni; 
Larissa Cassia Gruchovski Veríssimo; Magnólia Bastos Grip; 
Cíntia Hirata França; Edward Gerth; Jose Carlos Seixas;

15565 DIÁLOGOS EM MOVIMENTO – A GESTÃO DE 
PESSOAS VAI ATÉ VOCÊ!

Introdução A Coordenação de Gestão de Pessoas - COGEP 
do INCA vem desde 2012 criando formas de se aproximar de 
seus servidores, relacional e geograficamente, pois muitas 
mudanças aconteceram nos últimos 4 anos, desde altera-
ções de normativos até a troca significativa do seu quadro 
funcional. A partir de um empenho conjunto entre as áreas 
da Coordenação, foi elaborado o projeto Diálogos em Movi-
mento. Objetivos Criar um espaço de troca de informações, 
aproximação e integração entre a COGEP e os servidores do 
INCA, propiciando mais conhecimento sobre assuntos da área 
de Gestão de Pessoas, solicitados pelos servidores, por meio 
do Diálogo. Metodologia No início deu-se uma revisão da li-
teratura bibliográfica sobre Gestão de Pessoas. Optou-se por 
uma das unidades do INCA para o projeto-piloto, o HCIV. No 
afã de perscrutar quais temáticas eram de interesse dos ser-
vidores, foi realizada uma pesquisa através de questionário 
semi-aberto. Nos 10 meses seguintes, ocorreram reuniões em 
formato de exposição dialogada, etc. sobre os temas propos-
tos. Ao fim de cada encontro, os participantes manifestaram 
sua opinião através de questionário semi-aberto. Pretende-se 
empreender uma análise qualitativa sobre estas respostas, 
em conjunto com as impressões da observação participante 
dos membros da equipe. Resultados e Discussão O Projeto de-
mandou envolvimento e empenho dos membros da COGEP, 
a fim de estudar e rever processos de trabalho, com vistas a 
engendrar um material bem como identificar qual seria a me-
lhor ou as melhores maneiras de transferir tais conhecimen-
tos para os servidores. Novas formas de comunicação foram 
testadas, tais como cartazes de “Você Sabia?” e uso do aplica-
tivo WhatsApp para divulgar a programação; e outras foram 
reestruturadas, a intranet por exemplo. Foram realizados 16 
encontros com índice de expectativas superadas ou atingidas 
de 96% dos participantes. Os encontros permitiram a criação 
de espaços de interlocução e emanaram ricos debates. Con-
clusões/Considerações Finais O Projeto possibilitou um olhar 
diferenciado da COGEP sobre a realidade dos servidores do 
Instituto, permitindo através do diálogo a adaptação e cria-
ção de procedimentos e rotinas de trabalho mais adequados. 
A expectativa é de que esta iniciativa atinja as demais unida-
des do INCA, expandindo a presença e a atuação da Gestão 
de Pessoas.

Alessandra Andrade Evangelista; Georgina Maria Simiao; 
Marcos Teixeira de Souza; Raquel de Amorim Siqueira;
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mento que gera necessidade de se buscar atendimentos de 
maior complexidade, e ainda, contribuir para a formação de 
profissionais farmacêuticos comprometidos com os princípios 
e diretrizes do SUS.

Erick Soares Lisboa; Maria do Carmo Lessa Guimarães;

15618 APOIO INSTITUCIONAL E RESIDÊNCIA EM SAÚDE 
– EXPERIÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO ESTADUAL 
DA ATENÇÃO BÁSICA

Introdução O Apoio Institucional constitui-se como método 
de organização do processo de trabalho voltado a gestão de 
coletivos, em busca permanente da construção de autono-
mia e empoderamento dos sujeitos envolvidos, partindo da 
reflexão sobre os processos de gestão e horizontalização de 
informações e da tomada de decisão. Objetivos Esse trabalho 
apresenta um relato de experiência de Apoiadores Institucio-
nais da Diretoria de Atenção Básica (DAB) para a Macrorre-
gião de Saúde Nordeste no acompanhamento de residentes 
de Programas de Residência Multiprofissional em Saúde. 
Metodologia Os Apoiadores Institucionais são trabalhadores 
com formação em diferentes áreas da saúde, que atuam na 
DAB, no apoio à gestão municipal das nove macrorregiões do 
Estado da Bahia, em parceria com os Núcleos Regionais de 
Saúde e Bases Operacionais em Saúde. No cotidiano do traba-
lho dos apoiadores está, também, a atuação como precepto-
res de programas de residência em saúde, tendo a DAB como 
cenário de prática na gestão estadual. Os apoiadores institu-
cionais fazem o acolhimento do residente com uma escuta de 
suas necessidades sobre questões relacionadas à gestão na 
Atenção Básica, bem como, aspectos que julgam pertinentes 
a aprendizagem. . Resultados e Discussão Os residentes são 
inseridos no processo de trabalho dos apoiadores institucio-
nais no intuito de integração ensino-serviço no espaço de 
gestão - acompanham uma equipe de apoio institucional nas 
atividades de Visita Técnica aos municípios, na construção de 
metodologias e ferramentas de Gestão e Oficinas de Educa-
ção Permanente para qualificação do processo de trabalho de 
profissionais e gestores da Atenção Básica, participam da ela-
boração de documentos, reuniões internas e externas e ações 
necessárias para ampliação e qualificação da Atenção Básica. 
Observou-se que a maioria dos residentes tinham pouco co-
nhecimento sobre o Apoio Institucional e a visão inicial era de 
uma função de supervisão. Conclusões/Considerações Finais 
O estágio proporcionou aos residentes conhecimentos acerca 
do papel do apoio institucional no âmbito estadual e a impor-
tância de fortalecer a organização do processo de trabalho 
das equipes da Atenção Básica. Para os apoiadores possibili-
tou aproximar o ensino da gestão na perspectiva de formação 
de trabalhadores do e para o Sistema Único de Saúde.

Mariana Lisboa Costa; Aline Gomes Fernandes Santos; Nilma 
Lima dos Santos;

15625 A INTERSETORIALIDADE COMO PRÁTICA DE 
SAÚDE E O APOIO MATRICIAL COMO FERRAMENTA 
DE EDUCAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DO SUS NO 
MUNCIPIO DE RERIUTABA - CE

Introdução O movimento da Reforma Sanitária possibilitou o 
início do processo de deslocamento do foco hospitalocêntri-
co da saúde para um modelo que referencia a saúde a partir 

de uma concepção ampliada, considerando o sujeito de for-
ma universal e integral. Em harmonia com esse movimento 
a Constituição Federal de 1988 veio regulamentar o Sistema 
Único de Saúde (SUS) que embasado por princípios e diretri-
zes direciona as práticas nesse campo. Norteado por estes 
princípios o estudo pretende mostrar a importância da pro-
moção da saúde por meio da intersetorialidade, evidenciando 
através do relato, a experiência exitosa no município de Reriu-
taba – CE. Considerando a intersetorialidade um termo dotado 
de vários significados e possibilidades de aplicação, pode ser 
definida como “articulação de saberes e experiências com vis-
tas ao planejamento, para a realização e avaliação de políticas, 
programas e projetos, com o objetivo de alcançar resultados 
sinérgicos em situações complexas” (INOJOSA, 2011). Esta ex-
periência é fruto da articulação entre a Residência Integrada 
em Saúde – RIS/ESP-CE, Núcleo de Apoio à Saúde da Família- 
NASF e educação, na representação do Atendimento Educa-
cional Especializado- AEE. Objetivos Relatar a experiência exi-
tosa da Residência Integrada em Saúde – RIS/ESP-CE, Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família – NASF e a educação, na repre-
sentação do Atendimento Educacional Especializado – AEE, 
acerca da intersetorialidade entre diferentes atores sociais de 
diferentes setores do município de Reriutaba – CE, com vistas 
a promover ações de saúde integrais. Metodologia Trata-se 
de um relato de experiência acerca da intersetorialidade no 
município de Reriutaba – CE. Esta ação foi possibilitada por ini-
ciativa da coordenadora do AEE que solicitou apoio da equipe 
do NASF e da equipe de residentes para melhor execução do 
AEE no referido município. As ações foram planejadas e ges-
tadas nas reuniões do NASF. Primeiramente houve reunião in-
tersetorial afim de conhecer a real demanda dos profissionais 
da educação. Após a identificação das necessidades e análise 
da situação iniciou-se a etapa de planejamento das ações. A 
equipe elencou como prioridade a efetivação do apoio matri-
cial, com momentos de matriciamento. O intuito desta ação 
visou mediar e facilitar espaço de compartilhamento de saber 
técnico das áreas da saúde, a saber: terapeuta ocupacional, 
fisioterapeuta, psicólogo, enfermagem, fonoaudiólogo, entre 
outros. Bem como, o compartilhamento de experiências e 
ferramentas de manejo para qualificar o serviço oferecido às 
pessoas atendidas. Resultados e Discussão Os momentos de 
matriciamento conduzidos pelos profissionais da saúde e dire-
cionados aos profissionais da educação, mais especificamente 
aos do Atendimento Educacional Especializado – AEE, foram 
espaços de discussão e reflexão teórica acerca da Política Na-
cional de Educação Inclusiva, de saúde mental, transtornos 
globais do desenvolvimento, estimulação precoce, entre ou-
tros temas que conversavam com o atendimento especializa-
do. Esta estratégia foi priorizada, uma vez que foi identificada 
a deficiência e dificuldade de muitos atores que atuam direta-
mente com este serviço de conhecer de fato o transtorno o 
qual estava lidando, visto que muitos não tiveram formação 
para tal. Foram sistematizados encontros semanais, cada um 
ministrado por um profissional da saúde, cujo tema condizia 
com sua área de atuação. Dessa forma, fora desenvolvidos 
matriciamentos na área da psicologia, fisioterapia, fonoaudio-
logia, enfermagem e terapia ocupacional. Como maneira de 
formalizar, estes momentos foram estruturados como curso 
de extensão de 60 horas certificadas pela Escola de Saúde Pú-

público de forma contundente, “porque este é um setor em 
que as relações deveriam ser reguladas intensamente, tendo 
como referência a norma constitucional e documentos legais 
específicos”. Todavia, o que se tem presenciado é uma “ten-
dência desviante em relação ao fundamento legal do trabalho 
na administração pública”. E não é diferente quando nos de-
paramos com categorias profissionais das demais áreas, como 
é o caso dos profissionais de Recursos Humanos. Objetivos 
Este trabalho tem como objetivo estudar os fatores que levam 
ao sofrimento no trabalho e a perda da qualidade de vida dos 
profissionais de recursos humanos em hospitais públicos, bem 
como abordar sua percepção sobre o cotidiano vivenciado 
numa instituição hospitalar administrada por uma Organização 
Social, na região do Alto Tietê. Metodologia Trata-se de uma 
Investigação de caráter qualitativo. Em relação aos objetivos 
da pesquisa, a pesquisa participante é a que mais de compati-
biliza com o estudo proposto. A pesquisa participante consiste 
na inserção do pesquisador no ambiente natural de ocorrência 
do fenômeno e de sua interação com a situação investigada. 
A coleta de dados utilizou um roteiro de observação, a fim de 
levantar toda a rotina dos profissionais do departamento de 
recursos humanos da organização, objeto de estudo, obser-
vando as necessidades das analistas e suas respectivas tarefas 
de seu dia-dia. A análise dos dados levou em consideração, os 
achados na pesquisa de campo e a literatura estudada sobre o 
tema. (MINAYO, 2001) Resultados e Discussão Verificou-se nes-
te hospital, que o quadro de profissionais no setor de recursos, 
humanos é deficiente para atender as demandas de pessoal 
e em se tratando das melhorias organizacionais, os mesmos 
não são notados. Constatam-se as dificuldades encontradas 
no dia–dia como a falta de perspectiva de crescimento profis-
sional e como decorrência, há um alto índice de insatisfação e 
indignação, gerando atrito entre os profissionais, causado por 
acumulo de funções. Os profissionais mais velhos correm con-
tra o tempo e prazos para que não gere futuros processos tra-
balhistas ou sanções administrativas, levando às longas e roti-
neiras jornadas de trabalho, com cargas acima do permitido, 
em virtude da falta de conhecimento dos colegas que estão 
iniciando no setor sobre as rotinas trabalhistas. Consequente-
mente, aparece o estresse, fadiga, falta de qualidade de vida 
no trabalho, cuja explicação é decorrente da falta de reconhe-
cimento e recompensas pela Gestão, gerando frustração e 
desmotivação, porque não há diferença de nível hierárquico, 
o que traz conflitos interpessoais no trabalho, afetando todo 
o departamento. Conclusões/Considerações Finais Os relatos 
evidenciaram que a gestão do trabalho praticada pelas Organi-
zações Sociais em Hospitais Públicos, atrapalha a qualidade de 
vida dos profissionais do setor de Recursos Humanos, levando 
ao stress, depressão e sofrimento no trabalho. Constataram-
se situações de sofrimento entre os profissionais de RH nesta 
instituição pública, pois os mesmos veem os problemas, na 
maioria das vezes sabem as soluções, porém ficam de mãos 
atadas, pois não podem opinar sobre melhorias, ou colocar 
projetos em práticas. E ainda, o descontentamento ultrapassa 
as relações de trabalho e interfere nas outras dimensões so-
ciais destes profissionais. Conclui-se que o modelo de gestão 
aplicado pela OS no hospital estudado, os fatores estressantes 
levam ao desgaste mental, ao sofrimento no trabalho, e preju-
dica a percepção dos profissionais de recursos humanos que 

ali se encontram, havendo a necessidade de se redesenhar as 
práticas da gestão de pessoas, a fim de proporcionar, a quali-
dade de vida no trabalho. Referências FERREIRA, Brasília Car-
los. Problema de Gestão e Regulação do Trabalho no SUS. In: 
Roberto Passos Nogueira et al. Tendência na Evolução do Em-
prego e nas Relações de Trabalho em Saúde: a gestão de recur-
sos humanos no Sistema Único de Saúde. Brasília: UnB/CEAM/
NESP/ObservaRH, 2010. p. 45-65. MINAYO, M. C. de S. O desa-
fio do conhecimento. 7 ed. São Paulo: HUCITEC, 2001. NOGUEI-
RA, Roberto Passos de. Problema de Gestão e Regulação do 
Trabalho no SUS. In: NOGUEIRA, Roberto Passos. Tendência na 
Evolução do Emprego e nas Relações de Trabalho em Saúde: a 
gestão de recursos humanos no Sistema Único de Saúde. Bra-
sília: UnB/CEAM/NESP/ObservaRH, 2010. p. 45-65 SELIGMANN 
SILVA, E. Saúde Mental e Trabalho. In: MENDES, R. Patologia 
do Trabalho. Rio de Janeiro: Ateneu, 1995, p.287-310.

Eliziane Jacqueline dos Santos; Erica Aparecida Ferreira Simões;

15601 O ESPAÇO DE ESPERA PARA REALIZAR EXAMES 
LABORATORIAIS: UM LUGAR PARA EDUCAR

Introdução A prática do acolhimento nos serviços busca prio-
rizar a escuta e o cuidado daqueles que demandam o SUS. No 
espaço de espera do Laboratório de Análises Clinicas e Toxi-
cológicas da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal 
da Bahia (LACTFAR/UFBA) profissionais e estudantes tem de-
senvolvido atividades de educação em saúde, proporcionan-
do uma melhoria na qualidade do atendimento aos usuários. 
Objetivos Promover ações de educação em saúde voltadas 
para os usuários do SUS no espaço de espera do LACTFAR/
UFBA. Realizar debates e rodas de conversas sobre temas re-
lativos aos principais problemas de saúde dialogando sobre 
o processo saúde/doença/cuidado. Metodologia Trata-se de 
uma prática de intervenção realizada partir de um cronogra-
ma de atividades desenvolvidas pelos estudantes do curso de 
Farmácia da UFBA, matriculados semestralmente na discipli-
na Estágio Modular II (Saúde Coletiva), sob a supervisão dos 
docentes. Nas atividades são utilizadas projeções, materiais 
informativos e outros recursos audiovisuais no espaço de 
espera do LACTFAR/UFBA. São realizadas nos turnos da ma-
nhã por um grupo de 5 estudantes em cada dia da semana. 
As atividades são realizadas com grupos de usuários: idosos, 
mulheres em idade fértil e mães (saúde da criança) e adultos 
jovens. A participação dos usuários é voluntária. Resultados e 
Discussão Através das práticas de educação em saúde, realiza-
das com usuários do SUS no serviço do LACTFAR/UFBA, está 
sendo possível esclarecer as dúvidas acerca de várias doenças 
e cuidados em saúde, como para a diabetes, hipertensão, saú-
de da mulher, doenças sexualmente transmissíveis, entre ou-
tras. Em consonância com a Política de Acolhimento e Gestão 
do SUS, o espaço de espera dos usuários do LACTFAR/UFBA é 
um espaço ideal para o desenvolvimento de atividades edu-
cacionais e tem um claro potencial de um território de trocas 
importantes entre os usuários, estudantes do curso de Far-
mácia, docentes e profissionais do laboratório, buscando hu-
manizar, muitas vezes, os burocratizados serviços prestados. 
Conclusões/Considerações Finais O processo de educação em 
saúde pode estimular nos usuários a responsabilidade do au-
to-cuidado, a importância da prevenção para evitar o adoeci-
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tratégia de Saúde da Família, de uma UBS, localizada na região 
Oeste do Estado de Santa Catarina. Realizaram-se três ofici-
nas de EP no período de 25 outubro de 2016 a 22 novembro 
de 2016, durante as reuniões semanais de equipe. Resultados 
e Discussão A primeira oficina teve como objetivo apresentar 
as oficinas, ressaltar a EP nos serviços de saúde e socializar o 
diagnóstico dos usuários hipertensos, cadastrados na UBS. A 
atividade desencadeou reflexões importantes, pois objetivou 
o reconhecimento do perfil dos usuários da UBS, reconheceu 
as potencialidades e fragilidades da equipe, em relação ao 
atendimento aos hipertensos, proporcionando troca de co-
nhecimento, aprendizado, atualização e construindo novos 
saberes e fazeres assistenciais. A segunda oficina teve como 
objetivo à construção de um fluxograma de atendimento aos 
portadores da HAS. Após as discussões o fluxograma, foi dis-
ponibilizado nas principais salas da UBS, para orientar e orga-
nizar o atendimento aos usuários. A terceira oficina ocorreu 
para avaliar as intervenções e auxiliou para identificar pontos 
positivos e negativos no processo de trabalho. EP voltada 
para a HAS instigou na equipe uma maior aproximação entre 
ensino e serviço, contribuiu para a vivência acadêmica, con-
feriu um novo significado para um problema tão comum nos 
serviços de atenção básica, e oportunizou a reorganização do 
processo de trabalho com melhorias nas ações que vem sen-
do realizadas pela equipe. Conclusões/Considerações Finais 
Utilizar o processo de educação permanente como estraté-
gia de intervenção permitiu aos profissionais e a acadêmica 
a troca de saberes, atualizando e agregando conhecimentos, 
importantes na construção de novas estratégias de trabalho, 
incorporando práticas transformadoras, propiciando a qualifi-
cação da atenção e do processo de gestão em saúde, causan-
do impactos positivos, em relação às condições de saúde dos 
usuários, no contexto coletivo e individual. Por fim, comparti-
lhar das potencialidades e fragilidades durante as oficinas, em 
relação ao atendimento dos usuários hipertensos, a partir dos 
problemas vivenciado no estágio supervisionado permitiu-me 
visualizar a importância das práticas educativas, sistematizada 
e contínua a serem realizadas com a equipe multiprofissional. 
O processo de EP se constitui como um dispositivo gerador 
de mudança e melhoria das práticas de atenção à saúde, e da 
gestão do cuidado em relação aos usuários hipertensos. Refe-
rências BRASIL. Ministério da Saúde. Hipertensão arterial sis-
têmica para o Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2006. p. 58. Acesso em: 23 Nov 2014. Disponível em:< 
http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/cadernos_ab/ab-
cad15.pdf>. BRASIL. Ministério da Saúde. Vigitel Brasil 2011: vi-
gilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas 
por inquérito telefônico. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 
Acesso em: 23Nov 2016. Disponível em:<http://apsredes.org/
site2012/wp-content/uploads/2012/09/VIGITEL-SAUDE-SUPLE-
MENTAR_2011.pdf>. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: 
saberes necessários à prática educativa. 24a ed. São Paulo: 
Paz e Terra; 2002. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. 
VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. Arquivos Brasileiros 
de Cardiologia, São Paulo, v. 95, n. 1, p. 1-51, 2010. Acesso em: 
23 Nov 2016. Disponível em:<http://publicacoes.cardiol.br/
consenso/2010/Diretriz_hipertensao_associados.pdf >.

Francielli Girardi; Fernanda Karla Metelski; Veridiana Patricia 
Orso;

15659 INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 
E DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFRJ NA 
ATENÇÃO À SAÚDE DE ESCOLARES NA CIDADE DO RIO 
DE JANEIRO

Introdução A inserção da educação em saúde bucal junta-
mente com atenção à saúde geral na rotina escolar tem al-
cançado bons resultados em relação ao controle das doenças 
bucais, incluindo a cárie dentária. O Programa Saúde na Esco-
la Carioca é uma ação de atenção primária à saúde, voltada 
ao atendimento da comunidade escolar, através da articula-
ção de representantes das Secretarias Municipais de Saúde 
(SMS), Educação (SME) e Desenvolvimento Social (SMDS), 
tendo por objetivo a proteção social, promoção e atenção à 
saúde integral, bem como à prevenção das doenças e agra-
vos à saúde. As ações são realizadas pelas equipes das uni-
dades de atenção primária, em especial da estratégia saúde 
da família, professores, assistentes sociais em parceria com 
a equipe da universidade e demais atores qualificados. A Fa-
culdade de Odontologia da UFRJ se integra ao PSE para con-
tribuir no levantamento de necessidades, organização e rea-
lização das ações de saúde bucal no ambiente escolar, além 
de atuar na qualificação das práticas clínicas das equipes de 
saúde bucal do território. Em contrapartida, oportuniza-se 
uma experiência de formação profissional mais completa 
pautada nos princípios do SUS. Objetivos Relatar as ativida-
des desenvolvidas na parceria da Faculdade de Odontologia 
da UFRJ (FO) e o Programa Saúde na Escola da Cidade do Rio 
de Janeiro (PSE) para promover atenção em saúde bucal dos 
escolares do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 
Henfil. Metodologia Inicialmente, foi realizado um grupo de 
trabalho com representantes da SMS, SME, SMDS e FO para 
definir as atividades e local para o desenvolvimento da parce-
ria. Por ser uma “escola do amanhã” de ensino fundamental 
com mais de 1000 alunos localizada no Caju, bairro da zona 
portuária que apresenta um dos IDHs mais baixos do municí-
pio do Rio de Janeiro, o CIEP Henfil foi escolhido. Local com 
uma demanda de atenção à saúde bucal reprimida e a neces-
sidade de que fossem estruturadas estratégias diferenciadas 
de atendimento. Através do PSE houve a articulação da FO 
com o Centro Municipal de Saúde Fernando Antônio Braga 
Lopes. Desde o ano de 2014, diversas ações de prevenção, 
promoção, e recuperação em saúde bucal foram desenvolvi-
das no CIEP Henfil: orientações para responsáveis e professo-
res, atividades educativas com escolares, levantamento das 
necessidades de saúde bucal, ações de escovação supervisio-
nada e de realização de tratamento restaurador atraumático 
(TRA). Resultados e Discussão O total de escolares matricu-
lados no CIEP Henfil é de, aproximadamente, 1000 alunos, 
com faixa etária entre 4 e 13 anos, da educação infantil ao 6º 
ano. No ano de 2014 foram realizadas ações de educação em 
saúde, instrução de higiene oral e escovação supervisionada 
com todos os escolares e a técnica de Tratamento Restaura-
dor Atraumático (TRA) em 166 alunos. Em 2015, foram exa-
minados 816 escolares e as atividades incluíram: escovação 
supervisionada; aplicação tópica de flúor gel e realização do 
TRA. Foi realizado TRA em 516 dentes, sendo que 508 crian-
ças deixaram de precisar de atendimento odontológico em 
consultório. Uma estimativa de que 350 crianças não foram 

blica do Ceará – ESP. Conclusões/Considerações Finais Pode-se 
inferir que o apoio matricial utilizado como estratégia organi-
zacional de trabalho, atendeu de maneira satisfatória a supe-
ração de dificuldades e obstáculos enfrentados pelos setores 
da saúde e educação do município de Reriutaba. Uma vez que 
esta ferramenta possibilitou a superação da lógica assisten-
cial - clínica e possibilitou executar a dimensão pedagógica e 
de compartilhamento de saberes e fazeres dos profissionais. 
Os encontros se tornaram espaços de excelência para as tro-
cas, construção, reconstrução, desabafos e fortalecimento 
das políticas, sobretudo o fortalecimento do Sistema Único 
de Saúde - SUS. Afirma-se a qualidade desta ação embasada 
pelas falas dos participantes, somado aos resultados alcança-
dos, sendo estes imensuráveis, entretanto perceptíveis no co-
tidiano do fazer. Conclui-se que a intersetorialidade foi o mo-
vimento significativo para a ocorrência deste momento e de 
futuros, uma vez que está se fazendo necessário. Referências 
BRASIL, Ministério da Saúde. Gabinete Ministerial. Portaria n. 
648, de 28 de março de 2006. Aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e nor-
mas para a organização da Atenção Básica para o Programa 
Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários 
de Saúde (PACS). In: Diário Oficial da União. Brasília: Ministé-
rio da Saúde 2006. INOJOSA, Rose Marie. Sinergia em políticas 
e serviços públicos: desenvolvimento social com intersetoria-
lidade. Cadernos Fundap, São Paulo, n. 22, 2001, p. 102-110

Jocelia Medeiros Ximenes; Kelvia Maria Oliveira Borges; 
Andressa Virginia Mesquita Pinto;

15643 GESTÃO DE PONTA

Introdução Estabelecer uma forma de realizar Gestão da rede 
de assistência do município de Itajaí, com base no caderno 28 
do Ministério da saúde, sempre representou um grande desa-
fio. Trabalhar meios para que a gestão municipal, a rede de as-
sistência e a população vivenciassem a aplicação das portarias 
ministeriais que versam sobre o acolhimento, possibilitando a 
edificação dos pilares de nosso sistema. Objetivos O objetivo 
principal é promover a diminuição da distância Gestão/Ponta 
no processo de trabalho deste município, através de estraté-
gias que visem a valorização do trabalhador e repercutam em 
sua qualidade de vida e na implementação do acolhimento. 
Metodologia A metodologia adotada para desempenho da 
proposta, foi implementar acolhimento em três instancias de 
cuidados, sendo estas iniciadas nos funcionários do nível cen-
tral desta secretaria, passando pelo relacionamento gestão/ 
ponta e culminando na aplicação do caderno 28 de atenção 
básica do Ministério da Saúde, que versa sobre acolhimento. 
Atividades, lúdicas, reuniões periódicas entre gestão e pon-
ta, implementação da política de acolhimento ao servidor, 
abordagem à relacionamentos interpessoais e trabalhos em 
equipe, integram a metodologia proposta neste processo. 
Resultados e Discussão A implementação desta proposta no 
município de Itajaí-SC é bastante recente. Já vencemos as eta-
pas de estabelecer a política de acolhimento de Ministério da 
Saúde como metodologia de trabalho e apresentamos a me-
todologia de acolhimento ao servidor a todos os servidores da 
atenção básica, em um evento de grande porte denominado I 
Acolhe Itajai!-Atenção Básica, aonde se reuniram mais de 550 

servidores. O evento contou com palestrante renomado na 
área sobre empatia, acolhimento e relacionamento interpes-
soal e apresentou-se como impacto muito positivo entre os 
servidores. Neste momento, a gestão prepara-se para realizar 
o evento para a rede de urgência e emergência (RUE) e Espe-
cialidades. Conclusões/Considerações Finais Acreditamos na 
forma da gestão considerar as particularidades dos servido-
res, compreendendo-os como peças de um corpo que precisa 
andar em harmonia, aonde cada um exerce um papel e uma 
função de alta relevância, que unidos, nos permitem extrair o 
melhor a ser prestado a população, usuária de nosso serviço.

Marisete de Oliveira Cavalheiro; Roberta Barros;

15653 EDUCAÇÃO PERMANENTE REORIENTANDO O 
PROCESSO DE TRABALHO, DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 
FAMÍLIA NA ASSISTÊNCIA AOS S HIPERTENSOS: RELATO 
DE EXPERIÊNCIA.

Introdução No Brasil, a Atenção Básica à Saúde (ABS) de-
senvolve-se a partir do processo de descentralização e cons-
titui-se a principal porta de entrada do usuário as Redes de 
Atenção à Saúde (BRASIL, 2012). Os profissionais de saúde 
que atuam na ABS têm o papel fundamental nas estratégias 
de promoção, prevenção, diagnóstico e monitorização da Hi-
pertensão Arterial Sistêmica (HAS) (BRASIL, 2012). No Brasil 
a HAS é um grave problema de saúde pública, apresentando 
alta prevalência de casos e baixos índices de controle (SOCIE-
DADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2010). Os portadores da 
HAS em sua maioria apresentam comorbidades, e requerem 
o gerenciamento de ações terapêuticas, o controle das con-
dições crônicas cujo tratamento exige por parte da equipe 
perseverança, motivação e um processo de educação contí-
nuo (BRASIL, 2006). A Política Nacional de Educação Perma-
nente em Saúde (PNEPS) de 2014, tem como intuito ampliar 
o conhecimento dos trabalhadores da área da saúde (BRASIL, 
2014). Diante disso as práticas de Educação Permanente (EP) 
devem ser vista como uma importante “estratégia de ges-
tão”, potencializando a transformação processo de trabalho 
da equipe de saúde (BRASIL, 2012). Objetivos Este estudo ob-
jetivou relatar a experiência vivenciada por uma acadêmica de 
enfermagem durante a realização de oficinas de intervenções 
com a equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF), em uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS), visando reorientar o proces-
so de trabalho, por meio da EP. A vivência ocorreu durante o 
estágio curricular supervisionado II, do 10º semestre do curso 
de Graduação em Enfermagem da Universidade do Estado de 
Santa Catarina Oeste (UDESC). Metodologia Trata-se de um 
relato de experiência vivenciado pela acadêmica, a partir do 
estágio supervisionado da 10º semestre do curso de Gradua-
ção em Enfermagem acerca de oficinas de EP desenvolvidas 
com a equipe de saúde, focadas no processo de trabalho e 
na reorganização da prática assistencial oferecida aos usuá-
rios portadores de HAS. As intervenções foram realizadas, por 
meio de oficinas educativas que se constituem na formação 
de espaços de promoção da aprendizagem com a participa-
ção coletiva, multiprofissional e interdisciplinar mediante o 
diálogo, contribuindo para a construção de novos conheci-
mentos (FREIRE, 2002). O público alvo destas oficinas foram 
os profissionais de saúde que compõem a uma equipe da Es-
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Resultados e Discussão Observamos que, dos 30 pacientes 
desinstitucionalizados ao longo destes cinco anos, apenas 2 
pacientes não estavam acompanhados por residentes multi-
profissionais. Os prontuários evidenciam que esses dois pa-
cientes receberam alta no primeiro ano de implantação do 
Programa de Residência. Podemos verificar que a maioria 
dos encaminhamentos estão referidos para continuidade de 
tratamento aos Centros de Atenção Psicossocial. Importante 
observar que o maior quantitativo de pacientes correspon-
de a retorno ao lar (13 pacientes), seguido pela referência de 
residência terapêutica (9 pacientes). Só houve uma transins-
titucionalização e um paciente informado. Conclusões/Consi-
derações Finais Esses resultados ajudam a apontar direções 
para as futuras ações de avaliação e monitoramento dos tra-
balhos de desinstitucionalização. Dos 30 casos de longa, nes-
tes 5 anos, apenas 2 não foram acompanhados por residen-
tes o que demonstra os residentes multiprofissionais estão 
ativos no processo de desinstitucionalização.

Leiliana Maria Rodrigues dos Santos; Maria Paula Cerqueira 
Gomes; Leila Vianna dos Reis; Maria Tavares Cavalcanti;

15694 A VIOLÊNCIA URBANA, A FORMAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE E SUA PRÁTICA SOCIAL 
NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: UM ESTUDO 
SOCIOCLÍNICO INSTITUCIONAL

Introdução Considerando que tanto a educação como a saú-
de se constituem em práticas sociais, este estudo traz para 
conhecimento a formação de profissionais de saúde, que de-
senvolvem suas práticas em territórios de violência urbana. O 
cenário escolhido revela que esta violência gera dificuldades 
na prevenção e tratamento dos problemas de saúde, afetan-
do também a saúde física e mental dos trabalhadores. Obje-
tivos Escolhe como objetivo geral, analisar como as práticas 
dos profissionais de saúde das equipes de saúde da família 
são afetadas pela violência urbana, considerando o seu pro-
cesso formativo e as suas responsabilidades com a formação 
e com a saúde. Metodologia Estudo com abordagem qualita-
tiva, realizado em 2016 e 2017 utilizando o referencial teórico 
metodológico da Análise Institucional (AI) em sua vertente 
socioclínica institucional. O cenário é uma unidade de saúde 
da família/RJ, constituída de sete equipes. Os participantes 
serão profissionais de nível superior, voluntários. Os dados 
serão coletados através da entrevista, encontros sociocli-
nicos institucionais, e diário do pesquisador. A análise dos 
dados, acontecerá a partir das oito características da socio-
clinica institucional. O projeto foi submetido aos procedi-
mentos éticos cabíveis, com base na resolução nº 466/2012. 
Resultados e Discussão Apoiando-se nos conceitos da AI e 
nas características da sócioclinica institucional, espera-se 
como resultados, analisar coletivamente as implicações e ou 
sobreimplicações que permeiam as práticas dos sujeitos e do 
próprio pesquisador; de que maneira os contextos e as inter-
ferências institucionais atuam como fatores potencializado-
res ou limitantes desta prática profissional; quais novos co-
nhecimentos poderão ser observados no contexto durante a 
realização da pesquisa; que analisadores vão emergir e fazer 
as instituições saúde e educação falar. A discussão será rea-
lizada a partir de eixos de análise e ou de analisadores, que 

emergirem das falas e dos debates no coletivo. Conclusões/
Considerações Finais Buscas nas bases de dados mostram 
uma escassez de estudos que abordem o impacto da violên-
cia/conflitos armados no processo de trabalho em saúde e 
suas influências nas práticas profissionais. Espera-se ampliar 
os debates sobre a percepção destes profissionais possibili-
tando discutir no coletivo as lacunas existentes no processo 
formativo em saúde.

Raphael Sampaio dos Santos; Lucia Cardoso Mourão; Ana 
Clementina Vieira; Lutianni Dias Brazolino; Isabel Cristina de 
Moura Leite;

15701 SABERES E PRÁTICAS NA SAÚDE DA FAMÍLIA: 
EXPERIÊNCIAS DOS RESIDENTES DE ENFERMAGEM EM 
UMA COMUNIDADE NO MUNICÍPIOD DO RIO DE JANEIRO

Introdução Este trabalho apresenta uma experiência viven-
ciada pelos residentes do Programa de Residência de Enfer-
magem em Saúde da Família (PRESF) do município do Rio de 
Janeiro em uma unidade de atenção básica, localizada na fa-
vela da Rocinha. A Unidade atende cerca de 30 mil pessoas e 
possui 11 equipes de saúde da família, das quais 10 recebem 
programas de residência de enfermagem e medicina configu-
rando uma unidade com potencial e papel expressivo na qua-
lificação de profissionais. As residências em saúde no Brasil 
foram criadas a fim de reorientar a formação dos recursos 
humanos no SUS, transformando as práticas profissionais 
através de um modelo de ensino em serviço, sob supervisão 
de profissionais.(PAIVA et al., 2013) O PRESF é uma parceria 
firmada através de convênios entre a Secretaria Municipal 
de Saúde do Rio de Janeiro e as Universidades UERJ, UFRJ 
e UNIGRANRIO. O programa teve início em 2015, e no ano de 
2017 forma a primeira turma com 49 novos enfermeiros espe-
cialistas em saúde da família. Cada Universidade conveniada 
tem autonomia na organização das estratégias metodológi-
cas utilizadas e é responsável pelo apoio técnico pedagógico 
dos residentes, respeitando os objetivos do curso. Objetivos 
O momento teórico prático é um espaço para educação em 
saúde que envolve o estudo da teoria e execução prática 
oferecendoinsumos necessários para a prática qualificada. 
(TOCCHIO, 2013) Assim, o objetivo deste trabalho é descre-
ver a experiência nos momentos teórico-práticos vivenciados 
pelos residentes da primeira turma do PRESF em parceria 
com a UERJ em uma unidade de saúde da família , situada na 
Rocinha, RJ Metodologia Trata-se de um estudo descritivo, 
do tipo relato de experiência, desenvolvido pelos residentes 
de enfermagem PRESF/UERJ durante os anos de 2015 e 2016 
a respeito do momento teórico prático realizado em uma 
Unidade Básica de Saúde na Rocinha, RJ. Os relatos de expe-
riência são processos de observação da realidade sem o pro-
pósito de testar hipóteses, mas estabelecer relações entre a 
realidade e as bases teóricas.(LIMA et al., 2013) O momento 
teórico prático é um espaço de quatro horas semanais desti-
nado a discussões de temas referentes à prática na atenção 
básica, sendo divididas em dois momentos: duas horas com 
os enfermeiros da Unidade e duas horas integradas com os 
residentes de medicina. Existe um cronograma de atividades 
com temas sugeridos e recursos didáticos utilizados (textos, 
vídeos, PODCAST, entre outros). No primeiro ano da residên-

atendidas por terem faltado ou por não terem autorização 
dos pais. Em 2016 foram examinadas 707 escolares e as ati-
vidades realizadas foram: escovação supervisionada; realiza-
ção do TRA no dentes com cavidade e selamento dos dentes 
com lesão incipiente de cárie, totalizando TRA em 276 dentes 
e 33 dentes selados. Dos 367 escolares que precisavam de 
tratamento, 154 receberam alta. Foram realizadas reuniões 
com pais e responsáveis e encontros de educação perma-
nente com os profissionais da unidade de saúde. Conclusões/
Considerações Finais A parceria entre a FO e a CMS, através 
da articulação do PSE permitiu uma capacitação e qualifica-
ção da equipe do CMS através de treinamentos direcionados 
às necessidades locais específicas. O que permitiu a otimiza-
ção do cadastramento dos alunos e levantamento das neces-
sidades odontológicas, além da organização de eventos com 
ações de promoção, prevenção e restauração da saúde bucal 
dos alunos, em ambiente escolar. Através destas ações foi 
conseguida a melhora na saúde bucal dos escolares, colabo-
rando para diminuição da demanda reprimida das equipes de 
saúde bucal do território. Em contrapartida, os graduandos 
e pós-graduandos da FO puderam participar ativamente das 
atividades desenvolvido no CIEP, tendo tido a oportunidade 
de vivenciar, em um campo de atuação profissional diferen-
ciado, o atendimento odontológico realizado na escola. Refe-
rências BRASIL. Casa Civil. Decreto Presidencial nº. 6.286, de 
5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola 
– PSE, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 6 dez. 
2007. ______Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Passo a Passo Pro-
grama Saúde na Escola (PSE). Brasília: Ministério da Saúde, 
2011. RIO DE JANEIRO. Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Social. Secretaria Municipal de Educação. Secretaria 
Municipal de Saúde. Plano Básico do PSE Carioca 2015-2016. 
RJ: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, 2015. RIO DE JA-
NEIRO. Resolução Conjunta SEGOV/SMS/SME/SMDS nº 01 DE 
06 DE FEVEREIRO DE 2015. Disponível em: http://doweb.rio.
rj.gov.br/ler_pdf.php?edi_id=2677&page=5 em 20/08/2015
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Luciana Pomarico Ribeiro; Lucianne Cople Maia de Faria; Ivete 
Pomarico Ribeiro de Souza;

15686 A REUNIÃO DE EQUIPE NO PROCESSO DE 
TRABALHO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução A Estratégia Saúde da família (ESF) surge no 
Brasil em busca de uma reorganização da Atenção Básica e 
do processo do trabalho, quebrando o modelo hegemônico 
vigente. Para isso, é necessário que as equipes se articulem 
na organização, planejamento e avaliação do processo de 
trabalho, surgindo, assim, a necessidade da reunião de equi-
pe como espaço de apoio e fortalecimento deste. Objetivos 
Implantar, em caráter permanentem a reunião de equipe nas 
atividades realizadas em duas ESF vinculadas ao programa 
de residência em Atenção Básica da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, no município de Currais Novos - RN. 
Metodologia Em abril de 2016, realizou-se um momento de 
sensibilização sobre a prática de reuniões com as equipes, 

provocando uma discussão e problematização sobre sua im-
portância de forma permanente. Definiu-se que os encontros 
seriam semanais, a ESF permaneceria fechada por duas horas 
para participação de todos os profissionais e seria realizado a 
construção coletiva do contrato de convivência para organi-
zar as responsabilidades da equipe. A sistematização das reu-
niões fundamentou-se no referencial pedagógico baseado no 
método Paideia, contribuindo com ofertas teóricas, casos ge-
renciais do processo de trabalho, discussão de casos e inter-
venções. Resultados e Discussão A problematização do tema 
resultou na consolidação da reunião em caráter permanente 
nas ESF envolvidas. Uma vez por mês os encontros desti-
nam-se a educação permanente, com temas elencados pela 
equipe e os demais momentos são destinados à discussão de 
casos, planejamento, avaliação de ações e problemáticas do 
serviço. Os espaços de educação permanente têm permitido 
problematização e transformação de práticas realizadas no 
processo de trabalho. A discussão de casos têm proporciona-
do um aumento da resolubilidade e otimização do fluxo entre 
os profissionais. Além disso, os encontros têm fortalecido a 
relação interpessoal e a integralidade da equipe, reduzindo 
conflitos no processo de trabalho. Conclusões/Considera-
ções Finais Nota-se que a efetivação das reuniões enquanto 
espaços de diálogo vem rompendo o modelo hierarquizado 
das profissões. Porém, ainda existem desafios, visto a pouca 
proatividade de alguns profissionais, dificultando a consoli-
dação de melhores resultados no processo de trabalho e nas 
ações desenvolvidas.

Lavínia Mabel Viana Lopes; Karla Gardênia Silva Souza; Elen 
Lucio Pereira; Helouise Thainá da Silva Macedo; Iara de Souza 
Januario; Jessica Dayane Dantas Costa; Nayara da Silva Pontes; 
Polyana da Silva Macedo;

15693 PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE MENTAL DO IPUB/UFRJ

Introdução O Programa de Residência Multiprofissional em 
Saúde Mental do IPUB tornou-se cada vez mais complexo e 
exige a parceria de novos profissionais para a composição de 
novos cenários de prática. A temática dá lugar a uma direção 
inovadora, com discussões importantes sobre o que é funda-
mental de cada categoria profissional, o que é nuclear e o que 
é comum às diferentes categorias no cuidado em Saúde. Ob-
jetivos Desenvolver um curso de pós-graduação, nos moldes 
de residência, multiprofissional e interdisciplinar em saúde 
mental, com base nas definições e determinações da Políti-
ca Nacional de Saúde Mental tendo como eixo o cuidado em 
saúde e a qualidade de vida. Metodologia Uso da técnica de 
estimativa rápida mapeando os casos de longa permanência 
que foram desinstitucionalizados desde a implantação do 
Programa de Residência Multiprofissional no IPUB. Mapear 
os casos que foram desinstitucionalizados desde início do 
Programa até o ano de 2015. Inicialmente foi pensado para 
esse mapeamento a elaboração de um questionário a ser 
enviado e preenchido por todos os residentes, mas pelo 
reduzido tempo, não foi possível a realização desta ação, 
deixando-se esse procedimento para uma futura avaliação. 
Então, foram realizadas consultas a alguns residentes, ex re-
sidentes e profissionais do IPUB, para coleta de informações. 
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lizada 6ª feira na sede da EMCM. O resultado é positivo para 
os trabalhadores ao gerar coreponsabilização na formação 
do estudante. Os docentes/supervisores responsáveis pelos 
portfólios se mostram comprometidos. O CSA garante ava-
liação em condições próximas da realidade. Os estudantes 
exercitam a alteridade e produzem autonomia na avaliação 
entrepares. Os feedbacks são formativos e garantem o acom-
panhamento do processo de ensino aprendizagem durante o 
VIC. O impacto na gestão da saúde na região pode ser visto na 
efetivação dos Contratos Organizativos de Ação Pública Ensi-
no-Saúde assinado por 41 municípios do RN, na preceptoria e 
na satisfação dos estudantes. Conclusões/Considerações Fi-
nais A VIC traz a necessidade de efetivo planejamento e inte-
gração de forças de estudantes, professores, profissionais e 
gestores. Assim, refletir os caminhos traçados e propor novas 
ações são fundamentais para fortalecer a IESC e garantir for-
mação de excelência para os estudantes. Consolidar as pro-
postas de interiorização são tarefas prioritárias não só para 
universidade mas também para gestores e trabalhadores do 
SUS. Para isso, reuniões coletivas e ações em educação per-
manente devem ser realizadas. Esta experiência tem se mos-
trado eficiente para envolvimento dos sujeitos na pactuação 
e avaliação dos estudantes e da VIC. Na formação, a inserção 
de estudantes no processo de trabalho em saúde possibilita 
a postura crítica e humanística. Aposta-se na diversificação 
de cenários, convivência com as equipes multiprofissionais e 
inserção longitudinal na rede, como estratégia necessárias à 
construção da atuação médica centrada na pessoa e sensível 
às realidades do SUS. Referências Nogueira MI. As mudan-
ças na educação médica brasileira em perspectiva: reflexões 
sobre a emergência de um novo estilo de pensamento. Rev 
Bras Educ Med 2009. Scheffer M. Demografia médica no Bra-
sil 2015. São Paulo: Departamento de Medicina Preventiva 
da FM USP; CRMSP; CFM 2015. MS. SEGETES. Programa mais 
médicos – dois anos: mais saúde para os brasileiros. Brasília: 
MS 2015. MEC. CNE. Câmara de Educação Superior. Resolução 
CNE/CES nº 3, de 20 de jun de 2014. Institui as Diretrizes Nacio-
nais do curso de graduação em Medicina. DOU 23 Jun 2014. 
Feuerwerker LCM. Gestão dos processos de mudança na gra-
duação em medicina. In: Marins JJN et al. Educação Médica 
em transformação. instrumentos para construção de novas 
realidades. SP: ABEM/Hucitec; 2004. Viesenteiner JL. Nietzs-
che e a vivência de tornar-se o que se é. Campinas: Ed PHI; 
2013. Lampert JB et al. Tendências de mudanças em um grupo 
de escolas médicas brasileiras. Rev Bras Educ Med 2009.

Ana Luiza de Oliveira e Oliveira; Pamera Medeiros da Costa; 
George de Azevedo Dantas; Lucas Pereira de Melo; Tiago Rocha 
Pinto;

15710 ALEITAMENTO MATERNO: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA SOBRE A EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE 
NO ÂMBITO HOSPITALAR

Introdução A educação em saúde surge nas lutas sociais com 
o ideal freiriano, discutindo abertamente o que incomoda/
oprime a comunidade, sendo considerada a estratégia de 
reorientar o pensar/fazer numa perspectiva de formação de 
sujeitos autônomos, críticos e criativos para a transformação 
social, sendo importante para os profissionais trabalharem os 

temas mais diversos do cotidiano dos usuários. Objetivos Re-
latar a experiência de professores e alunos do Curso de Enfer-
magem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte na 
prática de educação popular no ambiente hospitalar, especial-
mente no alojamento conjunto. Metodologia Trata-se de um 
relato de experiência de professores e alunos, quanto à ação 
educativa com as usuárias e acompanhantes do Alojamento 
Conjunto do Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade 
no município de Pau dos Ferros/RN. Primeiramente, houve um 
levantamento de necessidades perante a educação popular, 
envolvendo usuárias do serviço, gestores e profissionais de 
saúde e posteriormente realizaram-se encontros educativos 
com a população. Foram idealizadas dinâmicas como forma 
de envolver as participantes e torná-las mais à vontade para 
discutir o tema, expressando dúvidas e relatar experiências. 
Resultados e Discussão Após a captação da realidade no se-
tor, foi levantada a necessidade sobre o aleitamento materno. 
Os encontros educativos permitiram envolver o serviço, uni-
versidade e comunidade em prol da educação popular, desde 
o planejamento até a execução das atividades. Permitiu ainda 
que as participantes ampliassem seus conhecimentos sobre 
a temática e que promovessem a melhor maneira de aplicar 
os conhecimentos construídos. As metodologias ativas e pro-
blematizadoras utilizadas proporcionaram ativação e partici-
pação das usuárias e acompanhantes do serviço, favorecendo 
a autonomia das mesmas. Conclusões/Considerações Finais 
Concluiu-se que a educação popular em saúde, deve ser uma 
prioridade da equipe de saúde no ambiente hospitalar, para 
que ocorram melhoras na prevenção/promoção da saúde, 
proporcionando a autonomia dos sujeitos e permitindo que 
os mesmos sejam detentores de conhecimentos e que promo-
vam sua própria saúde.

Juce Ally Lopes de Melo; Augusto José Bezerra de Andrade; 
Flávio Carlos do Rosário Marques;

15712 IMPLEMENTANDO A REDE DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL EM UM MUNICÍPIO DO CEARÁ: O PAPEL 
DISPARADOR DE NOVAS PRÁTICAS DA RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL

Introdução Atenção psicossocial deve acontecer em todos 
os pontos da Rede de Atenção à Saúde (RAS) promovendo 
desinstitucionalização e (re)inserção social. Nisso, a Atenção 
Primária à Saúde (APS) tem papel central, entretanto, muitas 
vezes o cuidado aos transtornos mentais e às necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas é dire-
cionado exclusivamente aos serviços especializados da RAS. 
Objetivos Relatar a experiência de reorganização do proces-
so de trabalho em uma Unidade de Atenção Primária à Saúde 
(UAPS) do município de Icapuí/CE na perspectiva de constru-
ção da articulação entre atenção psicossocial e APS na RAS. 
Metodologia Tratou-se do relato, com abordagem qualitativa, 
da experiência vivenciada pela equipe de residentes multi-
profissionais em Saúde da Família da Escola de Saúde Pública 
do Ceará (RIS-ESP/CE) de junho de 2015 a janeiro de 2016 na 
UAPS Catarina Evangelista de Souza, Icapuí - Ceará. A equipe 
era composta por 4 enfermeiras, 2 fisioterapeutas, 1 nutricio-
nista, 1 psicóloga e 1 assistente social. As atividades foram 
registradas pela enfermeira residente em diário de campo, a 

cia, os temas estão voltados para questões mais especificas 
como raciocínio clínico e depois se tornam mais amplos, 
como abordagem familiar e outros. Resultados e Discussão 
Os momentos teóricos práticos trouxeram importantes re-
flexões sobre o cuidado, estimulando a abordagem centra-
da na pessoa e o uso de ferramentas específicas da saúde da 
família como genogramas, entrevista motivacional, redes de 
apoio, entre outros. As sessões integradas com os residentes 
de medicina trouxeram a reflexão de que os saberes quando 
compartilhados se somam permitindo-nos ter novos olhares 
e novas condutas diante do cuidado e do trabalho em equipe. 
Nos espaços de discussão com os enfermeiros, as agendas 
foram reorganizadas garantindo um momento de revisão 
de condutas e melhorias no processo de trabalho. Ter um 
espaço reservado para discussão de textos e troca de expe-
riências, amplia o conhecimento e qualifica os profissionais 
e a assistência prestada por eles. É preciso contribuir com o 
desenvolvimento de novas competências e habilidades nos 
profissionais de saúde, haja vista a complexidade das situa-
ções experimentadas na assistência e no cuidado às famí-
lias e indivíduos. Estar atento a estes elementos contribui 
para uma educação transformadora em serviço, otimiza a 
resolutividade da Atenção Primária em Saúde e melhora a 
qualidade dos serviços prestados à população. Conclusões/
Considerações Finais Constatou-se que o momento teórico 
prático integrado tanto com os residentes de medicina como 
com os enfermeiros da Unidade proporcionou um aumento 
de saberes e práticas relacionadas não só a saúde da família, 
mas também relativos às questões sociais, políticas, culturais 
e econômicas envolvidas na abordagem biopsicossocial. Con-
forme descreve Starfield (2002), a saúde de um indivíduo ou 
população é estabelecida tanto pela genética, como alterada 
profundamente pelo meio físico, social e cultural e pela carac-
terística da atenção a saúde oferecida. Assim, a educação em 
saúde evidencia ser uma ferramenta relevante para a visão 
ampliada da prática e qualificação profissional, sendo os mo-
mentos destinados as discussões, o espaço necessário para a 
troca de saberes entre os mais distintos profissionais. Desta 
forma, somos capazes de construir um saber que responda 
às reais necessidades da população, no qual cumprir os pro-
tocolos e condutas pré-estabelecidas é insuficiente. É preciso 
ir além. Referências LIMA, GleicianeKélen et al. Educação em 
saúde sobre sífilis com um grupo de gestantes: um relato de 
experiência de acadêmicas de. Sanare, Sobral, v. 12, n. 2, p.59-
62, dez. 2013. PAIVA, Luzianne Feijó Alexandre et al. A Tera-
pia Ocupacional na Residência Multiprofissional em Saúde da 
Família e Comunidade. Caderno de Terapia Ocupacional, São 
Carlos, Sc, v. 21, n. 3, p.595-600, jul. 2013 Starfield B. Atenção 
primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e 
tecnologia. Brasília: Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura; Ministério da Saúde; 2002 
TOCCHIO, Andrea Bianchini. Educação permanente de profis-
sionais de Enfermagem da Atenção Básica a Saúde a partir de 
indicadores clínicos de risco para o desenvolvimento infantil. 
2013. 179 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Psicologia, Uni-
versidade de São Paulo, São Paulo, 2013
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15705 VIVÊNCIA INTEGRADA NA COMUNIDADE: 
INSERÇÃO LONGITUDINAL DO ESTUDANTE DE 
MEDICINA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO NORDESTE 
BRASILEIRO

Introdução Desde a criação do SUS o Brasil busca reorientar 
a formação dos profissionais da saúde. Um desafio é a imple-
mentação de programas educacionais orientados no e para 
o SUS em busca da fixação profissional. A experiência aqui 
relatada coaduna-se com a transformação da educação médi-
ca no país. Trata-se da inserção longitudinal do estudante no 
SUS através dos módulos Vivência Integrada na Comunidade 
(VIC) desenvolvidos na Escola Multicampi de Ciências Médi-
cas do Rio Grande do Norte (EMCM/UFRN). A dificuldade de 
fixação médica fora de capitais e grandes centros pode ser 
minimizada a partir do local onde se oferece a formação, já 
que há escassez de IES em áreas remotas ou de difícil aces-
so no país. Tal problema tem sido foco do Programa Mais 
Médicos (PMM) que associado às novas DCNs para cursos 
de Medicina, abriu caminho para que propostas curriculares 
inovadoras fossem desenvolvidas. Neste sentido, a inserção 
longitudinal é estratégia pedagógica para maior integração 
ensino-serviço-comunidade (IESC) e formação generalista e 
humanista do estudante. A experiência pedagógica VIC é re-
sultado deste contexto político-educacional mais amplo em 
prol da transformação de educação médica no país. Objeti-
vos Relatar a experiência de planejamento pedagógico e pac-
tuação com a rede de saúde dos municípios de Caicó, Currais 
Novos e Santa Cruz para implementar a VIC; Descrever a pro-
gressiva introdução dos estudantes de medicina da Atenção 
Primária à Terciária na busca pela diversidade e complexidade 
na formação médica e na IESC; Pontuar os desdobramentos 
dos módulos VIC e seu impacto na IESC. Metodologia As VIC 
são desenvolvidas durante 1 mês (120h) do 2º ao 8º semestre 
do curso de medicina. Cada estudante realiza 7 VIC com as 
despesas (hospedagem, transporte, alimentação) arcadas 
pela UFRN. Segue-se as etapas: planejamento pedagógico e 
elaboração de manual de atividade para estudantes, supervi-
sores, preceptores e gestores; pactuação com gestão munici-
pal e trabalhadores da saúde; avaliação dos desdobramentos 
da VIC na formação do estudante e na qualificação da rede 
de saúde. Roda de diálogo, oficina, grupo temático foram uti-
lizados para construir e pactuar os módulos VIC com estudan-
tes, professores, gestores e trabalhadores da rede de saúde. 
A avaliação 360 – portfólio, Clinical Skills Assessment (CSA), 
feedback (estudantes, trabalhadores da rede e docentes), 
supervisão direta de 2 estudantes por docente, discussão de 
casos, avaliação atitudinal e cognitiva – são utilizadas para ve-
rificar o alcance dos objetivos de aprendizagem na formação 
e profissional e a efetivação da IESC. Resultados e Discussão 
A EMCM busca a experiência do estudante como qualidade 
técnico-científica, ética e humanística na formação médica. A 
VIC contribui com o processo formativo pela imersão realida-
de do SUS. Planejar a VIC busca potencialidades locais, vincu-
lação regional do estudante, IESC e adoção de modelo de go-
vernança didático-pedagógicas. Os municípios de Santa Cruz, 
Currais Novos e Caicó recebem 80 estudantes, em períodos 
distintos, durante um mês. A imersão nos 3 níveis de Atenção 
é singular em cada VIC e a instrumentalização teórica é rea-
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15738 SAÚDE DA FAMÍLIA, ATENÇÃO AO USO 
DE DROGAS E APOIO PAIDÉIA: UMA PROPOSTA DE 
EDUCAÇÃO PERMANENTE

Introdução Historicamente a atenção ao uso de drogas foi 
marcada pela exclusão social dos usuários e redução dos mes-
mos a objetos de intervenção médica e/ou policial. A política 
vigente do Ministério da Saúde para a atenção aos usuários 
preconiza a integração social e a promoção da autonomia des-
ses sujeitos por meio de abordagens territoriais. A Atenção 
Básica representa um importante espaço para o delineamen-
to de ações de Saúde Mental, com destaque para a Estratégia 
Saúde da Família (ESF) que se sustenta na lógica do vínculo 
e do território, fundamentais para o cuidado aos usuários. 
Porém, a literatura tem observado que os profissionais apre-
sentam dificuldades no cuidado aos usuários de drogas, como 
despreparo técnico e julgamentos morais. Isso denota a ne-
cessidade de educação permanente à ESF em apoio à uma 
clínica ancorada na reinserção social e nos direitos humanos. 
Porém para a efetivação de uma clínica ampliada é necessá-
ria a organização contínua dos serviços de saúde de modo a 
garantir diálogos entre os atores sociais e a horizontalização 
das ações. Objetivos Este estudo pretende oferecer um pro-
cesso de formação na atenção integral aos usuários de álcool 
e outras drogas para profissionais que atuam na Estratégia 
Saúde da Família do município de Rio Claro (SP) apoiado na 
metodologia Paidéia. O estudo compreenderá delinear o 
processo formativo e verificar o impacto de tal formação na 
implementação de uma clínica ampliada aos usuários de ál-
cool e outras drogas na Atenção Básica em Saúde. Metodo-
logia Uma potente metodologia que pode ser utilizada para a 
construção de relações mais democráticas entre as equipes e 
ofertas terapêuticas ampliadas aos usuários é o apoio Paidéia. 
A metodologia Paidéia tem sido empregada no Apoio Institu-
cional, no Apoio Matricial e nas práticas de saúde ancoradas 
em uma clínica ampliada e reformulada. A aplicação do apoio 
Paidéia em cursos de especialização e de extensão em saúde 
tem demonstrado contribuições importantes para as relações 
interprofissionais e para a prática clínica. Tais cursos se estru-
turam em uma combinação de: (a) espaços de discussão de 
casos e construção de Projetos de Práticas delineados pelos 
alunos-participantes e (b) espaços de ofertas de suporte teó-
rico mediadas pelos apoiadores-professores horizontais. Os 
grupos são constituídos por no máximo 20 pessoas e 2 apoia-
dores-professores, cujos encontros duram de 2 a 4 horas, com 
periodicidade semanal ou quinzenal e conclusão entre 1 e 2 
anos. Resultados e Discussão Esse estudo faz parte da tese de 
doutorado em Clínica Médica – Ensino em Saúde da Faculdade 
de Ciências Médicas da UNICAMP. O percurso metodológico 
adotado –apoio Paidéia – foi escolhido a fim de colocar os pro-
fissionais em contato com uma metodologia de trabalho em 
saúde que privilegie as relações horizontais, as trocas e o de-
lineamento de ações interdisciplinares que possam ser esten-
didas para além do presente estudo, norteando outras ações 
cotidianas frente aos desafios da clínica ampliada a qualquer 
usuário do SUS e não apenas aos que apresentam dificulda-
des associadas ao uso de drogas. O trabalho de campo será 
realizado em 2008 e a avaliação dos efeitos será uma com-
binação de várias medidas tais como: a realização de grupos 

focais com os participantes discutindo o impacto da realiza-
ção do curso em seu cotidiano profissional; autoavaliação dos 
participantes; a seleção e análise de um caso clínico discutido 
durante o curso e seus respectivos Projetos de Práticas e ofici-
nas com os profissionais-participantes para a produção de um 
material sintetizando os conhecimentos. Conclusões/Conside-
rações Finais Tendo em vista a complexidade inerente ao uso 
de drogas e a necessidade de se ampliar o olhar e as práticas 
aos sujeitos que apresentam dificuldades associadas ao uso 
de substâncias, a metodologia Paidéia apresenta elementos 
importantes para ajudar os profissionais de saúde a conside-
rarem as diferentes nuances que tal fenômeno compreende, 
reconhecendo as dimensões biológicas, subjetivas, familiares, 
a organização social contemporânea, a historicidade da rela-
ção do homem com as drogas, os impactos das políticas pú-
blicas e da ação da mídia para as intervenções profissionais. 
Espera-se que esse trabalho seja capaz de problematizar os 
estigmas e as práticas repressivas historicamente dirigidas 
aos usuários de drogas, bem como, garanta espaços qualifi-
cados e protegidos para discussão, reflexão e construção de 
estratégias de cuidado aos usuários de drogas na perspectiva 
da clínica ampliada, das evidências científicas, da reinserção 
social e da redução de danos. Referências BATISTA, Karen. 
Percepções, atitudes e expectativas de agentes comunitários 
de saúde sobre usuários de drogas e seu processo de cuidado. 
2016. 145 f. Dissertação (Mestrado Profissional) – Programa 
de Pós Graduação em Gestão da Clínica, Universidade Federal 
de São Carlos, São Carlos, 2016. BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção à Saúde. A Política do Ministério da Saú-
de para Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Dro-
gas. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 66 p. (Série B. 
Textos Básicos de Saúde). CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa; 
CUNHA, Gustavo Tenório. FIGUEIREDO, Mariana Dorsa. Praxis 
e Formação Paidéia: apoio e cogestão em saúde. São Paulo: 
Hucitec, 2013, 405p. SCHNEIDER, Daniela Ribeiro. Horizonte 
de racionalidade acerca da dependência de drogas nos ser-
viços de saúde: implicações para o tratamento. Ciênc. Saúde 
Coletiva, [s.l.], v. 15, n. 3, p.687-698, maio 2010.

Karen; Luís Fernando de Farah Tofoli;

15741 APOIO INSTITUCIONAL COMO DISPARADOR 
PARA CONSOLIDAÇÃO DE REDES DE ATENÇÃO E 
PRODUÇÃO DE CUIDADO INTEGRAL

Introdução As práticas isoladas na Atenção Básica contri-
buem com uma rede de saúde desarticulada e fragilizada di-
ficultando a integralidade do cuidado. O Apoio Institucional 
pode contribuir com o enfrentamento a tais dificuldades. Este 
trabalho se propôs analisar as ações do apoio, ancorados 
nas definições de Redes de Atenção à Saúde, no conceito de 
Apoio Institucional e no princípio da integralidade. Objetivos 
Analisar as ações do grupo de Apoio Institucional em um mu-
nicípio do interior paulista para transformação dos processos 
de trabalho em busca da consolidação de redes de atenção 
para produção do cuidado integral. Metodologia Trata-se de 
um estudo qualitativo, realizado a partir da técnica de Grupo 
Focal com os sujeitos selecionados que puderam participar, 
sendo sete trabalhadores pertencentes a três equipes apoia-
das e seis apoiadores, divididos em dois grupos por categoria. 

partir do qual se deu a coleta de informações. As experiên-
cias sistematizadas foram relatadas e discutidas com base no 
referencial teórico sobre o assunto. Resultados e Discussão 
A reorganização do processo de trabalho na UAPS foi dispa-
rada por uma atividade do processo formativo da RIS-ESP/
CE: o percurso de rede, que promove a aproximação dos re-
sidentes da realidade cotidiana de cuidado em outros pontos 
da RAS. Quando o percurso de rede aconteceu no Centro de 
Atenção Psicossocial, promoveu uma articulação em rede na 
perspectiva do apoio matricial. A partir disso, foram desenvol-
vidas três estratégias de reorganização do processo de traba-
lho na UAPS: cadastramento dos usuários de psicofármacos; 
definição de um turno semanal de atendimento médico para 
esse público; e implementação de grupo terapêutico para os 
usuários e suas famílias. Conclusões/Considerações Finais As 
estratégias implementadas possibilitaram diagnóstico do per-
fil de adoecimento psíquico do território e reconfiguração da 
atenção psicossocial na UAPS por meio de um trabalho inter-
profissional de apoio matricial. Aponta-se o percurso de rede 
como eficiente ferramenta da Educação Permanente para ar-
ticulação em redes.

Raquel Cordeiro de Souza Diniz Rocha; Gisele Maria Melo Soares 
Arruda; Ana Luisa Almeida Melo; Ricardo José Soares Pontes;

15734 PLANO DE INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA: EXPERIÊNCIA DO PROCESSO 
DE IMPLANTAÇÃO EM UM DISTRITO SANITÁRIO DE 
SALVADOR/BA

Introdução A integração das ações de Vigilância em Saúde e 
da Atenção Básica se configura como um desafio para Saúde 
Coletiva. Tendo em vista que as ações desenvolvidas pelas 
áreas se assemelham, com relação ao controle e vigilância 
das doenças transmissíveis e não transmissíveis, é relevante 
entender que ambas podem trabalhar no mesmo território, 
incorporando essa prática no cotidiano dos serviços de saú-
de. Objetivos Implantar o Plano de Integração entre a Vigi-
lância em Saúde e Atenção Básica em um Distrito Sanitário 
do munícipio de Salvador- BA. Metodologia O cenário da ex-
periência das Residentes em Planejamento e Gestão em Saú-
de foi em um Distrito Sanitário do munícipio de Salvador- BA, 
no período de maio a dezembro de 2016. Optou-se por cons-
truir um processo participativo, envolvendo a equipe distrital 
e os profissionais das unidades de saúde. Foram realizadas 
quatro oficinas ampliadas e visitas a 18 unidades de saúde, 
para viabilizar a implantação do Plano de Integração entre a 
Vigilância em Saúde e Atenção Básica, utilizando ferramen-
tas de planejamento e gestão, como a Árvore de Problemas 
e Matriz de Priorização de Problema de Saúde. Resultados e 
Discussão Nas três primeiras oficinas ocorreu a discussão do 
conceito de vigilância em saúde e atenção básica; definição 
de diretrizes para o plano e eleição do problema de saúde do 
território, respectivamente. Para a escolha do problema utili-
zou-se a Matriz de Priorização de Problema de Saúde, sendo 
eleita a Sífilis. Já nas visitas às unidades de saúde, identificou-
se as causas e consequências da sífilis, com o auxílio da Árvo-
re de Problemas, além de planejar as ações de enfrentamen-
to do problema escolhido. Na quarta oficina, realizada após 
as visitas, ocorreu avaliação de todo processo e socialização 

das ações planejadas, expondo o andamento de cada ativi-
dade, bem como as facilidades e dificuldades. Conclusões/
Considerações Finais Desenhar possibilidades para integra-
ção entre Vigilância em Saúde e Atenção Básica no distrito 
sanitário foi bastante desafiador e gratificante. A construção 
a partir das demandas dos profissionais, fez com que eles se 
reconhecessem como parte do planejamento e valorizados, 
não apenas como executores, tornando o processo trabalho 
menos burocrático.

Maria Gabriele de Almeida Dantas; Juliete Sales Martins; Raisa 
Santos de Sousa; Liliana Santos;

15737 A INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO EM JOINVILLE: 
PERSPECTIVAS COMPARTILHADAS SOBRE OS DESAFIOS 
DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE

Introdução A integração ensino-serviço tem sido objeto de 
políticas públicas que visam o desenvolvimento do processo 
de trabalho no Sistema Único de Saúde (SUS) e a sua reorga-
nização para orientar o cuidado aos cidadãos, família e comu-
nidade. Em Joinville, a experiência de articulação entre o SUS 
e o sistema educacional permitiram o aprofundamento de re-
flexões sobre a relação entre o serviço e academia. Objetivos 
Descrever experiências e reflexões elaboradas como resulta-
do do processo de integração ensino-serviço entre a Secreta-
ria de Saúde de Joinville/SC (SMS) e a Universidade da Região 
de Joinville (Univille). Metodologia A SMS de Joinville e a Uni-
ville, desde 2008, são parceiras em projetos como o Pró-saúde 
e o PET-Saúde. O presente relato parte das reflexões registra-
das como parte dos resultados do projeto PETSaúde/Gradua-
SUS (Edital SGTES/MS n°13/2015). Este relato refere-se à cria-
ção de um componente curricular interdisciplinar transversal 
a todos os cursos da saúde, a ser implantado na Univille, a par-
tir de 2018. Realizou-se a identificação dos desafios existentes 
no processo de integração e elaborou-se algumas reflexões 
e significados, visando contribuir para o debate em torno da 
implantação de uma política de gestão do trabalho e educa-
ção na saúde. Resultados e Discussão Os desafios identifica-
dos incluíram: diferenças curriculares entre os cursos na área 
de saúde coletiva; disputas por espaço curricular (carga ho-
rária de professores); interdependência Univille-SMS (maior 
complexidade de implantação); articulação administrativa 
de seis cursos; opção metodológica construtivista (formação 
tradicional é predominante); adesão das equipes de saúde; e 
articulação com os cursos de residência do município. A pe-
renidade da proposta passa pela institucionalização do papel 
dos profissionais no processo de formação e no contexto da 
educação permanente, do reconhecimento destas atividades 
como produção, com a adequação do processo de trabalho 
e a valorização funcional. Conclusões/Considerações Finais O 
modelo biologicista disciplinar é hegemônico na formação e 
opõe-se à integração ensino-serviço interdisciplinar, em uma 
perspectiva sociocultural mais ampla. O projeto inova ao pro-
por um componente curricular com a participação do serviço 
em toda a sua concepção, resignificando o papel de estudan-
tes, profissionais e professores na aprendizagem.

Luciano Soares; Sandra Helena Camilo Bado da Cruz; Helena 
Maria Antunes Paiano;
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2014. SILVEIRA, S. L. M.; CÂMARA, S. G.; AMAZARRAY, M. R.. 
Preditores da Síndrome de Burnout em profissionais da saú-
de na atenção básica de Porto Alegre/RS. Rio de Janeiro: Cad. 
Saúde Colet., v. 22, n. 4, p.: 386-92, 2014. ALBUQUERQUE, F. 
J. B.; MELO, C. F.; ARAÚJO NETO, J. L. Avaliação da Síndrome 
de Burnout em Profissionais da Estratégia Saúde da Família da 
Capital Paraibana. Porto Alegre: Psicologia: Reflexão e Crítica, 
v. 25, n. 3, p.: 542-549, 2011.

Arthur Gabriel Furtado de Carvalho Noya, Ivelise Fhrideraid 
Alves Furtado da Costa, Bruna Assis Tenório Pinto, Hildegard 
Naara Alves Furtado da Costa;

15766 ALONGAMENTO DA JORNADA DE TRABALHO 
DA ENFERMEIRA NOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE DA BAHIA

Introdução A fixação da jornada de trabalho em 30 horas para 
as trabalhadoras do campo da enfermagem é uma luta histó-
rica. No entanto, os processos de intensificação do trabalho 
ocasionados por reestruturações produtivas vão de encontro 
aos interesses delas. O processo de intensificação do trabalho 
é resultante de um “maior dispêndio de capacidades físicas, 
cognitivas e emotivas do trabalhador” (DAL ROSSO, 2008, 
p.23), com o objetivo de aumentar e melhorar a produtivida-
de. Entre alguns elementos que são usados para intensificar 
o trabalho da enfermeira está o alongamento da jornada de 
trabalho. O alongamento da jornada de trabalho se expressa 
quantitativamente na realização de horas extras de trabalho 
compensadas por pagamentos ou, em sua maioria, por com-
pensação quadrimestral de horários, mais conhecida como 
banco de horas (SILVA, 2013). Extensas jornadas de trabalho 
põem em risco à saúde do trabalhador e a qualidade do tra-
balho realizado por ele. Em se tratando de enfermeiras, que 
lidam diretamente com a vida, o alongamento da jornada de 
trabalho pode pôr em risco a vida dos usuários do sistema 
de saúde. Objetivos Verificar a existência do alongamento da 
jornada de trabalho da enfermeira nos hospitais do Sistema 
Único de Saúde da Bahia. Metodologia Este estudo é um re-
corte da dissertação “Condições de trabalho da enfermeira 
nos hospitais do Sistema Único da Bahia” que faz parte do 
projeto “Análise do processo de trabalho em enfermagem no 
SUS-Bahia”, financiado pela FAPESB. É um estudo descritivo, 
exploratório, quantitativo, que teve como campo de estudo 
22 unidades hospitalares do SUS Bahia de administração pú-
blica direta e indireta. A amostra do estudo foi constituída de 
253 enfermeiras, estratificadas pelo tipo de administração da 
unidade hospitalar. A coleta de dados foi realizada através de 
formulário no período de março a dezembro de 2015. Os da-
dos foram armazenados no programa STATA v12.0. Para aná-
lise dos dados foi utilizada a estatística descritiva por meio da 
distribuição de frequências e de médias. Para verificar as dife-
renças entre os estratos foram usados os testes: Qui-quadra-
do de PearsonA, Qui-quadrado de FisherB e Qui-quadrado de 
Tendência LinearC, adotando o nível de significância de 5% (p 
< 0,05). Resultados e Discussão A carga horária de trabalho se-
manal de 51,7% das enfermeiras era superior a 36 horas de tra-
balho. Na administração pública indireta, 2,0% das enfermei-
ras tinham sua jornada de trabalho em 30 horas, comparado a 
56,3% na administração pública direta. Essa diferença apresen-
tara significância estatística com p-valor=0,000C. O trabalho 

em saúde é realizado de forma contínua, assim, quando uma 
trabalhadora falta ao trabalho a outra que está em atividade 
precisa dar continuidade, são as chamadas dobras de serviço. 
Entre as enfermeiras entrevistadas somente 23,8% relatavam 
que nunca realizavam dobras no serviço. Das entrevistadas, 
34,4% informavam que nunca cumpriam hora extra de traba-
lho; verificou-se diferenças proporcionais estatisticamente 
significantes em relação aos estratos (p=0,016C), sendo as 
maiores proporções de realização de hora extras identifica-
das nas unidades de administração indireta. 93,1% das enfer-
meiras afirmavam que eram recompensadas pela hora extra 
através do banco de horas. No trabalho 42,6% das enfermeiras 
eram chamadas para cobrir o serviço fora da sua jornada pre-
viamente acordada. Em seu tempo de folga, 48,4% realizavam 
atividades do trabalho com alguma frequência. Conclusões/
Considerações Finais A maioria das enfermeiras entrevistadas 
não possui a jornada de trabalho fixada no quantitativo de 
horas pela qual lutam. No entanto, as enfermeiras que traba-
lhavam sob administração pública direta mantinham jornadas 
de trabalho menos extensas que as da administração indireta, 
acompanhando a disputada pela categoria. Além da jornada 
de 36 horas para a maioria das enfermeiras, elas ainda realiza-
vam dobras no serviço, hora extra de trabalho, atividades do 
trabalho no seu tempo de folga e eram chamadas para cobrir 
o serviço fora da sua jornada de trabalho. Isso demonstra que, 
tanto a administração pública indireta quanto a direta, se uti-
lizam do alongamento da jornada de trabalho, característica 
da intensificação do trabalho. Por fim, pode-se afirmar que o 
alongamento da jornada de trabalho é uma realidade para as 
enfermeiras do sistema de saúde da Bahia. Referências DAL 
ROSSO, Sadi. Mais trabalho! A intensificação do labor na socie-
dade contemporânea. São Paulo: Boitempo. 2008. SILVA, José 
Antônio Ribeiro de Oliveira. A flexibilização da jornada de tra-
balho e seus reflexos na saúde do trabalhador. In NAVARRO, 
Vera Lúcia e LOURENÇO, Edvânia Ângela de Souza (org). Aves-
so do trabalho III: Saúde do trabalhador e questões contem-
porâneas. 1 ed. Outras Expressões. São Paulo, 2013. p.60-89.

Mariana Costa;

15769 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA APS E A SAÚDE 
DOS TRABALHADORES

Introdução Ao longo da história do Sistema Único de Saúde 
(SUS), a Atenção Primária a Saúde (APS) apresenta trans-
formações, avanços e desafios para prestação do cuidado 
integral e qualificado aos usuários dos serviços de saúde. A 
avaliação dos desempenhos torna-se, em determinadas si-
tuações de trabalho, totalmente desconectada da realidade e 
necessidades. Dessa forma, pode se revelar em práticas buro-
cráticas, prescritivas e punitivas, ainda podendo ser fonte de 
sofrimento e mal estar para os trabalhadores, por se tratar de 
uma lógica de valorização do aumento da produção. Frente a 
um cenário de inovações nas práticas de trabalho, modos de 
avaliações e gestão do trabalho, propõem-se como objeto de 
estudo a avaliação do trabalho na APS do município do Rio de 
Janeiro, a partir de uma abordagem em saúde do trabalhador. 
Objetivos Analisar Avaliação do Trabalho na Atenção Primá-
ria à Saúde do município do Rio de Janeiro. Contextualizar as 
transformações na APS do município do Rio de Janeiro, a par-
tir do novo modelo de gestão do trabalho instituído pela SMS/

O diálogo e debate sobre o tema proposto foi coordenado 
em cada grupo por um facilitador externo capacitado para tal 
metodologia. As conversas gravadas foram transcritas e anali-
sadas por meio de conteúdo categorial temático, e diante das 
percepções, opiniões, questões e significações dos fragmen-
tos das falas foram construídos os núcleos de sentido até o 
agrupamento de temas. Resultados e Discussão Trabalhado-
res e apoiadores pensam que para produzir cuidado integral 
é necessário constituir redes com movimentos contínuos de 
pactuações, comunicação entre os pares, avaliações constan-
tes e produção de novos sujeitos e novas práticas. Diante de 
certa desorganização externa, os trabalhadores buscam no 
interior das equipes espaços para articulação interna, na cha-
mada micropolítica do trabalho, mas sugerem que os apoia-
dores possam ser atores na articulação da rede com atuação 
nos diversos espaços de atenção. Os apoiadores acreditam 
que a Educação Permanente em Saúde (EPS) é ferramenta im-
portante para problematização e criação de novos arranjos e 
práticas para produção de cuidado integral. Conclusões/Consi-
derações Finais Os resultados mostram que o apoio institucio-
nal surge como dispositivo capaz de atuar junto às equipes de 
atenção promovendo o protagonismo nos sujeitos envolvidos 
para a produção de novas práticas por meio da EPS e fortale-
cer as pactuações entre os diversos serviços visando consoli-
dar a rede de atenção e, por conseguinte o cuidado integral.

Denise Aparecida Braga;

15752 SÍNDROME DE BURNOUT EM AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: VOZES, OUVIDOS E 
REFLEXÕES

Introdução Como profissional da Atenção Primária, o modo 
de atuação do Agente Comunitário de Saúde é sobretudo fun-
damentado em relações interpessoais contínuas. Nessa ópti-
ca, a observação de seu contexto laboral – que alia atenção, 
cuidado e reabilitação, da Unidade Básica de Saúde até o in-
terior das comunidades – salienta e questiona sua habilidade 
de lidar com situações conflituosas no dia-a-dia. A síndrome 
de Burnout, por exemplo, é uma resposta psicopatológica à 
cronificação de processos estressores no ambiente de traba-
lho. Suas dimensões sintomáticas se resumem numa tríade 
– exaustão emocional, despersonalização negativista e auto- 
realização baixa –, que acomete principalmente profissionais 
da saúde e educação. Desse modo, ratificando a intrínseca de-
pendência entre a sanidade mental do ACS e a qualidade de 
seus serviços prestados, o relato da SB nestes indivíduos ga-
nha particular importância. Sob tal direcionamento, analisan-
do os resultados de um grupo focal o presente estudo reco-
nhece e problematiza as condições de trabalho dos referidos 
agentes comunitários. Objetivos Salientando estratégias de 
prevenção e denúncia, indicar quais circunstâncias de atuação 
do Agente Comunitário de Saúde contribuem ao desenvol-
vimento do esgotamento profissional crônico (Síndrome de 
Burnout) e definir os sintomas preditores deste quadro; além 
de avaliar uma implicação que o trabalho comprometido pode 
acarretar à comunidade abrangida. Metodologia Trata-se de 
um estudo transversal descritivo, com abordagem qualitativa, 
efetuado na Unidade de Saúde da Família Villa Boa Vista, com 
Agentes Comunitários de Saúde, por estudantes de Medicina 

da Universidade de Pernambuco, em 2016. Todos os ACS fo-
ram convidados, embora, por motivos particulares, apenas 6 
tenham comparecido à roda de conversa – que se desenvol-
veu na área externa de um bar oferecido pela comunidade, 
e adquiriu o formato em questão para proporcionar máxima 
visibilidade aos participantes. As discussões se prolongaram 
por 90 minutos. O grupo focal foi, então, regulado por um 
moderador docente, e registrada em áudio e escrito por um 
grupo discente. Os temas norteadores envolveram qualidade 
de vida e satisfação no trabalho, com algumas intercorrências 
de assunto, a partir de depoimentos. Esta pesquisa foi desen-
volvida de acordo com os parâmetros da Resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde e Ministério da Saúde, que dis-
põem sobre pesquisa envolvendo seres humanos. Resultados 
e Discussão Após as devidas apresentações, o moderador ini-
ciou a roda de conversa basicamente perguntando o que era 
feito no dia a dia de trabalho do ACS. E seguiu questionando 
o significado do contexto laboral para cada um, assim como 
os problemas enfrentados neste, de cogitação física e men-
tal. Finalmente, foi interrogado o que era feito de diferente, 
como solução. As primeiras respostas se desenvolveram en-
tre o mapeamento de micro áreas, cadastro de fichas e visitas 
à domicílio, dando sequência à descrição de um cotidiano per-
meado por tentativas falhas e plenas de transformar a comu-
nidade, que não só encontravam obstáculos nos profissionais 
– desestímulo e impotência –, como também na população 
beneficiada por eles – comodismo e insatisfação. As soluções 
expostas aos empecilhos se apoiavam nos valores de amizade 
e união política de forças. Outros sintomas psicológicos e suas 
repercussões mentais relatados pelos ACS, enquadraram-se 
em fatores comuns de atrito à saúde do trabalhador, embo-
ra alguns, em especial, se adequassem à tríade sintomática 
da Síndrome de Burnout – sensação de esgotamento gene-
ralizada, reações indolentes ao serviço prestado, e noção de 
incompetência no trabalho. Conclusões/Considerações Finais 
Definida como uma complexa estratégia de promoção à saú-
de, valendo-se da prevenção de doenças e complicações, 
juntamente com o oferecimento de cuidados e reabilitação, 
a Atenção Primária à Saúde (APS) tem uma importância fun-
damental na construção de um SUS íntegro, ramificado e des-
centralizado. O agente comunitário de saúde (ACS) tem papel 
imprescindível na efetivação desse processo, desenvolvendo 
seu trabalho especialmente a partir de relações interpessoais 
diretas e prolongadas, o que lhe exige esforços físico e mental 
equiparáveis. Logo, agravos que ofereçam riscos à sanidade 
deste profissional questionam sua valência para estender be-
nefícios à comunidade, afetando-a diretamente. A Síndrome 
de Burnout, uma doença do trabalho, já foi relatada em ou-
tros profissionais do SUS e pode cursar em silêncio na atenção 
primária, o que, por conseguinte, a configura como um sério 
problema de saúde pública. O empenho conjunto por sua 
identificação, terapia e prevenção é, desse modo, requisitado. 
Referências ZORZANELLI, R.; VIEIRA, I.; RUSSO; J. A. Diversos 
nomes para o cansaço: categorias emergentes e sua relação 
com o mundo do trabalho. Botucatu: INTERFACE, v. 20, n. 56, 
p.:77 88, 2016. MOTA,C. M.; DOSEA, G. S.; NUNES, P. S. Avalia-
ção da presença da Síndrome de Burnout em agentes comu-
nitários de Saúde no município de Aracaju, Sergipe, Brasil. Rio 
de Janeiro: Ciência & Saúde Coletiva, v. 19, n.12, p.:4719-4726, 
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atuação em âmbitos clínico-assistencial e técnico-pedagógico. 
Neste contexto, a educação permanente em saúde pode po-
tencializar o apoio matricial ofertado pelo NASF às EqAB. Ob-
jetivos Analisar a oferta de educação permanente e os temas 
nela abordados para as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (EqNASF) da Paraíba que participaram do 2º Ciclo de 
Avaliação Externa do PMAQ-AB. Metodologia Trata-se de es-
tudo descritivo, de recorte transversal e abordagem quantita-
tiva. Os dados foram obtidos a partir dos resultados do módu-
lo IV do 2° Ciclo de Avaliação Externa do PMAQ-AB no estado 
da Paraíba. A análise foi realizada a partir das questões IV.6.4 
e IV.6.6 do instrumento, aplicadas junto aos profissionais da 
EqNASF, que abordam a existência da oferta de educação 
permanente e os temas abordados nas atividades desta. Utili-
zou-se o software IBM SPSS Statistics 20.0 para a construção 
da estatística descritiva. Resultados e Discussão Das EqNASF 
entrevistadas, 43,6% afirmou receber educação permanente 
para todos os profissionais da equipe, 12,7% relatou oferta 
apenas para alguns e 44,5% refere não receber. A educação 
permanente ofertada aborda os seguintes temas: saúde da 
criança (82,0%), organização do processo de trabalho do NASF 
(80,3%), princípios e diretrizes da AB (78,7%), organização do 
processo de trabalho da AB (78,7%), saúde mental (75,4%) e 
saúde da mulher (75,4%). Embora a educação permanente seja 
relevante para a qualificação dos profissionais e poder poten-
cializar o apoio matricial ofertado pelas EqNASF às EqAB, há 
um déficit em sua oferta, que pode repercutir negativamente 
na atenção às demandas na AB. Conclusões/Considerações 
Finais É evidente a necessidade de avanço na oferta de edu-
cação permanente às EqNASF, dentre outros fatores, porque 
as atividades desenvolvidas nas EqNASF que recebem a edu-
cação permanente relacionam-se ao processo de trabalho e 
áreas de grande demanda na atenção básica.

Isabelle Cristina Borba da Silva; Laís Alves Bernardino da Silva; 
Jailson Alberto Rodrigues; Reíza Stéfany de Araújo e Lima; 
Juliana Sampaio; Ana Maria Gondim Valença;

15784 GESTÃO EM SAÚDE NO SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) SOBRAL 
CEARÁ

Introdução Em um manual recente publicado pelo Ministério 
da Saúde sobre protocolos de Urgência e Emergência ressal-
ta que, diante da variabilidade e imprevisibilidade do serviço, 
para uma resposta pronta, eficaz e no momento oportuno, 
esses profissionais do pré-hospitalar precisam muito mais do 
que ambulâncias, materiais e equipamentos. A boa estrutura-
ção, uma gestão eficiente, educação permanente e ferramen-
tas modernas de condução das ações e de apoio à tomada 
de decisão, são ferramentas necessárias. A falta de recursos 
materiais reflete-se nos problemas da gestão pública no país. 
A escassez desses recursos repercute na decisão dos profis-
sionais, muitas vezes, interrompendo a assistência ao pacien-
te, causando situações danosas e estressantes tanto para a 
equipe, quanto para o paciente, tendendo a deixá-los, muitas 
vezes, insatisfeitos em relação à assistência podendo refle-
tir até mesmo na qualidade do serviço prestado. A Portaria 
2.048/2002 já propunha aos gestores do SUS a criação, orga-
nização e implantação de Núcleos de Educação em Urgências 

– NEU, devido o grau de falta de formação e educação con-
tinuada dos trabalhadores das urgências, comprometendo a 
qualidade na assistência e na gestão do setor. Objetivos Após 
essa reflexão, elaborou-se o presente estudo, cujo objetivo 
foi analisar a percepção de profissionais do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência na prestação da assistência aos 
acidentes de trânsito ocorridos no interior do Ceará e na ges-
tão local. Metodologia Com isso, identificou-se a necessidade 
de realizar um estudo avaliativo qualitativo baseado no re-
ferencial teórico proposto por Donabedian (1992). O estudo 
foi realizado no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
do município de Sobral no período de outubro a fevereiro de 
2016 com 12 participantes, sendo 3 médicos, 3 enfermeiros, 
3 técnicos de enfermagem e 3 condutores, onde discutiram 
sobre processo de trabalho, educação continuada, qualidade 
do serviço prestado, a qualidade da gestão local e as dificul-
dades encontradas no serviço. Foi utilizada a metodologia de 
Grupo Focal para a coleta de dados. Para o registro usamos 
um gravador de voz, utilizando o tempo de 60 minutos para 
os dois encontros. Resultados e Discussão Os resultados fo-
ram divididos em seis categorias de processo (a, b, c, d, e, f). 
a) Caracterização dos profissionais envolvidos na assistência 
aos acidentes de trânsito. b) Satisfação quanto à estrutura 
ofertada pelo serviço frente aos acidentes de trânsito. c) 
Acesso aos protocolos e capacitações junto ao NEP (Núcleo 
de Educação Permanente) no serviço sobre acidentes. d) Mo-
tivação profissional no serviço. e) Interesse em atuar no Ser-
viço. f) Sugestões ao serviço do SAMU no atendimento aos 
acidentes de trânsito. A formação de profissionais que atuam 
no SAMU carece de preparação específica. Esta é uma das pe-
culiaridades do atendimento pré-hospitalar móvel, pois con-
grega profissionais de diferentes saberes e formações, que 
exigem atuação qualificada para o atendimento. Ainda que a 
implantação e o desenvolvimento desses Núcleos de Educa-
ção estejam aquém do esperado, nas diferentes regiões do 
País, os NEU ocupam um papel fundamental na qualificação 
dos trabalhadores. Para os participantes do estudo, tudo isso 
depende diretamente da gestão responsável pelo serviço e 
que, com ela bem estabelecida, a qualidade da assistência e 
os retornos começarão a ser mais positivos. Conclusões/Con-
siderações Finais O encontro com os profissionais foi gran-
dioso para a pesquisa, permitindo haver uma discussão gru-
pal, proporcionando reflexões entre eles. A visão assistencial 
e organizativa de cada um é de grande valor à compreensão 
das necessidades do serviço. Entendemos que a resolução 
das descontinuidades nos processos organizacionais deve 
ser visualizada pela gestão e as informações desse estudo 
podem funcionar como instrumento no qual a gestão e os 
profissionais devam se debruçar, visualizando às inadequa-
ções do serviço citadas e que, pontualmente, podem afetar 
na assistência prestada. Referências BRASIL. Ministério da 
Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolos de Inter-
venção para o SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. BRASIL. Ministé-
rio da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde. Departamento de Gestão da Educação em Saúde. 
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde / Minis-
tério da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Edu-
cação na Saúde, Departamento de Gestão da Educação em 

RJ; Analisar o processo de trabalho em saúde das equipes de 
saúde da família e a sua relação com o método de avaliação do 
trabalho baseado no pagamento por desempenho; Conhecer 
as percepções dos trabalhadores da APS quanto ao processo 
de avaliação adotado pelo município; Metodologia Ao longo 
da história do Sistema Único de Saúde (SUS), a Atenção Pri-
mária a Saúde (APS) apresenta transformações, avanços e 
desafios para prestação do cuidado integral e qualificado aos 
usuários dos serviços de saúde. A avaliação dos desempenhos 
torna-se, em determinadas situações de trabalho, totalmen-
te desconectada da realidade e necessidades. Dessa forma, 
pode se revelar em práticas burocráticas, prescritivas e puni-
tivas, ainda podendo ser fonte de sofrimento e mal estar para 
os trabalhadores, por se tratar de uma lógica de valorização 
do aumento da produção. Frente a um cenário de inovações 
nas práticas de trabalho, modos de avaliações e gestão do 
trabalho, propõem-se como objeto de estudo a avaliação do 
trabalho na APS do município do Rio de Janeiro, a partir de 
uma abordagem em saúde do trabalhador. Resultados e Dis-
cussão Os resultados do estudo demonstraram que na ESF, 
os trabalhadores atuam no campo do trabalho vivo, uma vez 
que possuem relação direta com os usuários. Essa dimensão 
relacional é um decisivo aspecto da atividade das equipes de 
Saúde da Família e seus atos no trabalho refletem a distância 
entre o trabalho prescrito e o real e elucidam que toda ativi-
dade é sempre atravessada pelos debates de normas ou ainda 
pela negociação dos usos de si. Durante todo o processo do 
Encontro sobre o trabalho, os trabalhadores das equipes rea-
firmavam que a maior “gratificação” do e no trabalho, está no 
reconhecimento do usuário. A referência a uma pressão pela 
produtividade permeia grande parte das falas dos trabalhado-
res e percebe-se que a intensidade do trabalho pode compro-
meter a qualidade dos serviços prestados e gerar sofrimento 
no trabalho. Conclusões/Considerações Finais Neste estudo 
evidenciou-se que a avaliação do trabalho deve ser fundamen-
tada no conhecimento específico do real, da atividade concre-
ta, que é facilmente acessível por indicadores. Explicita-se 
que o ato de cuidar é capaz de proporcionar a diminuição do 
impacto do adoecimento e sua falta pode gerar o isolamento 
social do usuário, uma vez que ele sente o descaso, o aban-
dono e o não acolhimento de suas demandas e necessidades 
especiais em saúde que o fez procurar o serviço. A cobran-
ça de maior produtividade por parte da gerência da unidade 
torna-se grande constrangimento para os trabalhadores. Este 
fato se deve ao modelo de gestão estabelecido na APS que 
tem como principal compromisso a assistência à saúde pau-
tada na produção de procedimentos, para posteriormente 
traçar um comprometimento com as necessidades dos usuá-
rios. Referências CARNEIRO, C. C. G.; MARTINS, M. I. C. Novos 
Modelos de Gestão do Trabalho no Setor Público de Saúde e o 
Trabalho do Agente Comunitário de Saúde. Trab. Educ. Saúde. 
Rio de Janeiro, 2013. DEJOURS, C. Trabalho, Tecnologia e Or-
ganização: críticas aos fundamentos da avaliação. São Paulo: 
Blucher, 2008. FIGUEIRÓ, C. A.; FRIAS, P. G.; NAVARRO, L. M. 
Avaliação em Saúde: Conceitos Básicos para a Prática nas Ins-
tituições. In: SAMICO, I. et al (Org). Avaliação em Saúde: Bases 
Conceituais e Operacionais. Rio de Janeiro: MedBook, 2010. p. 
01-13. SANTOS FILHO, S. B. Indicadores de Valorização do Tra-
balho e Trabalhadores da Saúde: construindo o conceito de 

valorização a partir de uma perspectiva analítica. In: BARROS, 
M. E. B.; SANTOS FILHO, S. B. Trabalhador da saúde muito pra-
zer! Protagonismo dos trabalhadores na gestão do trabalho 
em saúde. Ijuí: Ed. Unijuí, 2007.

Simone; Mariana Monteiro de Castro e Castro;

15770 EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM PUÉRPERAS NO 
ÂMBITO HOSPITALAR: CONSTRUINDO CONHECIMENTOS 
ACERCA DA CONSULTA DO CRESCIMENTO E 
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

Introdução Diferentes concepções e práticas têm marcado a 
história da educação em saúde no Brasil. No contexto atual, 
a grande qualidade da educação em saúde é construção do 
conhecimento junto à população, trabalhando todas as neces-
sidades encontradas através de medidas que proporcione a 
criação de vínculo, instigando nos usuários a oportunidade de 
refletir criticamente sobre o meio em que eles estão inseridos. 
Objetivos Relatar a experiência da ação educativa realizada 
com puérperas presentes no Alojamento Conjunto do Hospi-
tal Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade do município de 
Pau dos Ferros-RN. Metodologia Trata-se de um relato de ex-
periência de professores e alunos do curso de Enfermagem da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte- UERN, ten-
do como público alvo as puérperas presentes no alojamento 
conjunto do Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade 
do município de Pau dos Ferros-RN. Com base na captação da 
realidade realizada, foi vista a necessidade de trabalhar a im-
portância do crescimento e desenvolvimento da criança, onde 
foram montadas estratégias para abordagem do tema propos-
to, sempre buscando meios que influenciasse o diálogo entre 
todas as mulheres presentes. Resultados e Discussão Foi tra-
balhado junto as mães a importância do acompanhamento e 
desenvolvimento (CeD), partindo dos conhecimento prévios 
das mesmas. Percebemos que muitas mulheres tinham uma 
carência de conhecimento acerca do tema e que isto poderia 
refletir-se principalmente na saúde dos seus filhos. Os encon-
tros educativos permitiram envolver o serviço, universidade 
e comunidade em prol da educação popular, desde o planeja-
mento até a execução das atividades. As metodologias ativas 
utilizadas proporcionaram participação das usuárias e acom-
panhantes do serviço, ampliando seus conhecimentos sobre 
a temática e promovendo a melhor maneira de aplicar os co-
nhecimentos construídos. Conclusões/Considerações Finais 
Diante dos resultados, é perceptível que o serviço hospitalar 
é carente de ações educativas, porém essa educação popular 
em saúde é necessária, para que haja de fato a autonomia dos 
sujeitos na construção do conhecimento e na melhoria das 
suas práticas de saúde.

Juce Ally Lopes de Melo; Maiara de Oliveira Lopes; Maria Bianca 
Brasil Freire;

15783 OFERTA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA 
EQUIPES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA NA 
PARAÍBA

Introdução O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) bus-
ca o fortalecimento da Atenção Básica (AB). Objetiva ampliar 
abrangência, escopo de ações e resolubilidade desta, contri-
buindo para a integralidade do cuidado em saúde, através da 
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15787 BACHARELADO INTERDISCIPLINAR: UMA 
FERRAMENTA INOVADORA NA FORMAÇÃO EM SAÚDE

Introdução O Sistema Único de Saúde (SUS) se fundamenta 
na garantia da saúde como um direito social, sendo a principal 
política social de inclusão no Brasil, fruto de uma ampla articu-
lação de diferentes atores sociais e participação popular. Ape-
sar dos inúmeros avanços, um importante desafio tem sido a 
formação de profissionais de saúde com perfis e habilidades 
para atuação no SUS. Nesse sentido, baseia-se nas discussões 
dos novos modelos de formação em saúde. A realização do 
Curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde (BIS) na Uni-
versidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) visa contribuir para 
a mudança no perfil dos profissionais de saúde nas regiões Sul 
e Extremo Sul da Bahia. O BIS na UFSB baseia-se em uma for-
mação em regime de ciclos. O primeiro ciclo é para todos os 
estudantes do campo da saúde independente da formação es-
pecífica que pretendem cursar no segundo ciclo. Todo o pro-
cesso de formação é pautada na interdisciplinaridade, cidada-
nia e senso crítico, capacitando profissionais para o trabalho 
em equipe, realização de ações de promoção de saúde em 
territórios diversificados para solução de problemas de modo 
interdisciplinar e até desenvolver habilidades para atuação 
em gestão. Objetivos O objetivo deste trabalho é apresentar 
um relato sobre a experiência de duas estudantes como gra-
duandas do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde e partici-
pantes do Programa de Educação para o Trabalho em Saúde 
(PET-Saúde) e fomentar a ideia do Bacharelado Interdiscipli-
nar em Saúde como ferramenta inovadora na educação em 
saúde, além de contribuir na construção de novas formas de 
cuidado, baseadas numa visão de humanização profissional. 
Metodologia Este tema é um relato de experiência, em curso, 
da vivência no BIS da UFSB e nas suas vertentes que possi-
bilitam o elo teórico-metodológico à prática na comunidade 
durante a graduação e têm se concretizado como potentes 
ferramentas para a inovação na formação em saúde. Nesse 
contexto, destacam-se experiências nos componentes curri-
culares teóricos e práticos com ênfase às Práticas Integrativas 
em Saúde, que têm capacitado as graduandas com uma visão 
ampliada da saúde coletiva, análise da situação de saúde e 
construção de propostas de intervenções sensíveis às neces-
sidades sociais. Destaca-se também experiências no projeto 
de extensão PET-Saúde, que têm inserido as estudantes nos 
territórios para construção de diagnósticos dialogados com 
os serviços e comunidade conforme os princípios do SUS. As 
estudantes vêm trocando experiências e valorizando a cons-
trução de vínculos com a comunidade através de estratégias 
teórico-metodológicas de pesquisa-ação/intervenção realiza-
das pelo PET-Saúde. Resultados e Discussão O conhecimento 
teórico discutido no ambiente acadêmico somados às práticas 
tem proporcionado às estudantes experiências que valoram 
sua formação. Estimular o contato precoce com a comunida-
de através de visitas domiciliares e ao território juntamente 
com agentes comunitários de saúde e estratégia de saúde da 
família, tem contribuído no reconhecimento da relevância dos 
determinantes sociais para o processo saúde-doença além de 
mudar a concepção sobre a atuação no campo da saúde quan-
to às habilidades e competências profissionais da Atenção 
Básica e contribui no reconhecimento dos saberes da própria 

comunidade. Percebe-se, em campo, que a base interdiscipli-
nar incitada na academia tem reflexos no trabalho em equipe, 
na forma de identificar o que representa um risco para saúde 
assim como pensar nas intervenções para determinados pro-
blemas, considerando o contexto social da comunidade. Há 
uma ruptura na ideia de que a inserção das discentes no servi-
ço de saúde são como meros espectadores, reforçando a ideia 
da presença naquele espaço com o objetivo de contribuir na 
construção e promoção de práticas interdisciplinares, com 
serviços humanizados e de boa qualidade aos seus usuários. 
Conclusões/Considerações Finais Frente a conjuntura política 
e econômica atual, é visível que a Saúde Coletiva tem enfren-
tado forças antagônicas ao seu desenvolvimento, principal-
mente quanto ao espaço de trabalho do Bacharel em Saúde. 
Contudo, para as estudantes do BIS da UFSB, a metodologia 
de formação vivenciada se apresenta como um esforço para o 
fortalecimento da a Saúde Coletiva, capacitando profissionais 
como agentes mobilizadores dentro e com a comunidade des-
de a graduação através de uma visão inovadora. Nessa pers-
pectiva, as experiências vivenciadas nos eixos do BIS e no PET-
Saúde têm contribuído na produção de espaços de discussão 
e reflexão em prol do fortalecimento da educação interpro-
fissional e formação em saúde. Consideramos que o modelo 
de formação interdisciplinar do BIS se apresenta como uma 
resposta aos desafios existentes à formação profissional em 
saúde e pode contribuir para a uma mudança no perfil dos 
profissionais que atuam no campo da saúde, e mais especifi-
camente, do SUS. Referências CECCIM, R. B.; FEUERWERKER, 
L. C. M. O quadrilátero da formação para a área da saúde: en-
sino, gestão, atenção e controle social. Physis – Revista Saúde 
Coletiva. v. 14, n. 1, p. 41-65, 2004. Garcia MAA, Pinto ATBCS, 
Odoni APC, Longhi BS, Machado LI, Linek MDS, Costa NA. In-
terdisciplinaridade e integralidade no ensino em saúde. Rev. 
Ciênc. Méd. 2006;15(6):473-485. HECKERT, A. L E NEVES, C. A. 
Modos de formar e modos de intervir: quando a formação se 
faz potência de produção de coletivo. In: PINHEIRO, Roseni 
et. at (org). Trabalho em equipe sob o eixo da integralidade: 
valores, saberes e praticas. Rio de Janeiro: IMS/UERJ- CEPESC- 
ABRASCO. 1° edição, 2007.
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15802 GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS NA 
ATENÇÃO BÁSICA

Introdução A Atenção Básica tem um papel de destaque den-
tro do sistema de saúde, pois constitui-se como porta de en-
trada, tornando as ações dos atores envolvidos no PSF, profis-
sionais, usuários e gestores, determinantes e efetivas para a 
consolidação do SUS. A finalidade da Promoção da Saúde é a 
criação de mecanismos que defendam a equidade e incorpo-
rem a participação e o controle social na gestão das políticas 
públicas. Objetivos O presente estudo tem como objetivo ana-
lisar as publicações brasileiras relativas à gestão e gerencia-
mento dos serviços na atenção básica, no período de 2006 a 
2016. Metodologia Revisão integrativa, contou as etapas: de-
limitação do tema, elaboração da pergunta norteadora, esta-
belecimentos de critérios de inclusão e exclusão dos artigos, 
definição das informações, busca nas bases de dados, análise 

Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009 LANCINI, André 
de Bastiani; PREVÉ, Altamiro Damian; BERNARDINi, Isadora 
de Souza. O Processo de Trabalho das Equipes do serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Coleção Gestão da 
Saúde Pública – Volume 4.
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15785 JUVENTUDE, FEMINIZAÇÃO E VÍNCULO 
TRABALHISTA TEMPORÁRIO: RESULTADOS 
PRELIMINARES DE INQUÉRITO SOBRE OS MÉDICOS DE 
FAMILIA DO CEARÁ

Introdução Como membro da equipe interprofissional da 
Estratégia Saúde da Família (ESF) , o médico de família tem 
como atribuições, realizar atenção integral à saúde dos in-
divíduos e famílias do território de abrangência da equipe, 
incluindo consultas clínicas e pequenos procedimentos ci-
rúrgicos, encaminhar usuários para outros serviços, indicar a 
necessidade de internação, realizar atividades em grupo, en-
tre outras (BRASIL, 2012). Considerando a importância deste 
profissional na ESF, são necessários estudos que atualizem as 
informações sobre seu perfil sociodemográfico, formativo, 
trabalhista e de educação permanente, afim de alimentar as 
três esferas de governo que dirigem o Sistema Único de Saú-
de (SUS), de forma a adequar processos de planejamento e 
gestão da sua principal porta de entrada (BRASIL, 2011). Sen-
do o Ceará pioneiro na implantação de políticas inovadoras 
de atenção primária à saúde, como o Programa de Agentes 
de Saúde, em 1986, e o Programa de Saúde da Família, em 
1993 (ANDRADE, 2006), e tendo elevada cobertura da ESF, os 
autores o consideram como uma unidade federativa de inte-
resse no acompanhamento de tendências na dinâmica desta 
rede de atenção no Brasil. Objetivos Caracterizar o perfil so-
ciodemográfico, o itinerário formativo, a situação trabalhista 
e a participação no processo de educação permanente de 
médicos em atuação na Estratégia Saúde da Família dos muni-
cípios de Fortaleza, Tauá, Eusébio e Cruz no Ceará, refletindo 
sobre as possíveis implicações deste perfil no planejamento 
e na gestão da Estratégia Saúde da Família e do Sistema Úni-
co de Saúde. Metodologia Trata-se de um estudo transversal, 
aninhado na pesquisa participante “Campo de Práticas Pro-
fissionais e Acesso ao Cuidado na ESF do Ceará”. Quatro mu-
nicípios do Ceará foram selecionados de forma a representar 
diversos portes populacionais e regiões: Fortaleza - regional 
II (metrópole), Eusébio (metropolitano médio porte), Tauá 
(médio porte sertão), Cruz (pequeno porte litoral). A amostra 
dos médicos foi realizada mediante cálculo específico, sendo 
utilizada fórmula para populações finitas, com intervalo de 
confiança de 95%, P=50%, Q=50% e erro amostral de 4%. Houve 
sorteio da amostra a partir da lista atualizada de médicos da 
ESF, resultando em 33 profissionais, e aplicados questioná-
rios auto-preenchidos em agosto e setembro de 2017. cujos 
dados alimentaram um banco em EPI-DATA versão 7.1.5., sen-
do realizadas análises estatísticas básicas. O Projeto foi sub-
metido aprovado no Comitê de Ética da FIOCRUZ - parecer 

n. 1.159.936. Resultados e Discussão Quanto ao perfil socio-
demográfico, observou-se que os profissionais eram em sua 
maioria adultos jovens, sendo que 63,3% tinham menos de 40 
anos, sendo a idade mínima de 24 e a máxima de 65 anos, a 
media de 38,2 anos, com desvio padrão de 10,97. 60,6% da 
amostra é de mulheres; 63,6% casados e no mesmo percen-
tual, de religião católica. Evidenciou-se que 63,6% concluíram 
a graduação em instituição pública, sendo 78,8 % no Brasil e 
21,2% no exterior. Dos formados no Brasil, 51,5% concluíram 
em Fortaleza, 12, 1% em outros estados do Nordeste, 9,1% no 
interior do Ceará e 6,1% em outros estados do Brasil; 6 (18,2%) 
estavam cursando ou haviam concluído residência em medici-
na de família, e 4 (12%) em outras áreas (Patologia, Pediatria, 
Radiologia e Radioterapia). Quanto ao trabalho na ESF, 17 
médicos, mais de 50% da amostra, estavam atuando a menos 
de 3 anos, e 11 (33,3%) estavam há 9 ou mais anos. 72,8% dos 
médicos estavam na equipe atual há menos de 3 anos. Quan-
to ao vinculo de trabalho, a maioria deles, 13 (39,4%) são do 
Programa Mais Médicos e 11 (33,3%) servidores públicos, se-
guidos por 3 profissionais do PROVAB, 3 vinculo CLT, e 3 com 
contratos temporários. Conclusões/Considerações Finais Os 
resultados preliminares confirmam algumas tendências já 
identificadas na população de médicos no Brasil, como a fe-
minização e o aumento do percentual de jovens, relacionado, 
possivelmente, a ampliação da oferta de vagas em cursos 
de graduação de medicina (CREMESP-CFM, 2011) . A pressão 
de demanda exercida pelos problemas de saúde existentes 
nas famílias e comunidades em que atuam, exercem sobre o 
medico de família, assim como sobre os outros membros da 
equipe, tensões cotidianas, que requerem educação perma-
nente, para garantia da efetividade da atenção. Este fato nos 
remete a necessidade de fazer cumprir a Lei 12.871 de 2013, 
que aprovou a universalização da Residência em Medicina de 
Família e Comunidade a partir de 2018, além da manutenção 
de outros investimentos, como o Mestrado Profissional em 
Saúde da Família. Quanto ao vinculo de trabalho, retoma-se 
aqui a necessidade de discutir formatos de contratação mais 
estáveis, que respeitem os direitos trabalhistas. Referências 
BRASIL. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamen-
ta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990. Diário Oficial, 
Brasília, DF, 28 jun. 2011 BRASIL. Decreto nº 12.871, de 22 de 
outubro de 2013. Institui o Programa Mais Médicos, altera as 
Leis no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e no 6.932, de 7 de 
julho de 1981, e dá outras providências. Diário Oficial, Brasília, 
DF, 22 out. 2013 Conselho Regional de Medicina de São Paulo/
Conselho Federal de Medicina. Demografia Médica no Brasil: 
dados gerais e descrições de desigualdades. Mário Scheffer; 
Aureliano Biancarelli e Alex Cassenote (Org.). São Paulo: CRE-
MESP/ CFM, 2011. 117p. BRASIL. Ministério da Saúde. Política 
Nacional de Atenção Básica. Brasília, 2012. ANDRADE, L. O. 
M.; BARRETO, I. C. H. C.; BEZERRA, R. Atenção Primária à Saú-
de e Estratégia Saúde da Família. In: CAMPOS, G.W.S & cols 
(Org.). Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: Hucitec, Rio de 
Janeiro: Fiocruz, 2006. p. 783-836.
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educação vigente, não apenas no ensino superior, se balizou 
ao longo da história em dois sentidos: o primeiro deles é o 
de ofertar formação técnica qualificada aos seus educandos, 
já o segundo, de modo complementar, surge e atua como 
forma de manter os privilégios daquela classe a quem verda-
deiramente tem se destinado. Nesse sentido, podemos aferir 
acerca da complexidade e dinamismo do campo da formação 
em saúde, sobretudo por tratar de objeto sempre singular. Se 
por um lado isso é um desafio para o trabalho, por não existir 
fórmulas prontas, por outro lado, proporciona um alto grau 
de liberdade para o trabalhador da saúde. Objetivos Relatar 
a experiência vivida na edificação de uma oficina de mobiliza-
ção social por parte do autor e dos Agentes Comunitários de 
Saúde de um município do interior do estado do Ceará, como 
etapa formativa de um Círculo de Cultura, utilizando os alicer-
ces plantados da pedagogia do oprimido em um processo de 
educação permanente em saúde. Metodologia O presente 
trabalho constitui um relato de experiência de caráter descri-
tivo-reflexivo, surgindo da experiência do autor como facili-
tador de aprendizagem em um Círculo de Cultura, construído 
com os profissionais agentes comunitários de saúde de um 
município do interior do estado do Ceará, seguindo os precei-
tos da Educação Popular e Educação Permanente em Saúde 
(FREIRE, 1970). Sobre o local da experiência, realizou-se num 
município serrano de Pacoti. A experiência contou com a par-
ticipação de 23 profissionais, ou seja, todos os Agentes Comu-
nitários de Saúde atuantes naquele período no município em 
questão. A experiência foi vivenciada no período de agosto a 
dezembro de 2015. A experiência do Círculo de Cultura, após 
o período de imersão foi dividida em duas etapas, sendo elas: 
(1) O Encontro Inicial (e (2) as Oficinas de Formação, sendo o 
momento em questão umas das seis (6) oficinas de formação. 
Resultados e Discussão A Oficina de Formação teve sua edi-
ficação iniciada em meio a etapa formativa de um Círculo de 
Cultura, composto por 6 oficinas. O momento ocorreu antes 
do previamente combinado, na medida em que informados 
acerca da temática do encontro posterior, os atores passaram 
a lançar ideias acerca do momento. Tal atitude demonstra a 
incorporação da proposta do Círculo de Cultura, superando 
a atitude de leve retração inicial. Em dialogo chegou-se ao 
consenso acerca de uma atividade-intervenção, notado o 
desejo do grupo em partilhar o acúmulo de saberes sobre a 
temática. A partir da análise da situação sanitária do território 
elaborou-se a proposta, trataria da temática do combate ao 
mosquito aedes aegypti. A maior parte das pactuações para a 
efetivação do momento foram feitas pelos sujeitos em ques-
tão. Chegado o dia, havíamos elaborado alguns materiais (ex: 
folder informativo). Nesse momento caminhamos pelas ruas 
do município ofertando nossas palavras e saberes, populares 
e acadêmicos, em diálogo. Notávamos durante a caminhada 
a sutileza com que os diálogos eram desenvolvidos por parte 
das ACSs. Nesse momento o compartilhamento de saberes 
em múltiplos sentidos se fez ato. Conclusões/Considerações 
Finais A partir das discussões acerca de nosso modelo peda-
gógico hegemônico e da experiência desenvolvida, chegamos 
à reflexão de que este modelo dominante não vem pautan-
do ou partindo da realidade das classes populares, afim de 
transforma-la, na medida em que atua negando os saberes 
populares e o caráter político-social da educação. Mais espe-

cificamente, visualizamos no campo da formação em saúde 
ramificações do modelo criticado, caracterizando esse campo 
como um nó a ser superado na melhoria da atenção em saúde. 
Dessa forma, experiências como as aqui descritas atuam de 
modo a questionar instituídos. Apresentamos a experiência 
de diálogo entre Educação Popular e Educação Permanente 
como alternativa pedagógica para as ações de formação em 
saúde dos profissionais Agentes Comunitários de Saúde, agre-
gando potencialidades do cotidiano dos serviços de saúde no 
intuito de avançar no sentido de um cuidado de qualidade, im-
plicado com a realidade social dos educandos e dos usuários 
do sistema de saúde. Referências FREIRE, P. Pedagogia do 
oprimido. 1° ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970
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15813 RELATO DE EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO 
PERMANENTE EM SAÚDE PARA OS AGENTES DE 
CONTROLE DE ENDEMIAS DE SANTA CRUZ CABRÁLIA-BA: 
INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO.

Introdução A consolidação do Sistema Único de Saúde tem 
exigido dos gestores de saúde, nas diferentes esferas de go-
verno, a identificação e definição de estratégias para resolu-
ção dos problemas de recursos humanos em saúde, indicando 
também a necessidade do fortalecimento das práticas de ges-
tão nesse campo (FRANÇA, 2016). Desse modo, a proposta de 
trabalhar a Educação Permanente em Saúde como atividade 
da disciplina Ações Educativas no Exercício da Enfermagem 
do Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas 
da Bahia (FCMBA), qualificando os profissionais de saúde so-
bre Vigilância em Saúde com a participação dos Agentes de 
Controle de Endemias (ACE), docentes e estudantes, revelou-
se adequada por provocar reflexões dos ACE em relação às 
práticas de trabalho, possibilitando discussões e trocas de 
experiências entre os diversos saberes. Essa articulação entre 
ensino - serviço demonstra-se um caráter interativo e de alto 
impacto social e educacional, constitui instância privilegiada 
da Educação Permanente para conduzir ações conjuntas e 
experiências inovadoras, de forma a contribuir para a imple-
mentação de um sistema de atenção à saúde de qualidade, 
equitativo e inclusivo (CECCIM,2005). Objetivos Relatar a ex-
periência de Educação Permanente em Saúde por meio da 
integração ensino-serviço, inserindo-se o curso de atualiza-
ção em Vigilância em Saúde para os Agentes de Controle de 
Endemias para atuação no município de Santa Cruz Cabrália, 
como mecanismo capaz de produzir mudanças no perfil pro-
fissional e valorizar os agentes. Metodologia Utilizou-se na 
qualificação dos ACE a metodologia ativa do processo ensino-
-aprendizado. O curso foi realizado na FCMBA por docentes 
e estudantes da graduação da disciplina Ações educativas no 
exercício da enfermagem, ofertada no 8º período do curso 
de enfermagem, no período de agosto a dezembro de 2014. 
As aulas foram semanais durante quatro meses, no período 
noturno com carga horária de 4 horas semanais e no máxi-
mo 30 ACE em sala de aula. As aulas foram expositivas com 
participação e apresentação de conteúdo: Diálogo reflexivo: 
solicitação ao grupo para explicitação da inserção atual em 
relação à profissão, bem como suas expectativas junto a qua-

dos resultados e discussão. Base de dados: LILACS, Medline e 
Scielo. Critérios de inclusão: textos em português, completos 
disponíveis nas bases de dados selecionadas, período de 2006 
a 2016. Descritores: “gerência de serviços de saúde”, “gestão 
em saúde”, “atenção básica de saúde”. Foram selecionados 
um total 24 artigos e desenvolvidos quadros com as modali-
dade temáticas. Resultados e Discussão A amostra foi com-
posta de 24 artigos, todos publicados em português, foram 
realizadas no Brasil. Vinte e dois artigos publicados na LILACS, 
três artigos na MEDLINE, um artigo na BEDENF, um na Index 
Psicologia e um na CIDSAÚDE. Vinte e três estudos são quali-
tativos e um é quantitativo. O periódico que mais publicou foi 
a Revista Saúde e Sociedade. Foram estabelecidas quatro ca-
tegorias temáticas: a) Perfil dos gestores da Atenção Básica; 
b) Percepção dos gestores quanto as ações de planejamento; 
c) Desenvolvimento de estratégias e práticas de apoio; e d) 
Avaliação do serviço de Atenção Básica. Conclusões/Consi-
derações Finais Os resultados encontrados mostram que a 
existência de baixa capacidade gestora, dificuldades em defi-
nir prioridades, quadro técnico insuficiente para efetuar uma 
gerência qualificada são dificultadores do processo. É primor-
dial reorganizar e fortalecer as estratégias de gestão e geren-
ciamento no intuito de capacitar os gestores para atender as 
reais demandas.
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15809 INSERÇÃO DO PRIMEIRO PERÍODO DOS CURSOS 
DE NUTRIÇÃO E ODONTOLOGIA NA ATENÇÃO BÁSICA: 
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução A atenção primária é a porta de entrada prefe-
rencial do usuário do Sistema Único de Saúde, seu objetivo 
é a promoção de saúde e prevenção de agravos¹. O Progra-
ma de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) de-
senvolvido na Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, eixo 
GraduaSUS, contribui com o fortalecimento da relação ensi-
no-serviço, na medida em que traz a tona conteúdos teóricos 
associado com vivências praticas dos alunos na atenção pri-
mária, rede de urgência e emergência e clínicas especializa-
das, de forma multi e interdisciplinar². Objetivos Descrever 
a percepção sobre a experiência vivenciada pelos alunos do 
primeiro período do curso de nutrição e odontologia, em uma 
Unidade Básica da cidade de Itajaí - SC, bem como delinear 
os pontos positivos que o projeto do PET – Saúde/GraduaSUS 
propicia para os acadêmicos e profissionais de saúde. Meto-
dologia A atividade se realizou em uma Unidade Básica de 
Saúde no município de Itajaí - SC em Novembro 2016 e contou 
com a participação de 12 alunos do primeiro período compos-
to por 8 alunos do curso de nutrição e 4 alunos do curso odon-
tologia. A inserção foi dividida em 3 principais momentos, no 
qual o primeiro, os alunos coordenados pela enfermeira/pre-
ceptora foram divididos em dois grupos de seis alunos cada os 
quais escreveram com canetões em cartolinas o que para eles 
significava o SUS. No segundo momento, os alunos realizaram 
uma visita ambiental na Unidade de Saúde, conhecendo o fun-
cionamento das equipes de Estratégia da família, e o proces-
so de trabalho de cada profissional. Ao retornar a sala foram 

divididos novamente nos grupos questionando – os outra vez 
sobre “o que significa do SUS?”, devendo escrever a partir dos 
conhecimentos obtidos na visitação e das discussões em sala. 
Para esclarecer todas os questionamentos, ao final foi realiza-
do uma roda de conversa. Resultados e Discussão No primeiro 
momento da atividade realizada com os alunos, os mesmos 
descreveram na sua minoria pontos positivos e maioria pon-
tos negativos em relação ao Sistema Único de Saúde, como: 
“Falta de remédios”, “Demora no atendimento”, “Grandes 
filas de espera”, “Falta de profissional”, “Falta de exames”. 
Após o conhecimento adquirido na visita ambiental, o olhar 
do acadêmico muda em relação ao SUS, sendo sua minoria 
pontos negativos e maioria pontos positivos sendo este agora 
“Promoção de saúde através dos grupos de idosos e gestan-
tes”, “Demanda por área”, “Organização da estrutura e dos 
profissionais”, “Trabalho em equipe”, “Preocupação com a 
humanização”. Conclusões/Considerações Finais Esta expe-
riência resultou em muitas ponderações positivas, pois, gran-
de parte dos alunos não possuíam qualquer conhecimento 
sobre o Sistema de Saúde, tal como o seu funcionamento, seu 
campo de atuação e sua importância. Ao final de todo o traba-
lho os alunos passaram a ter uma visão diferenciada, ampliada 
e positiva sobre o SUS, permanecendo instigados a buscarem 
mais conhecimento sobre o assunto, como serem transmisso-
res dos conhecimentos adquiridos na inserção. Determinados 
alunos passaram a ter a ambição de atuar em uma Unidade 
do Sistema Único de Saúde, pois, compreenderam o processo 
de trabalho dos profissionais atuantes no SUS. O GraduaSUS 
acrescentou notável conhecimento a formação acadêmica 
dos alunos, proporcionando a primeira experiência na sua 
formação acadêmica, proporcionando aperfeiçoamento para 
trabalharem juntamente com os profissionais que já exercem 
a sua profissão no SUS. Referências ¹BRASIL. Ministério da 
Saúde. Fiocruz. Atenção Básica. Disponível em: <http://pen-
sesus.fiocruz.br/atencao-basica>. Acesso em: 09 fev.2017. 
²BRASIL. Ministério da Saude. Portal da Saúde (Ed.). Edital PE-
T-GraduaSUS. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.
br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/sgtes/sgtes-
gestao-da-educacao/pet-saude/noticias-petsaude/19925-ins-
cricoes-abertas-para-o-edital-pet-saude-graduasus-2>. Acesso 
em: 09 fev. 2017.

Quézia Meldola Pereira; Simone Beatriz Pedrozo Viana; Thaís 
Fávero Alves;

15812 DIÁLOGOS ENTRE EDUCAÇÃO POPULAR E 
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: A EXPERIÊNCIA DO 
DESENVOLVIMENTO DE UMA OFICINA DE MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL

Introdução A construção da formação em saúde se dá em 
meio a paradigmas e linhas de fuga, na medida em que visuali-
zamos um modelo hegemônico de formação em contato com 
uma diversidade de mecanismos de subversão dessa hegemo-
nia, o que produz alto grau de singularidade com múltiplos 
modos de aprender e ensinar. Temos diversas críticas sobre 
o atual modelo de formação, em qualquer de seus níveis, e 
no ensino superior não seria diferente, as contradições tam-
bém se apresentam nesse lugar com elevada graduação de 
forças. Criado e reproduzido pela burguesia, o modelo de 
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gia Os dados foram coletados no portal da transparência da 
cidade de São Paulo, no período de outubro a dezembro de 
2016. Os critérios utilizados para a pesquisa foram: 1. Vínculo 
Funcional; 2. Local de trabalho sendo: a. Autarquia Hospitalar 
Municipal; b. Secretaria Municipal de Saúde e c. Parceiros (Or-
ganizações Sociais em Saúde /Convênios). Resultados e Dis-
cussão Foram contabilizados 370 nutricionistas trabalhando 
na SMS de um município de grande porte, sendo 36 (9,7%) por 
contratação direta através da Autarquia Hospitalar Municipal, 
186 (50,3%) por contratação direta da SMS distribuídos nos ou-
tros níveis de atenção, 2 (0,5%) dos profissionais são estaduais 
(municipalizados) e 146 (39,5%) contratados por gestão ter-
ceirizada. Os dados são preocupantes ao observar que a ges-
tão terceirizada avança e que já representa cerca de 40% da 
força de trabalho. Provavelmente este quadro já tenha sido 
alterado, tendo em vista que muitos profissionais da gestão 
direta se aposentaram, ampliando espaço para a terceirização 
do trabalho na gestão direta, já que os cargos vagos não se-
rão repostos por concurso público. A ampliação da contrata-
ção por terceiros tem sido justificada pelo disposto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal que limita os gastos públicos no que 
diz respeito à folha de pagamento de pessoal e agora com a 
aprovação da EC 95/2016, que impõe restrições ainda mais se-
veras aos gastos da União, restringindo também os estados 
e municípios. Conclusões/Considerações Finais A terceirização 
afeta diretamente o vínculo empregatício, ou seja, é perversa 
para o trabalhador por ocasionar perdas de direitos como a 
falta de um plano de carreira, cargos e salários- PCCS, previsto 
para o servidor da gestão direta; é perversa na relação com o 
usuário pela maior rotatividade dos profissionais, refletindo-
se na perda dos vínculos construídos e na falta de autonomia 
no exercício da profissão1; repercute em custos mais elevados 
quando comparado à manutenção de profissionais da gestão 
direta. Com a aprovação da EC 95/2016 que limita os gastos da 
União e impõe restrição aos municípios, abre ainda mais espa-
ço para contratação de empresas prestadoras de serviços, tra-
tando a saúde como mercadoria e desvalorizando a atuação 
do nutricionista, assim como outros profissionais da área da 
saúde. Desde que, no contexto da reestruturação produtiva, 
a terceirização foi assumida como regra ²’³ também começa a 
preponderar na esfera do setor público, agravando o desmon-
te do SUS. Referências 1-LACAZ FAC; VIEIRA NP; CORTIZO CT; 
JUNQUEIRA V; SANTOS APL;SANTOS FS. Qualidade de Vida, 
Gestão do Trabalho e Plano de Carreira como Tecnologia em 
Saúde na Atenção Básica do SUS em São Paulo, Brasil. Cad. 
Saúde Pública, 26 (2): 253-63, 2010. 2-DRUCK, G. “Principais 
indicadores da precarização social do trabalho no Brasil.”XIV 
Congresso Brasileiro de Sociologia, Rio de Janeiro.. Vol. 16. No. 
10. 2009. 3-ANTUNES, R.; DRUCK, G. “A terceirização como re-
gra.” Revista do Tribunal Superior do Trabalho (2013): 214-231.

Sheila Araújo Costa; Virginia Junqueira; Luan de Campos 
Cupolillo; Vlamir Lima;

15843 PROENSINO SESA: UMA EXPERIÊNCIA ALÉM DA 
PROFISSÃO, UM ESTÁGIO PARA VIDA

Introdução O Programa Bolsa de Incentivo à Educação na 
Rede SESA (PROENSINO-SESA) é um programa de estágio 
da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará que representa a 

construção e troca de saberes entre o serviço e o ensino, vi-
sando contribuir com a formação dos futuros trabalhadores 
do SUS, para que estes conheçam a complexidade da rede de 
Atenção no processo de organização dos serviços de saúde 
no Ceará. Objetivos Assegura um espaço à comunidade aca-
dêmica, permitindo uma prática reflexiva, contribuindo na 
formação de estudantes e educação permanente dos traba-
lhadores, gestores e usuários enquanto atores deste proces-
so. Metodologia O processo formativo ocorre no contexto 
do SUS, através da construção de competências (conheci-
mentos, habilidades e atitudes ) que são sistematizados nos 
serviços de saúde enquanto cenários de aprendizagem. Por 
meio de tecnologias em saúde, utiliza-se de infraestrutura dis-
poníveis em diferentes cenários. Os estudantes selecionados 
recebem uma bolsa para atuar durante 20 horas semanais jun-
to às coordenadorias, núcleos, unidades hospitalares, e am-
bulatoriais da rede SESA, desenvolvendo atividades inerentes 
à sua formação acadêmica, voltadas para o desenvolvimento 
de competências necessárias ao processo de trabalho no SUS 
Resultados e Discussão Até o momento já ocorreram três ver-
sões do programa. Os estudantes desenvolvem atividades li-
gadas ao ensino, gestão, assistência, pesquisa e extensão. Na 
área de Ensino, estimulou-se o envolvimento no processo de 
formação e educação permanente; Na gestão, foi incentivado 
o conhecimento acerca das políticas vigentes do SUS; Na As-
sistência, os estudantes desenvolvem atividades com atuação 
nas áreas específicas, de acordo com a competência acadê-
mica; Na Pesquisa, foram orientados no desenvolvimento de 
pesquisas; Na Extensão, os estudantes foram inseridos em 
projetos de extensão existentes no serviço. Conclusões/Con-
siderações Finais O PROENSINO configura-se como importan-
te estratégia para ampliar a troca de saberes entre o serviço, 
ensino e comunidade, além de fortalecer a Política de Educa-
ção Permanente, estratégia fundamental às transformações 
do trabalho no setor saúde para que este venha a ser lugar 
de atuação crítica, reflexiva, compromissada e tecnicamente 
competente.

José Luís Paiva de mendonça Ferreira; Antônia Cristina Jorge; 
Silvia Maria Negreiros Bomfim Silva; Ivina Maria Siqueira Lima; 
Kilvia Paula Soares Macedo; Maria do Carmo Aires Ribeiro; 
Katia Maria Alves dos Santos;

15846 IMPACTOS DAS DESIGUALDADES SOCIAIS 
NA SAÚDE: OS DESAFIOS DA INTEGRALIDADE DA 
ASSISTÊNCIA COM ADOLESCENTES EM TERRITÓRIOS DE 
VULNERABILIDADE

Introdução O processo de redemocratização do país expôs a 
base para os direitos das crianças e dos adolescentes no Art. 
227 da CF de 1988, culminando no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, em 13 de julho de 1990. O “menor”, associado 
à criança pobre, é substituído por criança e adolescente: por-
tador de direitos de cidadania. Todavia, os indicadores sociais 
(IBGE, PNAD, 2012) revelam uma sociedade estruturalmente 
violenta. (MINAYO, 2006). Cuja efetivação dos direitos depen-
de, gradualmente, de lutas emancipatórios que transformem, 
reciprocamente, as condições de vida. A instituição da Aten-
ção Básica expõe – também para adolescentes – a promoção 
da saúde como possibilidade de superação da desigualdade 

lificação; Exposição em quadro branco: apresentação de pon-
tos básicos do conteúdo programático, bem como anotações 
de caráter explicativo à possíveis questionamentos durante a 
aula; Aula dialogada: apresentação oral do conteúdo progra-
mático, estimulando por meio de exemplos práticos o relato 
de experiências vivenciadas pelo grupo de agentes. Resulta-
dos e Discussão Após a formação dos ACE, com a utilização da 
metodologia ativa e integração do ensino com o serviço, ocor-
reu a melhoria na atuação desses atores em seus campos de 
trabalho, é possível mudar ações e práticas de trabalho com 
a educação permanente em saúde. O resultado é percebível 
através da avaliação que os agentes, estudantes e docentes 
fizeram ao final da formação, onde eles avaliaram como posi-
tiva a troca de experiência com os próprios colegas de traba-
lho e com os acadêmicos durante os encontros e atividades 
em sala de aula. Certamente, a ação de educação permanente 
realizada obteve reflexo no processo de trabalho, melhoran-
do a qualidade dos serviços oferecidos à população por esses 
atores, pois sentem-se seguros e qualificados para atuar em 
suas áreas de trabalho. Outro resultado percebível foi em rela-
ção aos acadêmicos de enfermagem, pois aproximou o aluno 
(o campo da formação-ensino) do campo do trabalho, através 
das práticas educativas em saúde, desenvolveu no acadêmico 
a habilidade de comunicação oral, postura e linguagem ade-
quada para a realização das ações educativas no exercício da 
enfermagem. Conclusões/Considerações Finais Ao implemen-
tar a educação permanente em saúde, objetiva-se transfor-
mar o processo de trabalho, orientando para a melhoria da 
qualidade dos serviços e para a equidade no cuidado e no 
aceso aos serviços de saúde. A educação permanente no se-
tor saúde pressupõe o fortalecimento de relações orgânicas 
entre ensino e as ações e serviços e entre docência e aten-
ção à saúde. O êxito do alcance dos objetivos propostos foi 
devido a procurar estabelecer as dimensões ensino-serviço e 
trabalho, sendo o ACE o grande motivador para que a educa-
ção permanente em saúde, seu trabalho e seu apoio fossem 
essencial para o desenvolvimento dessa experiência. Esta ex-
periência colaborou para melhoria no processo da integração 
ensino-serviço, apresenta inovação, sustentabilidade, carac-
ter educativo com a participação do ACE e pode ser adaptada 
a outros contextos. Referências CECCIM, RB. Educação per-
manente em saúde: desafio ambicioso e necessário. Interface 
Comum Saúde Educ. 2005; 9 (16):161-8. FRANÇA, T. Análise da 
Política de Educação Permanente do SUS implementada pe-
las Secretarias Estaduais de Saúde. Relatório final. Volume II. 
UERJ/IMS. Rio de Janeiro, 2016.

Marcia Alves Quaresma;

15825 VALIDAÇÃO DE CADERNO PARA FORMAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE

Introdução A Educação Permanente em Saúde visa dimen-
sionar o serviço quanto à formação, gestão, atenção e par-
ticipação na área específica de saberes e práticas para qua-
lificar recursos humanos, reorientar estratégias e modos de 
cuidar. Essa deve ocorrer por meio de metodologia dialógica, 
problematizadora e reflexiva, sendo relevante validá-la para 
propiciar a articulação de gestores e profissionais de saúde. 
Objetivos Relatar a experiência da validação do caderno de 
Gestão do Programa Academia da Saúde a partir de gestores 

e profissionais dos polos dos estados de Pernambuco e Mi-
nas Gerais. Metodologia Foram realizadas oficinas com ges-
tores e profissionais do Programa das Secretarias de Saúde 
de Belo Horizonte, Recife, Minas Gerais e Pernambuco. Duas 
semanas antes foi enviado material e formulário com pergun-
tas norteadoras para apoiar a leitura, serem respondidas e 
entregues. Realizou-se oficina de 12 horas: dinâmica da árvore 
(apresentação e integração dos participantes); descrição da 
proposta; e discussão do grupo quanto ao material de modo 
geral e cada unidade (qualidade do conteúdo; se atendia aos 
objetivos; se as ilustrações, exemplos e atividades eram perti-
nentes). Os dados foram tabulados e analisados. Resultados e 
Discussão O caderno é relevante para a educação permanen-
te em saúde de profissionais de saúde e gestores, permitin-
do a reflexão da prática em saúde. Porém, para uso em EAD 
deveria estar mais ilustrativo, com mais links de documentos, 
vídeos e instrumentos metodológicos. As ilustrações auxilia-
ram na compreensão, precisando de ajustes. As atividades 
práticas permitem a vivência sendo desenvolvida do diagnós-
tico à avaliação/monitoramento e enfatizando a produção e 
uso de indicadores. Temas levantados para destaque foram 
educação em saúde, participação e controle social, impacto 
da Academia, financiamento e custeio do Programa, articula-
ção do polo no território e compartilhar experiências exitosas. 
Conclusões/Considerações Finais O caderno é um instrumen-
to norteador para a elaboração, execução e avaliação/monito-
ramento do Programa, mostra que este faz parte da Atenção 
Básica, como espaço de promoção da saúde e prevenção de 
doenças, e necessita do envolvimento de todos os profissio-
nais de saúde, para a melhora da qualidade de vida dos usuá-
rios e redução de gastos.

Renata Andrade de Medeiros Moreira; Danielle Keylla Alencar 
Cruz; Marta Azevedo dos Santos; Michleini Gomes Campos da 
Luz;

15838 VÍNCULO FUNCIONAL DOS NUTRICIONISTAS 
EM UM MUNICÍPIO DE GRANDE PORTE NO PERÍODO DE 
OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016.

Introdução Em novembro de 2013, foi instituído o Pacto Na-
cional para Alimentação Saudável, com a finalidade de am-
pliar as condições de oferta, disponibilidade e consumo de 
alimentos saudáveis e combater o sobrepeso, a obesidade 
e as doenças decorrentes da má alimentação da população 
brasileira. O Vigitel – Brasil 2014, publicado pelo Ministério 
da Saúde sobre o panorama do perfil da saúde da população 
brasileira demonstrou que 52,5% da população da têm excesso 
de peso e 17,9% têm obesidade. No que concerne às Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) os dados são alarmantes: 
24,8% da população brasileira têm hipertensão arterial, 20,0% 
têm colesterol elevado e 8,0% têm diabetes. Diante deste qua-
dro, o nutricionista tem o papel de prevenir doenças e promo-
ver saúde, assim como tratar doenças através de ações que 
envolvam a alimentação saudável. A forma de contratação 
deste profissional no setor público de saúde tem sido crescen-
temente afetada pela terceirização dos contratos, através de 
Organizações Sociais em Saúde (OSS), Convênios, entidades 
ditas como parceiras¹. Objetivos Descrever e analisar o vínculo 
funcional dos nutricionistas vinculados à Secretaria Municipal 
de Saúde- SMS de um município de grande porte. Metodolo-
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um relato de experiência sobre a construção e operaciona-
lização do módulo de políticas de saúde, na modalidade de 
Educação à Distância iniciada em 2015 em parceria com o De-
partamento de Saúde Coletiva e a Secretaria de Educação à 
Distância de uma universidade pública do Rio Grande do Nor-
te. Ressalta-se que os programas são constituídos por quatro 
áreas de concentração (saúde da criança, Terapia Intensiva 
Adulto, Terapia Intensiva Neonatal, Saúde Materno Infantil, e 
Cardiologia) executados por diferentes hospitais localizados 
em regiões geográficas distintas, sendo um no interior do 
estado e os demais na capital. Considerando esse contexto 
para qualificação do cuidado multiprofissional no campo das 
políticas de saúde que fomentam o SUS, foram necessárias 
novas bases metodológicas que para compreensão do fenô-
meno da arte de cuidar a partir de uma concepção de integra-
lidade envolvendo a ação dos residentes nos seus territórios 
com posterior postagem na plataforma do AVASUS. Resulta-
dos e Discussão A iniciativa visa contribuir para o processo 
de formação dos profissionais de saúde fundamentado em 
uma visão ampliada do conceito de saúde, possibilitar a real 
efetivação de uma intervenção interdisciplinar no cotidiano 
do processo de trabalho em saúde e integrar os programas 
de Residência de diferentes localidades. Tal experiência re-
sultou no uso de novas tecnologias aplicadas à educação 
como ferramenta de aproximação dos programas e intera-
ção entre as profissões (Enfermagem, Farmácia, Nutrição, 
Psicologia, Odontologia, Fisioterapia e Serviço Social) que 
compõe a residência multiprofissional em Saúde, bem como, 
o exercício dos residentes acerca do uso dessas tecnologias. 
A construção se processou de forma participativa interativa 
e integrada, mediante reuniões e oficinas de trabalho com 
docentes e coordenadores dos programas, que permitiram 
o compartilhamento e construção coletiva da proposta peda-
gógica. A operacionalização do curso tem se dado de forma 
integrada, com a participação ativa do Residente enquanto 
protagonista do seu processo de formação, por meio de en-
contros presenciais e dispersões para realização de leitura, 
vídeoaula, chats com os tutores e atividades de campo. Con-
clusões/Considerações Finais Esta experiência tem permitido 
a integração entre os hospitais universitários, o uso do Ensino 
à Distância como ferramenta educacional, a articulação entre 
Departamentos e hospitais, a vivência do trabalho em equipe 
e a interação das profissões. Assim, tem se desenvolvido uma 
proposta pedagógica centrada na aprendizagem significan-
te, problematizadora, interdisciplinar, privilegiando o traba-
lho coletivo em cenários diversificados, embora ainda persis-
ta o desafio de efetivação das práticas interdisciplinares no 
ambiente hospitalar e da intersetorialidade, em razão da for-
te influência do paradigma biomédico na assistência à saúde 
Referências 1. Brasil. Constituição da República Federativa do 
Brasil; 1988 2. Brasil. Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990. 
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e re-
cuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços. Diário Oficial da União. Brasília, 20 set. 1990; Seção 1. 
3. Feurwerker LCM, Lima VV. Formação de Ativadores de Pro-
cessos de Mudança – uma estratégia do AprenderSUS. Olho 
Mágico. 2004;11(4):15-8. 4. Ministério da Saúde (BR). Política 
de educação e desenvolvimento para o SUS: caminhos para a 
educação permanente e pólos de educação permanente em 

saúde. Brasília (DF): MS; 2004 [acesso 2017 jan 15]. Disponível 
em: bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/educacao_perma-
nente_tripartite.pdf. CECCIM, Ricardo Burg; FEUERWERKER, 
Laura. O Quadrilátero da Formação para a Área da Saúde: 
Ensino, Gestão, Atenção e Controle Social. Revista de Saúde 
Coletiva. Rio de Janeiro (UERJ). V. 14, nº1, 2004

Ana Tania Lopes Sampaio; Deborah Dinorah de Sá Mororó; 
Kátia Regina Barros Ribeiro; Elaine Cristina Alves; Neyse Patrícia 
do Nascimento Mendes;

15860 CAPACITAÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PELO 
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE – NEP COM BASE 
EM METODOLOGIAS ATIAVAS

Introdução A importância de capacitar profissionais aptos a 
atuarem conforme a realidade do serviço vem sendo foco de 
discussões no âmbito da saúde pública. A educação Perma-
nente traz a proposta de aprendizagem no trabalho, incorpo-
rando o aprender e ensinar ao cotidiano. Toda via é primordial 
a criação de Núcleos de Educação Permanente – NEP dentro 
das instituições de saúde para obter-se tal resultado. Objetivos 
Esse trabalho propõe a construção de um projeto aplicativo 
de capacitação multiprofissional, a ser desenvolvida pelo NEP 
de uma unidade hospitalar de média complexidade, utilizando 
como base os métodos ativos de ensino e aprendizagem. Me-
todologia Esse estudo partiu da vivência em especializações 
baseadas em métodos ativos, a qual despertou o olhar para a 
necessidade de qualificação profissional dos funcionários da 
Unidade Hospitalar Regional do Seridó localizada em Caicó, 
Rio Grande do Norte, bem como a importância de se ter um 
NEP implantado dentro da referida unidade. Mediante essa 
inquietação profissional foi solicitada reuniões diretas com 
a direção administrativa, onde foi discutida a importância da 
criação e implantação do mesmo, bem como os integrantes 
responsáveis por este. Onde posteriormente foi divulgada 
pela direção da unidade a portaria que oficializa a criação do 
referido núcleo. Resultados e Discussão A partir da criação do 
NEP buscou e adquiriram-se apoios das faculdades de ensino, 
as quais a unidade hospitalar supracitada serve de campo de 
estágio. Através dessas parcerias foram disponibilizadas capa-
citações multiprofissionais em temas priorizados conforme as 
dificuldades de enfrentamento dos funcionários, tanto para 
nível médio quanto superior, programada em dias alternativos 
para que todos tivessem a oportunidade de participação. O 
número de funcionários a procura de qualificar-se foi superior 
ao esperado, confirmando seus desejos de levar melhorias ao 
serviço prestado. Porém ainda são poucos os recursos dispo-
níveis na obtenção de êxito, como a não existência de carga 
horária dedicada ao núcleo. Conclusões/Considerações Finais 
Espera-se que através da união, Educação Permanente – NEP - 
Métodos Ativos, tenha-se profissionais mais qualificados com 
pensamentos críticos-reflexivos prontos para resolverem pro-
blemas e tomarem decisões por conta própria, reforçando a 
autonomia no pensar e no atuar, buscando sempre melhorias, 
ao serviço de saúde, compatíveis a sua realidade.
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quando orientada pela integralidade da assistência. (PINHEI-
RO; FERLA; MATTOS, 2006). Porém, em se tratando de ado-
lescentes, o enfoque tem recaído na prevenção de agravos, 
como a gravidez, as DST´s e a AIDS e o uso abusivo de drogas. 
(BRASIL, 2010). Cenário que expressa os desafios na reorien-
tação de práticas que construam estratégias de promoção 
de saúde e enfrentamento de vulnerabilidades para e com 
adolescentes. (AYRES et al., 2003) Objetivos Analisar e atuar 
na promoção da saúde de adolescentes frequentadores dos 
Coletivos ProJovem Adolescente nos territórios da Proteção 
Social Básica na cidade de Uberaba, MG. Ao mesmo tempo, 
diagnosticar as vulnerabilidades dos territórios vividos que 
impactam no processo saúde-doença. Metodologia Pesqui-
sa realizada de 2014 a 2016, nos 8 Centros de Referência em 
Assistência Social, particularmente, com os adolescentes fre-
quentadores do ProJovem Adolescente e envolveu uma equi-
pe multiprofissional da UFTM. Após aprovação do Comitê de 
Ética da UFTM (Protocolo 2.751/2013), empregamos: questio-
nário; grupo focal; ‘photovoice’ e autobiografia. Tratou-se de 
pesquisa exploratória, descritiva e de natureza quantitativa e 
qualitativa. Os questionários originaram um banco de dados 
com o ‘software’ Office Excel®. Os grupos focais seguiram 
um roteiro temático previamente elaborado; o ‘photovoice” 
caracterizou-se pela distribuição de câmeras fotográficas 
aos adolescentes para retratarem as condições/situações de 
vulnerabilidade à saúde. Seguiram-se sessões de seleção de 
fotos e de áudio-gravação das impressões dos adolescentes. 
As narrativas foram transcritas e analisadas na modalidade 
temática. As autobiografias contêm as narrativas do “desejo 
de ser”, seguindo a análise de conteúdo temática. Resultados 
e Discussão Quanto à escolaridade, 84% possuíam o EF 2 in-
completo (5º ao 9º ano), destes, a maioria entre 11 e 17 anos. 
Quanto aos chefes de família, as mães tinham escolaridade 
superior aos pais: de 39% das mães chefiando famílias 30% 
possuíam o EM incompleto; já os pais, 35% como chefes de fa-
mília e 29% com o EF incompleto. Filmes (80%), festas (97%), 
eventos culturais (71%) são promovidos na escola. O acesso 
à informação se dá por computadores conectados à internet 
(84%), esta é a principal forma de acesso a informação (40%) 
e a residência é o local de acesso em 49%. E convivem mais 
na pista de skate (32%), projetos sociais (24%), praças (17%) e 
a escola (7%). O GF e o photovoice: a saúde exposta como au-
sência de doenças; as drogas causam insegurança e reduzem 
o uso de espaço públicos de lazer aliada à violência policial; 
o lixo em terrenos baldios proliferam animais peçonhentos 
e servem de esconderijo de drogas; as violências sexuais são 
praticadas padrastos, tios, vizinhos e estranhos e essa forma 
de violência é agravada quando os laços intrafamiliares fragi-
lizaram-se. A violência física e a psicológica reforçam a vulne-
rabilização dos/das adolescentes, limitando a perspectiva de 
futuro. Conclusões/Considerações Finais Constata-se a fragili-
dade e os potenciais dos territórios. A escolaridade dos pais é 
um determinante que impacta na renda familiar e na proteção 
das violências. A escola é um fator de proteção à riscos e a 
vulnerabilidades ao promover ações que fortalecem vínculos 
identitários e comunitários. O debate em torno das drogas é 
ampliado quando, pois, sob o olhar dos adolescentes, o seu 
enfrentamento está para além da lógica ostensiva/repressiva, 
e sugerem o incremento e a apropriação dos espaços comuni-

tários de sociabilidade e de proteção. Efetivados por meio de 
políticas públicas do setor Saúde e/ou de Proteção Social, in-
tersetorialmente. Enfim, é necessária a superação das condi-
ções estruturais de vulnerabilização. Eles/elas estão expostos 
à vulnerabilidade programática que impacta no processo saú-
de-doença. Urge, a crítica de ações focalistas e emergenciais 
ao promover ações estruturantes oriundas de políticas públi-
cas intersetoriais. Referências AYRES, J.R.C.M. et al. O con-
ceito de vulnerabilidade e as práticas de saúde: novas pers-
pectivas e desafios. In: CZERESNIA, D.; FREITAS, C.M. (Orgs.). 
Promoção da saúde: conceitos, reflexões, tendências. Rio de 
Janeiro, FIOCRUZ, 2003, p.117-39. BRASIL. Ministério da Saú-
de. Secretaria de Atenção em Saúde. Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas. Diretrizes nacionais para a aten-
ção integral à saúde de adolescentes e jovens na promoção, 
proteção e recuperação da saúde. Brasília: Ministério da Saú-
de, 2010. 132p. IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílios. 2011 e 2012. Disponível em https://www.ibge.gov.br/
home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2012/
default_sintese.shtm. Acesso em 15 jan. 2017. PINHEIRO, R.; 
FERLA, A. A.; MATTOS, R.A. (Orgs.). Gestão em redes: tecendo 
os fios da integralidade em saúde. Rio de Janeiro: EDUCS/CE-
PESC/IMS/UERJ, 2006. MINAYO, M.C.S. Violência e saúde. Rio 
de Janeiro: FIOCRUZ, 2006.
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15849 O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA FORMAÇÃO 
EM POLÍTICAS DE SAÚDE PARA A RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL

Introdução Com o início da Reforma Sanitária no Brasil, a 
partir da constituição de 1988, é criado o Sistema Único de 
Saúde - SUS e definido ser atribuição do mesmo, o ordena-
mento da formação para a área, ou seja, o SUS deve interferir 
na orientação da formação em coerência com as diretrizes e 
princípios constitucionais da saúde. A Lei Orgânica da Saúde-
-LOS de número 8080/90, também determina para o SUS o 
objetivo de contribuir para a organização de um sistema de 
formação em todos os níveis de ensino e, ainda, a constitui-
ção dos serviços públicos que integram o SUS como campo 
de prática para o ensino e a pesquisa, mediante normas espe-
cíficas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacio-
nal (CN, artigo 200; LOS, artigos 13, 15 e 27).A necessidade de 
refletir o Modelo de Atenção proposto pelo SUS na organiza-
ção do processo de trabalho em saúde voltada à integralida-
de, interdisciplinaridade e intersetorialidade, impulsionaram 
a constituição das Residências Multiprofissionais em Saúde. 
Assim, o módulo de políticas de saúde é fundamental para 
estruturação do eixo teórico e prático dessa modalidade de 
formação Objetivos Descrever a experiência de construção e 
operacionalização do módulo de políticas de saúde, na moda-
lidade de Educação à Distância (EAD) utilizando ferramentas 
inovadoras visando uma aprendizagem significativa, para os 
Programas de Residência Multiprofissional dos Hospitais Uni-
versitários do Rio Grande do Norte Metodologia Trata-se de 
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sos de EPS e incorporá-los como prática de gestão, cuidado 
e transformação dos processos de trabalho nos diferentes 
territórios sob abrangência da CRS/SE, tendo como ferramen-
ta direcionadora o uso das rodas de conversa com participa-
ção dos vários atores envolvidos na produção do cuidado em 
saúde (gestores, trabalhadores e usuários) em configurações 
definidas localmente, de acordo com o projeto de cada STS. 
Metodologia As rodas de conversa foram utilizadas como 
ferramentas de educação permanente e contaram com Con-
sultores Pedagógicos (CP) contratados para atuarem como 
disparadores e mediadores destes espaços. Houve o acom-
panhamento destes consultores por uma equipe responsável 
pelo espaço de EP dos Cp e apoiadores do projeto nas STS, 
com diferentes configurações no decorrer das três edições do 
projeto, mas com um ponto em comum: realização mensal de 
um encontro onde eram discutidos temas pertinentes à Edu-
cação Permanente e ao trabalho em saúde. Cada STS elabo-
rou arranjos locais que contemplassem suas singularidades. 
Como seriam organizadas as rodas, em quais serviços seriam 
priorizadas e como se articularia com outras iniciativas locais. 
Os pesquisadores acompanharam o Entra na Roda! em dife-
rentes espaços, seja nos encontros de EP mensais na CRS/SE, 
ou em rodas e reuniões nas STS. Cartografando e processan-
do esta vivência em campo com os próprios trabalhadores e 
com o grupo de pesquisa da RAC/SP. Resultados e Discussão 
O uso das rodas como espaço de “desabafo coletivo” surge 
inicialmente como lugar de voz para trabalhadores insatisfei-
tos com o vai e vem da política municipal de saúde, o abando-
no das equipes das unidades que não estão sob gestão das 
OSS, o desconforto com o gerencialismo (expresso sobretudo 
nas metas quantitativas) que tem orientado as exigências em 
relação ao processo de trabalho das equipes, principalmente 
na atenção básica. Algumas destas questões surgiram nas 
três edições e o espaço de “desabafo” seguiu sendo um dos 
usos das rodas de conversa pelos trabalhadores. Em 2015 e 
2016 foi ampliada a potência do projeto, principalmente pela 
integração estratégica com outras iniciativas de qualificação 
do cuidado como o Fortalecendo a Atenção Básica (iniciativa 
do nível central da secretaria), o fortalecer o acolhimento e 
acesso à atenção básica (disparado pela CRS Sudeste), além 
do curso de apoiadores da OPAS. Algumas das demandas que 
mais se repetiram foram a necessidade de se trabalhar a inte-
gração das equipes, por exemplo, nas AMA/UBS Integradas, 
a articulação da rede da saúde e intersetorial, assim como o 
cuidado com os trabalhadores. Conclusões/Considerações 
Finais Devido à diversidade das experiências das STS, pode-
mos afirmar que foram muitos Entra na Roda!, o que coloca 
os trabalhadores, gestores e CPs como protagonistas nas dis-
cussões sobre o modo de fazer e da experiência nos territó-
rios. Várias são as apostas e percepções sobre a potência do 
Entra na Roda: desde promover o compromisso com o SUS e 
o interesse público, até a oferta de um espaço de cuidado aos 
trabalhadores; além da oferta de espaço de escuta sensível e 
desterritorializadora da equipe, onde o coletivo dê visibilidade 
aos “não vistos e não falados” do cotidiano do trabalho e co-
loque em análise os processos de trabalho em saúde. Há ainda 
o desafio de manter o usuário na centralidade das ações e das 
discussões qualificando os processos de trabalho em saúde, 
e a produção do cuidado. O Projeto, em sua impermanência, 

visto serem três edições com duração de seis meses cada, co-
locou em evidência a necessidade de linearidade e constância 
que garantam maior alcance e efetividade Referências Brasil. 
(2005). Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho 
e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educa-
ção na Saúde. Política de Educação e Desenvolvimento para o 
SUS. Caminhos para a educação permanente em saúde. Bra-
sília: Ministério da Saúde. Ceccim, R. B. & Feuerwerker, L. C. 
M. (2004).O Quadrilátero da Formação para a Área da Saúde: 
Ensino, Gestão, Atenção e Controle Social. Physis: Revista de 
Saúde Coletiva, 14, 1, p. 41- 65. MERHY, E.E. Observatório Na-
cional de cuidado em diferentes modalidades à luz do proces-
so de implantação das Redes Temáticas de Atenção à Saúde 
no Sistema Único de Saúde: Avalia quem pede, quem faz e 
quem usa. Projeto de Pesquisa. Rio de Janeiro: UFRJ, 2013
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15872 AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPERVISÃO 
NOS PROGRAMAS DE PROVIMENTO DE MÉDICOS NA 
BAHIA

Introdução A questão da dificuldade de interiorização da aten-
ção à saúde no Brasil é antiga. Neste contexto, nasceu em 2011 
o PROVAB e a aposta do governo à indução do provimento 
emergencial de médicos na AB seguiu com o Programa Mais 
Médicos em 2013. Os Programas possuem a perspectiva da 
integração ensino-serviço, com atuação dos médicos na Aten-
ção Básica do SUS em regiões com maior necessidade social e 
dificuldade de atrair e fixar profissionais. Os médicos possuem 
atividades de supervisão acadêmica realizadas por médicos. A 
distribuição dos supervisores no PMMB é realizada de forma 
regionalizada e por ordem de classificação da seleção, porém 
com regramentos diferentes entre os programas, na Bahia. 
Apesar de nacionalmente a IS ter autonomia para indicar os 
supervisores, no PROVAB Bahia, foram criados critérios para 
seleção. Leva em consideração se o candidato possui expe-
riência como médico na APS, formação em MFC ou áreas afins, 
experiência com docência e como supervisor em edições an-
teriores. Só em 2015 com a portaria 585 do MEC estipula perfil 
para os supervisores do PMM. Objetivos Avaliar o processo 
de supervisão aos médicos dos programas de provimento 
médico do governo federal. Identificar possíveis relações dos 
dispositivos utilizados na supervisão com a qualificação do 
cuidado integral dos médicos dos programas de provimento; 
Identificar potências e fragilidades da supervisão. Conhecer 
as experiências e percepções dos médicos sobre a supervisão. 
Metodologia A fim de avaliar a prática da supervisão do PMM 
na Bahia, a pesquisa tem caráter qualitativo, o qual segundo 
Minayo: “se aplica ao estudo da história, das relações, das 
representações, das crenças, das percepções e das opiniões, 
produto das interpretações que os humanos fazem a respeito 
de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sen-
tem e pensam”. proposta de emprego de técnica para a cole-
ta de dados foi a realização de entrevistas abertas para cada 
clientela específica (médicos e supervisores da Bahia, vincula-
dos ao PMMB, englobando PROVAB). A entrevista aberta con-
tou também com questões norteadoras, “roteiro invisível” 
de para os supervisores e para os médicos supervisionados. 

15865 SAÚDE NA PRAIA: O ENCONTRO DO MAR COM O 
SUS

Introdução A Estratégia de Saúde da Família (ESF) atua na ló-
gica de transformação das práticas de saúde na atenção bási-
ca, direciona atribuições para os profissionais; planejamento 
das ações, promoção e vigilância e o trabalho interdisciplinar 
em equipe, com abordagem integral da família (PAIM, 2008). 
Em 2014, iniciou-se a implantação de 02 (duas) equipes da ESF 
no bairro de Ponta Negra, em Natal/RN. O bairro apresenta 
diferentes aspectos geográficos, históricos e sociais: um con-
junto residencial que surgiu a partir da especulação imobiliá-
ria dos anos 1980 e a da Vila de pescadores, local escolhido 
para implantação da ESF. A Vila tem peculiaridade; habitam no 
mesmo território pescadores, rendeiras, artesãos, ambulan-
tes, todos “autóctones”, funcionários dos hotéis e pousadas, 
estrangeiros, profissionais liberais, que buscam uma proximi-
dade com a “orla comercial” e com o mar. Este trabalho é um 
relato da experiência denominada “Saúde na Praia” por ser 
esta, entre diversas ações realizadas pela ESF, que saiu dos 
muros da Unidade e foi à orla marítima para realizar ações de 
promoção e prevenção, de início, direcionada à Saúde do Ho-
mem, posteriormente, permanecendo com uma ação da USF. 
Objetivos Objetivo: Ampliar o acesso dos trabalhadores, mo-
radores da Vila de Ponta Negra ao Sistema Unico de Saúde 
Aproximar os serviços de saúde aos banhistas, trabalhadores 
locais e comunidade em geral com ações de promoção e pre-
venção a saúde na orla marítima. Metodologia Metodologia: 
As equipes levam à população da praia alguns serviços básicos 
tais como: imunização, aferição de PA e Teste glicêmico, pre-
venção do câncer de boca, Teste rápidos de HIV, Sífilis, Hepati-
tes B e C, panfletos educativos com ênfase nas IST-AIDS, cami-
sinhas femininas e masculinas, solicitação de exames de PSA 
e um rastreamento populacional da Diabetes Mellitus, como 
também trabalha temas referentes ao mês, sempre buscan-
do parceiros e convidados ao evento. Resultados e Discussão 
Para contextualizar a experiência, descreveremos as ações 
desenvolvidas na orla marítima de acordo com o tema pro-
posto em quatro momentos, que denominaremos de ondas.a. 
TUDO AZUL NA PRAIA: CUIDANDO DA SAÚDE DO HOMEM SE-
GUNDA ONDA – “SAÚDE NA PRAIA”: VERSÃO CARNAVALES-
CA ;TERCEIRA ONDA – “SAÚDE NA PRAIA”: MÊS DAS MÃES; 
QUARTA ONDA – “SAÚDE NA PRAIA”: VILA EM MOVIMENTO, 
Verificou-se, através do cadastramento da ESF que muitos 
moradores da Vila de Ponta Negra estariam trabalhando na 
orla marítima nas mais variadas profissões e empregos, haja 
vista que é uma praia frequentada por pessoas oriundas de 
todas as partes do Brasil e de outros países. Em todas as ações 
foram realizadas durante dois dias no horário das 8h às 13h, 
atendendo num total de 2000 enrre aferições de PA, testes 
de glicemia, exames de prevenção de saúde bucal, verificando 
que 24% da população masculina apresentou níveis alterados 
de PA, enquanto que a feminina 17%. Na elevação de Taxa gli-
cêmica, as mulheres apresentaram 18% enquanto os homens 
14%. Realizamos um Rastreamento Populacional do Diabettes 
Mellitus (DM) tipo 2, que tem como principal objetivo rastrear 
quem tem alto risco para desenvolver a doença. Conclusões/
Considerações Finais Esse encontro do mar com o SUS tem 
sido de grande valia para aqueles que trabalham ou se diri-

gem a praia de Ponta Negra. Foram mais de 2000 (duas mil) 
pessoas acolhidas nessas ações. A proposta inicial de localizar 
os trabalhadores do sexo masculino da Vila de Ponta Negra 
na orla marítima tenha sido alcançada, identificamos em sua 
maioria homens em variadas profissões, e na faixa etária de 
uma idade produtiva, contribuindo para a efetivação da PNAI 
à Saúde do Homem, na medida que levamos, ações básicas de 
saúde. A equipe detectou pessoas com alterações nas taxas 
glicêmicas, PA, exame bucal, encaminhando para uma ava-
liação na USF. A experiência tem cunho inovador ao ir além 
das fronteiras do território, alcançando tanto uma população 
local como uma população cosmopolita, na qual a ESF coloca 
em prática as diretrizes de acolhimento, intersetorialidade, 
promovendo saúde com uma equipe multidisciplinar, corro-
borando os princípios do SUS de universalização, integralida-
de e acessibilidade. Referências BAHIA. Governo do Estado da 
Bahia. Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Centro de Dia-
betes e Endocrinologia do Estado da Bahia (CESEBE). Proto-
colos clínicos para assistência ao Diabetes na atenção básica 
de saúde, 2010. (on line). Disponível em: <http:// acispar.com.
br>. Acesso em: 20 jun. 2015. BRASIL, Sala de Apoio à Gestão 
Estratégica (SAGE). SCNS: indicadoress de saúde a um clique. 
Disponível em: <http//189.28.128.178/sage/>. Acesso em: 14 
ago. 2013. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 
à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégi-
cas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem: 
princípios e diretrizes / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas e 
Estratégicas – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. Disponível 
em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/
principal/secretarias/805-sas-raiz/daet-raiz/saude>. Acesso 
em: 8 jul. 2015.
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15866 ENTRA NA RODA! – A EDUCAÇÃO PERMANTE EM 
SAÚDE NA QUALIFICAÇÃO DO TRABALHO E DO CUIDADO 
EM SAÚDE

Introdução O Projeto Entra na Roda! foi produzido a partir do 
reconhecimento, por parte da equipe gestora da Coordena-
doria Regional de Saúde Sudeste do município de São Paulo 
(CRS/SE), de que há necessidade de se aproximar a gestão 
central do cotidiano das unidades e de abrir espaço para o 
protagonismo dos trabalhadores no espaço local como ele-
mentos fundamentais para a possibilidade de produzir uma 
rede cuidadora. O Projeto Entra na Roda! teve em 2016 a sua 
terceira edição, sendo que desde 2014 foi planejado e imple-
mentado nas cinco Supervisões Técnicas de Saúde (STS) que 
compõem a CRS/SE em modelo semelhante ao formulado 
pela política nacional de educação permanente de 2004 (Bra-
sil, 2004; Ceccim e Feuerwerker, 2004). A equipe de pesquisa-
dores da Rede de Avaliação Compartilhada (RAC) do núcleo 
de São Paulo, sob coordenação da professora Laura Feuer-
werker da Faculdade de Saúde Pública da USP, acompanhou 
as três edições do Projeto Entra na Roda! e, juntamente com 
os trabalhadores da rede, acompanhou a implementação e 
desdobramentos das suas ações nos diferentes territórios da 
CRS/SE Objetivos Este projeto teve por objetivo ativar proces-



AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde800 801Seção II - PÔSTeReS eM RoDAS De CoNVeRSA

para investigações dos diferentes programas de pós-gradua-
ção em saúde da UFRN (CCS), sendo base para os estudos do 
Grupo de Pesquisa do CNPq/UFRN “Corporeidade, Transdis-
ciplinaridade e Saúde-ECOTRANS/CNPq”, A Implantação do 
LAPICS/UFRN significou também um espaço de desenvolvi-
mento cientifico e tecnológico inovador para os usuários do 
SUS de Natal/RN, docentes, discentes e pesquisadores UFRN. 
Referências BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de 
Práticas integrativas (PNPIC) Portaria de nº971, de 3 de maio 
de 2006. OMS. Organização Mundial de Saúde. Estratégia 
sobre Medicina Tradicional 2002-2005. Genebra: OMS; 2006. 
Brasil. Portaria n. 971, de 3 de maio de 2006. Aprova a Política 
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) 
no Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: Ministério da Saú-
de; 2006. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 
à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Portaria MS/GM 
n. 2.488, de 21 de outubro de 2011, atualiza a Política Nacional 
de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde; 2011. Brasil. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo 
Técnico da Política Nacional de Humanização. HumanizaSUS: 
documento base para gestores e trabalhadores do SUS. Bra-
sília: Ministério da Saúde; 2006.

Ana Tania Lopes Sampaio; Marcus Fábio de Araújo Lima; 
Francimagda Lucena; Glácia Marillac;

15891 APONTAMENTOS PARA A REGULAMENTAÇÃO 
PROFISSIONAL DO SANITARISTA: CAMINHOS E 
PERSPECTIVAS PARA A GRADUAÇÃO EM SAÚDE 
COLETIVA NO BRASIL.

Introdução A graduação em saúde coletiva se torna uma rea-
lidade a partir do ano de 2002, com o curso de Administração 
de Sistemas e Serviços de Saúde da Universidade Estadual 
do Rio Grande do Sul (UERGS) e, em 2008/2009, com outras 
quatro Instituições de Ensino Superior (IES), são elas: Univer-
sidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), Universidade de Brasília (UnB) e Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atualmente, 
são 21 cursos em funcionamento, em universidades públicas 
brasileiras e em duas instituições de ensino superior privadas. 
Desde então, os alunos formados em saúde coletiva, bem 
como demais agentes da saúde Coletiva Brasileira, a partir do 
ano de 2012, têm sentido a necessidade de ampliar as refle-
xões e os debates acerca da profissionalização desse egresso 
(Lorena et al,2016). Portanto, o contexto da regulamentação 
do sanitarista – profissional de saúde pública/coletiva em ní-
vel de graduação – traz possibilidades de reflexão sobre a 
formação deste profissional tendo em vista as mudanças so-
ciais na política de saúde pública na contemporaneidade. Ob-
jetivos Discutir a regulamentação profissional do sanitarista, 
bem como, identificar caminhos, trilhas e perspectivas para 
a Graduação em Saúde Coletiva no Sistema Único de Saúde 
(SUS). Metodologia O caminho percorrido durante este es-
tudo pode ser definido como um composto metodológico, 
estabelecido por um misto de estratégias de investigação 
(Santos, 2014) utilizando dispositivos descritivos com arran-
jos explicativos, documentais e bibliográficos no sentido de 
produzir conhecimento para a realidade estudada. Ou seja, 
trata-se de uma metodologia qualitativa composta por paisa-
gens dialógica, crítica e reflexiva sobre os sujeitos implicados. 

Ainda, é um estudo que acompanha os eixos de discussão so-
bre profissionalização dos estudantes que estão na gradua-
ção em saúde coletiva, monitoramento dos egressos que es-
tão e/ou não estão atuando no mundo do trabalho e debater 
a identidade profissional do sanitarista (Lorena et al, 2016). 
Resultados e Discussão Ainda existe uma dúvida sobre o pa-
pel do sanitarista nos serviços de saúde, já que outros profis-
sionais realizam no cotidiano do trabalho atividades de for-
mação do profissional de saúde pública – na epidemiologia, 
vigilâncias, política ou gestão. Um ponto a ser pensado para 
essa inclusão é mostrar e discutir a função do sanitarista para 
os serviços públicos de saúde e para a população. A inclusão 
do sanitarista na Classificação Brasileira de Ocupação (CBO) 
tramita para a efetivação colocando em análise qual o lugar 
deste profissional no mercado de trabalho e nos concursos 
públicos. Assim, as formas de tratar a educação dos profissio-
nais da área de Saúde e os desafios a serem enfrentados para 
a construção cotidiana de inovações faz com que se consi-
dere a perspectiva de organização de espaços de articulação 
e debates, a fim de aprofundar questões centrais, como a 
elaboração dos referenciais curriculares e a regulamentação 
profissional (Santos, 2014). Conclusões/Considerações Finais 
A reflexão em relação à regulamentação do sanitarista é um 
debate complexo tendo em vista o contexto que vivemos na 
política de saúde, o conflito de interesse de outras profissões 
da saúde e o que de fato o graduado em saúde pública es-
taria apto a realizar nos serviços. A regulamentação da pro-
fissão configura uma aposta importante para a consolidação 
do SUS e da saúde pública ofertando a sociedade um profis-
sional formado para atuar diretamente com as questões da 
população desde a atenção primaria, até nos serviços de alta 
complexidade. Já houve um caminho percorrido pela CBO, 
mas ainda há muito a ser discutido e trabalhado, já que além 
de formado e regulamentado, esse profissional necessita de 
um local a ser inserido para a efetivação do desenvolvimento 
de seu trabalho. Referências LORENA, A. G. et al. Graduação 
em saúde coletiva no Brasil: onde estão atuando os egressos 
dessa formação?. Saude soc., São Paulo , v. 25, n. 2, p. 369-
380, June 2016 . SANTOS, L. Educação e trabalho na saúde co-
letiva brasileira: estudo de caso sobre a criação dos cursos de 
graduação na área de saúde coletiva nos cenários nacional e 
local. 2014. Tese (Doutorado em Saúde Pública) - Instituto de 
Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA), 
Salvador, 2014.

Nathália Fernandes de Carvalho; Allan Gomes de Lorena; Liliana 
Santos;

15902 TRANSVERSALIDADE EM SAÚDE: DESAFIO, 
REALIDADE OU UTOPIA?

Introdução O funcionamento em redes do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e a constante busca pelo aprimoramento do 
serviço ofertado em detrimento da escassez de recursos, su-
gere a necessidade de melhor aproveitarem-se as potenciali-
dades dos profissionais, com interdisciplinaridade, através da 
transdisciplinaridade, para melhor gestão do cuidado. Obje-
tivos Assim, visa-se discutir a importância e a aplicação real 
da transversalidade, baseada em pesquisas bibliográficas de 
estudos de caso. Metodologia Realizou-se pesquisa bibliográ-
fica de estudos de caso sobre o assunto e materiais governa-

Com o qual, “o entrevistado é convidado a falar livremente 
sobre um tema e as perguntas do investigador, quando são 
feitas, buscam dar mais profundidade às reflexões”. Resulta-
dos e Discussão Os dados obtidos foram organizados em dois 
núcleos de sentido (Percepções sobre a supervisão e DISPO-
SITIVOS UTILIZADOS NA PRÁTICA DA SUPERVISÃO, quatro 
temas (POTENCIALIDADES, FRAGILIDADES, RELATÓRIOS e 
OUTROS DISPOSITIVOS) e sete categorias (Contribuição na 
qualificação do cuidado integral; Contribuições na organiza-
ção processo de trabalho; Equalizando caminhos entre apoio 
e fiscal; Entraves ao processo de supervisão: do formato à 
organização local; Importância da experiência em APS para 
a qualidade da prática supervisora: “a cabeça pensa onde os 
pés pisam”; Variações entre trabalho morto e indução de visi-
ta: “Menos relatórios, mais encontros.”; Quebrando o gesso 
do protocolo e reinventando o fazer supervisão). Conclusões/
Considerações Finais Uma questão que é levantada nas en-
trevistas é que muitas das contribuições não são, necessa-
riamente, dependentes dos saberes de núcleo do supervisor 
médico. Em relação ao cuidado integral, sua qualificação tem 
relação direta com a ampliação do olhar, da clínica, das ferra-
mentas de comunicação, da tecnologia leve. No que diz res-
peito ao processo de trabalho em APS, fica evidente que se 
faz em equipe e a supervisão potente pode ser incentivadora 
da coprodução de coletivos. Uma dificuldade apontada no 
processo de supervisão foi o formato e frequência das visitas. 
Foi questionada a efetividade do acompanhamento do pro-
cesso e limites à educação permanente. Porém outra fragilida-
de apontada não favorece a qualificação da supervisão, mais 
especificamente do Mais Médicos na Bahia. Não existe um 
acolhimento, formação, manual ou critérios de seleção para 
os supervisores, situação confirmada por uma das entrevista-
das “A supervisão do Mais Médicos é „faça do jeito que você 
quiser‟ Referências Campos FE, Machado MH, Girardi SN. A 
fixação de profissionais de saúde em regiões de necessidades. 
Divulg saúde debate. 2009; Conselho Federal de Medicina. De-
mografia Médica no Brasil. São Paulo: Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo; 2013. Girardi SN, Carvalho 
CL, Araújo JF, Farah JQ, Maas LW, Campos LAB. Índice de es-
cassez de médicos no Brasil: estudo exploratório no âmbito 
da Atenção Primária. ObservaRH; 2011. Maciel Filho R, Branco 
MAF. Rumo ao Interior: médicos, saúde da família e mercado 
de trabalho. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2008. Brasil, Mi-
nistério da Saúde. Portaria Interministerial n. 2.087/MS/MEC, 
de 1 de setembro de 2011. Brasil, Ministério da Saúde. Portaria 
nº 585, de 15 de junho de 2015. Campos GWS, Pereira Júnior N. 
A Atenção Primária e o Programa Mais Médicos do Sistema 
Único de Saúde. Ciência & Saúde Coletiva. 2016 etaria da Saú-
de do Estado da Bahia. Manual do Supervisor -PROVAB.; 2014.

Mariângela;

15885 A INSERÇÃO DO TEMA DAS PRÁTICAS 
INTEGRATIVAS NA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM 
SAÚDE: UM DESAFIO PARA O CUIDADO INTEGRAL

Introdução A criação do Sistema Único de Saúde (SUS), em 
1988, no contexto jurídico constitucional da reforma sanitá-
ria brasileira aponta para importantes mudanças visto que 
uma das suas competências é o ordenamento da formação 

de recursos humanos da área da saúde, bem como o incre-
mento, na sua área de atuação, do desenvolvimento cientí-
fico e tecnológico (CF, art.200, III e IV) e sua diretriz basilar 
do cuidado pautada na Atenção Integral (CF, art. 198, II). 
Destarte, essa reforma traz mudanças significativas na saú-
de e na educação, ampliando assim suas responsabilidades 
enquanto instituições humanas fundamentais, permeadas 
por um universo de complexidades as quais suscitam novos 
paradigmas. A educação e a saúde estão intrinsecamente 
ligadas no tocante ao campo do cuidado, estas relações se 
afunilam e se expressam nos diversos contextos históricos e 
sociais. Em 2006 foi publicada a Portaria GM/GMS Nº 971 de 
3 de maio de 2006 que institui a Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares no SUS-PNPIC. A inserção das 
PICs no SUS demanda as instituições formadoras mudanças 
curriculares que insiram os conhecimentos teóricos e práti-
cos de cuidado integrativo em saúde. Objetivos Descrever e 
analisar a experiência vivida na UFRN, mais especificamente 
no Centro de Ciências da Saúde através do Departamento de 
Saúde Coletiva com a implantação do Laboratório de Práti-
cas Integrativas e Complementares em Saúde. A experiencia 
rompe com as concepções tradicionais de ensino, possibili-
tando um processo de aprendizagem integrado, vinculado 
à realidade pessoal e social, a articulação entre cultura cien-
tífica e cultura humanística, o diálogo entre arte, ciência e 
espiritualidade. Metodologia O LAPICS surgiu inicialmente 
como projeto de extensão. Em 15 de maio de 2012, através 
do Departamento de Saúde Coletiva da UFRN, foi lançado o 
Projeto de Extensão do “Centro de Atenção e Pesquisa em 
Praticas Integrativas e Complementares-CAPPIC/UFRN”. As 
ações do CAPPIC/UFRN ficaram sendo desenvolvidas no Piso 
Superior de Prédio anexo ao HUOL, aonde funcionava o anti-
go NESC, no Piso superior da Unidade Familiar e Comunitária 
da SMS Natal, que é uma Unidade municipalizada, mas que 
funciona em parceria com a UFRN. Em 16 de setembro de 
2016 na 9ª Sessão Ordinária da Plenária do Departamento de 
Saúde Coletiva foi aprovado, por Unanimidade, o Projeto do 
Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares em 
Saúde - LAPICS/UFRN aonde são desenvolvidas as ações do 
CAPPIC/UFRN. Em 30 de setembro de 2016 o LAPICS é inseri-
do como Unidade Administrativa na Hierarquia organizacio-
nal da UFRN, através do Sistema Integrado de Patrimônio, 
Administração e Contratos. Resultados e Discussão Destarte, 
passados 4 anos, o que era apenas um Projeto se ampliou 
numa dimensão muito maior, hoje temos metade do Piso 
superior do predio (6 salas), , funcionando diariamente, dois 
expedientes, em parceria com a SMS/Natal, com variados 
atendimentos ao público, servindo de campo de estágio para 
alunos da graduação em saúde, do Curso Técnico em Práticas 
Integrativas e Complementares da Escola de Saúde da UFRN 
e para alunos do Curso de Especialização em Acupuntura da 
Associação Brasileira de Acunputura-ABA Conclusões/Consi-
derações Finais .Com a implantação do LAPICS se legitimou 
avanços significativos no campo das PICS no estado do RN, 
em Natal/RN e na UFRN, Encontra-se em fase de assinatura 
os Termos de Cooperação Técnica com o Ministério da Saúde, 
Associação Brasileira de Acupuntura-ABA. Conta ainda com a 
parceria da Escola de Saúde/UFRN e do Instituto do Cérebro/
UFRN. No campo da pesquisas o espaço serve de laboratório 
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dadas pelas Coordenações de Enfermagem e de Serviço So-
cial ao buscarem estratégias de aprimoramento do processo 
de trabalho alinhadas á Política Nacional de Humanização 
do SUS¹. Objetivos Conhecer sob as perspectivas dos traba-
lhadores os desafios e as potencialidades do cotidiano do 
trabalho. Subsidiar gestores na construção do processo de 
trabalho coletivo que resulte em melhoria das relações inter-
pessoais e qualidade da assistência. Metodologia São reali-
zados encontros mensais em formato roda de conversa com 
os trabalhadores e gestores. No primeiro encontro os partici-
pantes são chamados a assistir o vídeo “A janela do hospital” 
e, convidados a expressar sua visão do ambiente de trabalho 
através de janelas simbólicas. Em seguida todos são questio-
nados acerca do veem, se muros intransponíveis ou possibi-
lidades de jardins floridos e frutíferos. Subsequentemente, 
ações lúdicas promovem espaços de reflexão do fazer coti-
diano coletivo. As falas dos participantes são analisadas pela 
equipe da educação permanente e categorizadas por meio 
de análise temática² para compreensão da realidade. Resulta-
dos e Discussão A partir da reflexão sobre suas perspectivas 
em relação ao trabalho, os participantes deixam emergir as 
suas práticas considerando o seu fazer e o fazer do outro. 
Assim, os participantes trazem os conflitos vivenciados, as 
emoções, os ressentimentos, os silêncios e sua visão sobre 
o fazer da gestão e da cultura organizacional. Como resulta-
do, a equipe da educação permanente tem encontrado ferra-
mentas para entender as necessidades dos trabalhadores e 
demonstrar ao gestor que é preciso considerar as experiên-
cias e os conhecimentos dos trabalhadores. Por outro lado, 
os trabalhadores têm a oportunidade de conhecer o lugar do 
gestor como um ambiente desafiante e de percalços cotidia-
nos. Conclusões/Considerações Finais O projeto Paredes e 
Jardins em fase de desenvolvimento, tem permitido avançar 
nas questões conflitantes entre trabalhadores e seus gesto-
res. Conclui-se que através do projeto lúdico o sujeito fala, 
escuta e reflete sobre realidades diferentes das que vivencia 
favorecendo a construção coletiva, o trabalho em equipe e 
qualidade da assistência.

Edeusa de Souza Pereira; Patricia Quintans Pacheco; Adriana de 
Freitas Rangel Carneiro; Robson Willis Torres; Dasynar Martins 
da Silva Lucas;

15932 OS DESAFIOS DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA NA PREVENÇÃO E CONTROLE DO 
USO INDISCRIMINADO DE NEUROPSICOFÁRMACOS EM 
IDOSOS

Introdução O envelhecimento populacional no Brasil requer 
atenção especializada pelas equipes de saúde. A senescên-
cia e senilidade em parte desses idosos, os tornam mais sus-
cetíveis às reações adversas de medicamentos (NERI, 2011; 
PONS, 2006). Em se tratando de pacientes idosos que fazem 
uso de psicofármacos, o tratamento concomitante das doen-
ças de base aumenta o risco para polifarmácia e multimorbi-
dades (RUIPEREZ; LLORENTE, 2000). Há um grande desafio 
no que se refere aos serviços de Atenção Primária em Saúde 
e de Programas e projetos assistenciais geriátricos e multidis-
ciplinares (MALAGUTTI, 2012). Vem sendo divulgado pela Po-
liclínica Geriátrica da Universidade Aberta da Terceira Idade 

(UNATI), órgão suplementar da Universidade do Estado do 
Amazonas (UEA), a viabilização conjunta de acompanhamen-
to profissional em ações estratégicas em saúde, estendidos 
ao ambiente domiciliar destes idosos, como a iniciativa multi-
disciplinar do Projeto Saúde em Casa, e que tem identificado 
pacientes idosos com transtornos psiquiátricos e psicosso-
máticos. Portanto, avalia-se a grande necessidade de haver 
capacitação da equipe de assistência à saúde desses idosos, 
para atuação sobre esta problemática. Objetivos Identificar 
os principais desafios enfrentados pela equipe da Estratégia 
Saúde da Família (ESF-SUS) para análise e efetivação de me-
didas de controle do uso indiscriminado de neuropsicofárma-
cos em idosos. Metodologia Trata-se da primeira etapa de re-
visão bibliográfica, como parte do projeto de doutoramento 
do programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Univer-
sidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) de Buenos 
Aires. Realizou-se a pesquisa em artigos e livros com vista a 
identificarmos as abordagens sobre o contexto atual da saú-
de mental, voltados à temática, idoso, neuropsicofármacos e 
polifarmácia, no contexto das ações na Atenção Primária em 
Saúde. Resultados e Discussão A Atenção Básica é considera-
da porta de entrada para pacientes com queixas psicológicas 
e responsável por acompanhar transtornos mentais comuns 
como ansiedade e depressão. Além, de anorexia e polifagia. 
Esses idosos são encaminhados quando em casos mais gra-
ves ao serviço especializado (BORGES et al, 2015). Profissio-
nais médicos da família nos Estados Unidos revelam que pos-
suem conhecimento insuficiente sobre psicofármacos, mas 
mesmo assim os prescrevem, fazendo com que estes medica-
mentos sejam consumidos sem o paciente apresentar de fato 
o transtorno com o qual está sendo medicalizado (BORGES 
et al, 2015). Em relação aos cuidados prestados pela equipe 
terapêutica da Estratégia Saúde da Família, no domicílio, à pa-
cientes idosos com queixa psicológica, observa-se ainda um 
olhar voltado para a doença e falta de preparo técnico para 
atuar diante desta condição de saúde e desconhecimento so-
bre a articulação a ser feita com os CAPS, de referência e con-
tra-referência (MARTINS et al, 2015). O profissional de saúde 
especificamente o enfermeiro, precisa conhecer os medica-
mentos que serão administrados, bem como seus efeitos ad-
versos, dialogando com o paciente e/ou família (PRAIA et al, 
2016). Conclusões/Considerações Finais Portanto há neces-
sidade de capacitação destes profissionais e da importância 
da equipe de apoio matricial, com atividades de educação 
permanente, orientação, troca de experiência, trabalho em 
grupo com a equipe de atenção domiciliar, procurando co-
nhecer e planejar suas ações diante das necessidades locais. 
A consulta de enfermagem e médica deve refletir de um olhar 
holístico e integral, utilizando de instrumentos de avaliação, 
diálogo e aproximação, o que estará auxiliando num diagnos-
tico precoce, prevenção de comorbidades e do uso indiscri-
minado de neuropsicofármacos. Referências BORGES, T. L. et 
al. Prevalência do uso de psicotrópicos e fatores associados 
na atenção primária à saúde. Acta Paul Enfermagem, vol. 
28, n. 4; 2015. MALAGUTTI, W. (org.). Assistência Domiciliar 
– Atualidades da Assistência de Enfermagem (1ª ed.). Rio de 
Janeiro, Brasil: Rubio; 2012. MARTINS et al. Práticas em saúde 
mental na estratégia saúde da família: um estudo explorató-

mentais cujo resumo ou tema central estivesse relacionado à 
“transversalidade”, “humanização”, “interdisciplinaridade” 
e “Política Nacional de Humanização”. Resultados e Discus-
são A transversalidade é um princípio da Política Nacional de 
Humanização (PNH) e é definida por esta como uma forma 
de “reconhecer que as diferentes especialidades e práticas 
de saúde podem conversar com a experiência daquele que é 
assistido”, além de perceber a ampliação na assistência pres-
tada, a PNH traz a cogestão para a realidade do SUS, buscan-
do corresponsabilizar usuários e profissionais na melhoria da 
saúde brasileira. Conclusões/Considerações Finais Considera-
se, então, a transversalidade como um desafio no SUS e que 
têm resultados já comprovados pelos estudos de caso e evi-
denciados na PNH. É imprescindível a valorização do trabalho 
transversal em saúde para um melhor resultado de promoção 
em saúde, barateando custos e ampliando a busca pela sauda-
bilidade em detrimento da cura de doenças.

Andressa Klemberg; Bruno Tavares Rocha; Carlos André Aita 
Schmitz;

15921 AVALIAÇÃO DE IMPACTO DE UM CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO DE GESTÃO EM SAÚDE

Introdução A recente estratégia desenvolvida para a forma-
ção e qualificação dos gestores e gerentes do Sistema Único 
de Saúde (SUS) é o Programa Nacional de Formação em Ad-
ministração Pública (PNAP) desenvolvido em 2009. Este pro-
grama engloba um curso de bacharelado em Administração 
Pública e três especializações (Gestão Pública, Gestão Pública 
Municipal e Gestão em Saúde) sendo todos os cursos gratui-
tos e oferecidos na modalidade a distância via Universidade 
Aberta do Brasil (UAB). Dentre estes cursos, a especialização 
de Gestão em Saúde, objeto desta pesquisa, pretende gerar 
mudanças no quadro atual da gestão em saúde e responder 
as demandas, oferecendo serviços de melhor qualidade. As-
sim, espera-se que os egressos desta especialização produ-
zam resultados expressos sob a forma de novas competên-
cias no ambiente de trabalho. Tais competências se aplicadas 
eficazmente, podem vir a provocar impactos no ambiente 
de trabalho e em seus processos de trabalho. Atualmente os 
resultados que um curso produz no ambiente de trabalho é 
denominado impacto do treinamento no trabalho. Objetivos 
Avaliar o impacto do treinamento no trabalho de um curso 
de especialização de Gestão em Saúde pertencente ao PNAP 
e oferecido na modalidade à distância. Metodologia Trata-se 
de um estudo de caso que utilizou de abordagem quantitati-
va e qualitativa. O caso, neste estudo, é a especialização de 
Gestão em Saúde, ofertada pela Universidade Federal de São 
João del Rei, localizada em Minas Gerais. Os participantes do 
estudo foram os concluintes desta especialização. A coleta 
de dados foi organizada em duas etapas. A primeira consistiu 
na aplicação de questionários web survey. No primeiro ques-
tionário continha questões relacionadas às características 
dos alunos. No segundo questionário consistiu do instrumen-
to “Impacto do treinamento no trabalho - medida em ampli-
tude” descrito por Abbad (1999). A segunda etapa da coleta, 
consistiu na realização de entrevistas semi-estruturada. Em 
relação à análise dos dados, aqueles provenientes da primei-
ra etapa foram analisados segundo a estatística descritiva e 
realizados os testes de associação. Já os dados da segunda 

etapa foram analisados por meio da Análise de Conteúdo mo-
dalidade Temático Categorial. Resultados e Discussão Os 121 
participantes deste estudo residem em 46 cidades distintas 
no Brasil. A média de idade é de 43,3 anos, a maioria é do 
sexo feminino, casado, cursou graduação em instituição pri-
vada e possuía outra especialização. Em relação à graduação 
e vínculo empregatício, prevalecem profissionais graduados 
em enfermagem 44 (36,4%), 110 (90,9%) possui vínculo em-
pregatício no setor público e 45 (37,2%) atua como gestor 
ou administrador na saúde. Sobre o contexto de estudo, 76 
(62,8%) já participaram de algum curso a distância e para 112 
(92,6%) o trabalho (ambiente e/ou pessoas) contribui para o 
desenvolvimento do curso. Sobre o impacto do treinamento 
no trabalho, 105 (86,48%) dos egressos afirmam que o curso 
produziu impacto positivo no ambiente de trabalho. Ressal-
ta-se os fatores associados ao impacto, o fato dos egressos 
já terem especialização, já terem realizado curso a distância e 
a contribuição do trabalho. Foi possível identificar ainda que 
os egressos aplicaram os conhecimentos adquiridos na sis-
tematização de suas práticas administrativas e na gestão de 
pessoas e alguns egressos adquiriram conhecimentos, mas 
ainda não tiveram oportunidade de aplicá-los. Conclusões/
Considerações Finais O curso de especialização de Gestão em 
Saúde do PNAP apresentou impacto positivo no ambiente 
de trabalho dos egressos. Além disso, mostrou-se relevante 
para promover mudanças da prática podendo assim, propi-
ciar um serviço de saúde mais eficiente e efetivo. Além dis-
so, os estudos que avaliam o impacto de ações educativas 
no ambiente de trabalho são de extrema importância, pois 
podem contribuir para a melhoria da oferta destas ações e 
corrigir possíveis fragilidades encontradas. Com isso, espera 
que novos editais sejam abertos e a continuidade desta espe-
cialização assim como do programa. Referências BARDIN , L. 
Análise de conteúdo. 4. Ed. Lisboa: Ed. 70, 2011 BRASIL. Minis-
tério da Educação. Secretária de Educação a Distância. Uni-
versidade Aberta do Brasil. Programa Nacional de Formação 
de Administradores Públicos. Projeto pedagógico do curso 
de especialização em gestão em saúde modalidade a distân-
cia. Brasil, 2012. MARTINS, C. C.; WACLAWOVSKY, A. J. Pro-
blemas e Desafios Enfrentados pelos Gestores Públicos no 
Processo de Gestão em Saúde. Revista de Gestão em Sistema 
de Saúde, v. 4, jan./jun., 2015. PILATI, R.; ABBAD, G. Análise 
fatorial confirmatória da escala de impacto do treinamento 
no trabalho. Psicologia: Teoria e Pesquisa, v. 21, n.1, p. 43-51, 
2005. SANTOS, A. M.; GIOVANELLA, L. Regional governance: 
strategies and disputes in health region management. Rev. 
Saúde Pública, São Paulo, v. 48, n. 4, p. 622-631, aug., 2014. 
2015. YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e método. 5. 
Ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

Marina Nagata Ferreira; Tarcísio Laerte Gontijo; Ricardo Bezerra 
Cavalcante; Juliano Teixeira Moraes; Sebastião Junior Henrique 
Duarte;

15924 PAREDES E JARDINS

Introdução O ambiente de trabalho em instituições de saúde 
é complexo nas relações interpessoais entre os trabalhado-
res e gestores. Paredes e Jardins é um projeto de educação 
permanente desenvolvido a partir das necessidades deman-
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ções de competência estadual em suas respectivas Regiões 
de Saúde e substituição por nove Núcleos Regionais de Saúde 
(NRS). Não houve planejamento prévio para conhecer a real 
necessidade de mudança e, sobretudo, definir quais as DIRES 
precisariam ser extintas, sendo tomada uma decisão mais bu-
rocrática que técnica, de forma abrupta e sem participação 
dos trabalhadores. A ausência de definições da nova modela-
gem institucional nas regiões e do papel a ser desempenhado 
pelos servidores das DIRES gerou angústia e revolta com o 
gestor estadual. O planejamento institucional da SESAB (ou 
a falta dele) não vislumbrou a transição para o novo arranjo 
administrativo, acarretando em período de baixa produtivi-
dade, comprometimento dos trabalhos técnicos, a conclusão 
de projetos e o apoio aos municípios das regiões de saúde. 
Conclusões/Considerações Finais Houve uma reestruturação 
das DIRES desarticulada com a lógica da regionalização. A 
solução encontrada para diminuição do gasto com pessoal e 
com as estruturas não contemplou as necessidades regionais, 
nem tampouco parece ter se atentando para as pessoas que 
desenvolviam as atividades naquelas instâncias, acarretando 
em conflitos e insatisfações que poderiam ter sido minimiza-
das. Por sua vez, na óptica dos trabalhadores das regionais, 
as evidências trazem elementos muito mais relacionados 
à preocupação com a perda de certo “modus operandi” de 
cada DIRES que, essencialmente, com os impactos na regio-
nalização. Em síntese, a mudança das DIRES em NRS manteve 
as antigas estruturas com outros nomes, conservou certos 
modos de trabalho e gerou o esvaziamento do apoio institu-
cional nas regionais, mas, contraditoriamente, não logrou o 
fortalecimento das práticas institucionais para viabilizar a in-
tegração regional e a efetivação da integralidade do direito 
à saúde. Referências BAHIA, 2014. Casa Civil da Bahia. Lei nº 
13.204, 11/12/2014. Modifica a estrutura organizacional da Ad-
ministração Pública do Poder Executivo Estadual e dá outras 
providências. Disponível em: http://www.legislabahia.ba.gov.
br/verdoc.php Acesso em: 01 nov. 2015. FLICK, U. Introdução a 
Pesquisa Qualitativa. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. MINA-
YO, M. C. S. O desafio do conhecimento: Pesquisa qualitativa 
em saúde. São Paulo: HUCITEC, 2007. SANTOS, A. M. Gestão 
do cuidado na microrregião de saúde de Vitoria da Conquista 
(Bahia): desafios para a construção de uma rede regionaliza-
da com cuidados coordenados pela Atenção Primaria a Saúde. 
2013. Tese (Doutorado em Ciências na Área de Saúde Pública) 
- Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação 
Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2013. YIN. R. K. Estudo de caso: 
planejamento e métodos. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

Lucas Gomes Amaral; Adriano Maia dos Santos; Fabiana 
Rodrigues Ferreira; Jamille Amorim Carvalho; João Antônio 
Brito Porto;

13710 O CONTRATO ORGANIZATIVO DE AÇÃO PÚBLICA 
(COAP) E AS COMISSÕES INTERGESTORES NO MATO 
GROSSO DO SUL

Introdução O Decreto nº 7.508/2011 instituiu as comissões 
intergestores como instâncias de pactuação consensual en-
tre os entes federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS (BRASIL, 2011). Além das comissões in-
tergestores, o Decreto 7.508 também consolidou o Contrato 

Organizativo de Ação Pública (COAP), instrumento que possi-
bilitaria um acordo de colaboração, resultado da integração 
dos planos de saúde dos entes federativos na Rede de Aten-
ção à Saúde, objetivando a organização e a integração das 
ações e dos serviços de saúde, com a finalidade de garantir 
a integralidade da assistência aos usuários. O Estado Mato 
Grosso o Sul (MS) foi o segundo Estado brasileiro a assinar 
o COAP, em 2012, após pactuações nas CIR’s e homologação 
da CIB, contemplando as suas quatro macrorregiões: Campo 
Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá. No momento da 
assinatura, MS já contava com instâncias locais em funcio-
namento para os debates das necessidades saúde, como os 
colegiados macrorregionais (posteriormente renomeados de 
CIR) e a CIB. A partir desse dado, vislumbrou-se a seguinte 
questão: a adesão de MS ao COAP poderia ter modificado, de 
alguma maneira, as pactuações estabelecidas nas CIR’s e na 
CIB? Objetivos O objetivo do presente estudo foi analisar se as 
pactuações consolidadas nas atas das Comissões Intergesto-
ras Regionais e na Comissão Intergestora Bipartite do Estado 
do Mato Grosso do Sul, apresentaram diferenças de conteú-
do antes e depois da assinatura do Contrato Organizativo de 
Ação Pública de Saúde, quanto aos seguintes aspectos: con-
tratualizações, pactuações sobre os planos de saúde (munici-
pais e estaduais) e pactuação de serviços e responsabilidades. 
Metodologia Estudo descritivo, com abordagem qualitativa, 
realizado por meio da análise documental. O corpus foi com-
posto pelas atas das reuniões da CIB e das CIRs de MS, de 
2008 a 2015. Foram excluídas do estudo as atas da CIR Três La-
goas, pela não disponibilização das atas das reuniões do perío-
do anterior à assinatura do COAP e da CIR Corumbá, por esta 
ter sido criada apenas em 2012. A análise foi guiada por um 
roteiro único para todos os documentos, baseado nas atribui-
ções das comissões intergestores determinadas pelo Decreto 
7.508/2011 e nos serviços necessários para a conformação de 
uma região de saúde. Essas atribuições e serviços foram trans-
formados em três categorias: 1. Contratualização e COAP; 2. 
Planos de saúde; e 3. Pactuação de serviços e responsabilida-
des, essa última categoria formada por sete subcategorias. 
Para a análise do conteúdo dos documentos, utilizou-se como 
apoio o software MaxQDA, que revelou os achados mais fre-
quentes, além de viabilizar a análise de contextos. Resultados 
e Discussão Foram analisadas 75 atas da CIB do MS e 142 atas 
da CIR (82 de Dourados e 60 de Campo Grande). No período 
pré-COA, as ações de vigilância foram as mais citadas nas atas 
na CIB com destaque para as campanhas de vacinação e as 
ações de combate à dengue, esta última se mantendo como a 
mais citada dentre as pactuações de vigilância no período pós-
COAP nas atas da bipartite. Na CIR Dourados, anteriormente à 
adesão ao contrato, a atenção hospitalar foi mais citada com 
enfoque no credenciamento de serviços e leitos, além da re-
gulação de leitos e formação do complexo regulador. No pe-
ríodo pós-COAP, destacaram-se na CIB o Incentivo IFAB e o 
repasse de recursos financeiros a Estados. Na CIR Dourados, 
houve destaque para aquisição de equipamentos hospitalares 
e ambulatoriais; reforma de unidades de saúde e destinação 
de verbas de emendas parlamentares. Na CIR Campo Gran-
de, os itens mais citados foram a adequação dos municípios 
a PPI e aquisição de materiais e equipamentos. Outro ponto 
a ser destacado foi o aumento da discussão sobre APS após a 

rio. Revista de pesquisa Cuidado é fundamental online, vol. 
7, n.1; 2015. NERI, A. L. Qualidade de Vida na velhice: enfoque 
multidisciplinar. Campinas, SP: Editora Alínea; 2011. PRAIA, R. 
S. Equipe multidisciplinar na assistência à saúde do idoso em 
uso de fármacos psicotrópicos. Anais do Congresso de Saú-
de Mental. São Paulo, 2016. RUIPEREZ, I; LLORENTE, P. Guias 

Práticos de Enfermagem – Geriatria. Rio de Janeiro: MC Graw 
Hill; 2000.

Raquel de Souza Praia; Ivana Beatrice Mânica da Cruz; Inez 
Siqueira Santiago Neta; Arthenize Riame Praia Guimarães 
Carobeira de Araújo; Euler Esteves Ribeiro; Carlos Eduardo Pires 
de Campos; Helena Figueiredo Felisbino Barbosa Bondim;

7. RELAÇÕES FEDERATIVAS E REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE

13268 PRINCIPAIS ENCAMINHAMENTOS E TEMAS 
DEBATIDOS PELAS COMISSÕES INTERGESTORES 
REGIONAIS EM QUATRO REGIÕES DE SAÚDE NA BAHIA

Introdução No processo de construção da viabilidade de maior 
oferta de serviços de saúde foram instituídas as Comissões In-
tergestores Regionais (CIR). A CIR é composta por gestores 
de saúde dos municípios e do respectivo estado e tem por 
objetivo ser um espaço de negociação para viabilizar o prin-
cípio norteador da integralidade assistencial e da gestão do 
cuidado regional. Objetivos Analisar os principais encaminha-
mentos e temas debatidos nas reuniões das CIR nas 4 regiões 
de saúde que compõem a região Sudoeste da Bahia. Discutir 
os dispositivos facilitadores e limitantes para planejamento e 
integração para gestão do cuidado. Metodologia Trata-se de 
estudo de caso, de caráter qualitativo. Buscou-se, por meio 
de revisão documental (Atas) estabelecer uma análise crítico-
-reflexiva para compreensão de questões da organização do 
SUS, na perspectiva da diretriz da regionalização na região 
Sudoeste da Bahia (região de Brumado, região de Guanam-
bi, região de Itapetinga e região de Vitória da Conquista). Tais 
regiões de saúde comportam 73 municípios. Analisaram-se as 
atas das reuniões das CIR entre os anos de 2013 a 2015. A pes-
quisa foi financiada pela Fapesb e foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa, da UFBA (Parecer 624.168, de 24/04/2014). 
Resultados e Discussão As regiões de saúde encontram-se em 
processo de consolidação. As reuniões da CIR apresentaram 
discussões sobre regulação assistencial, sobretudo, pela fal-
ta de oferta de serviços de média densidade tecnológica para 
atender às demandas dos municípios. As denúncias de mau 
uso dos serviços, fluxos concorrentes, atravessamentos de 
políticos, médicos e pessoal das centrais de marcação têm 
aparecido nas reuniões de todas as CIR. As reuniões têm apro-
ximado os gestores e permitido negociações mais rápidas e 
compartilhadas. Problemas na organização dos serviços são 
apresentados, porém, há poucos avanços no processo de pla-
nejamento, levando as reuniões a serem reativas. Conclusões/
Considerações Finais Os assuntos pertinentes à atenção se-
cundária tiveram maior destaque, enquanto mostrou a quase 
ausência da temática da APS nas discussões da CIR. Observou-
se que há uma busca de soluções municipais para problemas 
claramente regionais, que optam pela compra direta de servi-
ços de prestadores privados muitas vezes, mediada pela ação 
de atravessadores.

João Antônio Brito Porto; Adriano Maia dos Santos; Lucas 
Gomes Amaral; Fabiana Rodrigues Ferreira; Jamille Amorim 
Carvalho;

13520 PROCESSO DE MUDANÇA DAS DIRETORIAS 
REGIONAIS DE SAÚDE, NA REGIÃO SUDOESTE DA BAHIA, 
EM NÚCLEOS REGIONAIS DE SAÚDE

Introdução Na Bahia a revisão do modelo de regionalização, 
em 1991, veio com uma proposta de viabilidade urbana e re-
gional, com a implantação das 31 Diretorias Regionais de 
Saúde (DIRES). Em 2003, o Plano Diretor de Regionalização 
(PDR) trouxe uma proposta de divisão do estado em sete ma-
crorregiões de saúde e 32 microrregiões. O PDR foi atualizado 
em 2007 e reorganizou o estado em nove macrorregiões e 28 
microrregiões (Bahia, 2007). Quanto às DIRES, tratam-se de 
instâncias criadas antes do PDR e que por vezes, cruzava mais 
de uma região de saúde. Com o Pacto pela Saúde, processos 
como descentralização e regionalização passam a remodelar 
o lugar das diretorias regionais de saúde (Santos, 2013). Com 
isso algumas DIRES no estado da Bahia passaram a desem-
penhar um papel burocrático entre os municípios e a secre-
taria do estado. Diante deste quadro, em 2014, por meio da 
Lei nº 13.204, de 11 de dezembro, são extintas as 31 DIRES do 
estado da Bahia e são criados os nove Núcleos Regionais de 
Saúde (NRS), que a partir de então seriam responsáveis por 
um maior número de municípios por meio da centralização da 
gestão regional (Bahia, 2014). Objetivos Analisar as mudan-
ças ocorridas no processo de regionalização na Bahia, com a 
extinção das Diretorias Regionais de Saúde que foram substi-
tuídas pelos Núcleos Regionais de Saúde. Metodologia Trata-
se de estudo de caso (Yin, 2005) com abordagem qualitativa 
(Flick, 2009). Foram eleitas as quatro regiões de saúde que 
compõem a Macrorregião de Saúde Sudoeste na Bahia, que 
agregam um total de 73 municípios em seu território (Bruma-
do, Guanambi, Itapetinga e Vitória da Conquista). Realizou-se 
onze entrevistas semiestruturadas com gestores (Minayo, 
2010). Os dirigentes eleitos atenderam aos seguintes critérios: 
1) gestor/gerente que desenvolvia papel de destaque e com 
acúmulo de experiência na gestão regional; 2) pelo menos 
um gestor/gerente de cada DIRES; 3) gestores/gerentes com 
participação periódica na Comissão Intergestores Regional 
(CIR); 4) gestores/gerentes com, no mínimo, cinco anos de 
experiência na DIRES. O período das entrevistas foi de maio 
a junho de 2016. Para discussão dos resultados, optou-se pela 
análise de conteúdo temática (Minayo, 2010). A projeto foi 
aprovado no CEP da UFBA, Instituto Multidisciplinar em Saú-
de (Parecer 624.168, de 24/04/2014). Resultados e Discussão 
Em 2014, iniciou-se um processo de reorganização da adminis-
tração pública do estado da Bahia, materializada através da 
Lei nº 13.204, de 11/12/2014. No tocante à saúde, verificou-se 
a extinção das 31 DIRES, que desenvolviam diversas atribui-
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à saúde nos estados brasileiros: condicionantes históricos e 
político-institucionais. Ciência & Saúde Coletiva. 17(11): 2881-
2892, 2012. MALTA, DC et al. A Cobertura da Estratégia de Saú-
de da Família (ESF) no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional de 
Saúde, 2013. Ciência & Saúde Coletiva. 21(2): 327-338, 2016.

Mônica de Castro Maia Senna; Alcione Gonçalves Ribeiro Vieira;

13882 FLUXOS DE ACESSO REGIONALIZADO EM 
SAÚDE: PROTOCOLOS, FLEXIBILIZAÇÃO E AUTONOMIA 
DOS SUJEITOS

Introdução Desde a consolidação do Sistema Único de Saú-
de (SUS) há um empenho de forças políticas e técnica em 
concretizar arranjos organizativos que expressem o desenho 
mais adequado na efetivação do acesso à saúde em territó-
rios com limites geográficos continentais como o do Brasil. 
Porém, historicamente, é perceptível uma persistente desin-
tegração dos serviços ofertados da rede assistenciais entre os 
serviços da atenção básica e especializados. Sendo assim, o 
Estado tem investido na regionalização da saúde como poten-
te estratégia estrutural na concretude do acesso a saúde no 
SUS em território brasileiro, alicerçados principalmente pelas 
perspectivas espaciais, demográficas, culturais e econômica 
do País. No entanto, o dinamismo e a complexidade do teci-
do social tendem a representar resistência na concretização 
de moldes ideais (Pinheiro e Luz, 2007). Onde o complexo se 
estabelece, as subjetividades tornam-se a matriz geradora 
do cotidiano social e o imprevisível dá o sentido de vida que 
impulsionam os indivíduos. Apontando a necessidade de um 
dialogo mais estreito das políticas e sistemas de saúde com a 
autonomia dos sujeitos que utilizam o SUS. Objetivos Analisar 
os fluxos de acesso à atenção especializada ofertada em uma 
região de saúde do município de Russas, Ceará. Metodologia 
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, tendo como 
os processos de significações dos sujeitos inseridos no cená-
rio do estudo. Foram entrevistados 9 usuários e 5 gestores 
da área de saúde do município de Russas, estado do Ceará, 
no período de janeiro a abril de 2016. As entrevistas foram 
coletadas no serviço ambulatorial e especializado da região 
(Policlínica), por meio da técnica de entrevistas em profun-
didade, buscando reconstituir as trajetórias assistenciais 
dos usuários. A construção da informação teve como lente 
a perspectiva da fenomenologia empírica, a partir da qual se 
desvelaram as unidades de significados. Esta pesquisa é uma 
dimensão do projeto de pesquisa “Modelos de Governança, 
Regionalização e Redes de atenção à saúde no Estado do 
Ceará: Contexto, Condicionantes, Implementação e resulta-
dos”. Financiado pela Funcap no edital 03/2012 PPSUS-REDE 
e submetido ao Comitê de ética da UFC, sendo aprovado com 
número de parecer 137.055. Resultados e Discussão Durante 
a reconstituição das trajetórias assistenciais foi possível iden-
tificar elementos construídos para um melhor alinhamento 
na condução do cuidado aos usuários que necessitam aces-
sar a atenção especializada (AE) na região de saúde, dentre 
eles os ‘protocolos de acesso’, que atuam como estratégia de 
organização dos fluxos de acesso regionalizado, responsáveis 
por direcionar as portas do acesso a AE. Por outro lado, ou-
tras perspectivas foram analisadas e alguns atributos imutá-
veis do Sistema Único de Saúde (SUS), como a imposição à 

Atenção Primária em Saúde (APS) ser via exclusiva de acesso 
a AE, mostrou-se como importantes barreiras de acesso nos 
trajetos assistenciais dos usuários, refletindo sob a necessida-
de de ‘processos organizacionais mais flexíveis’. E por fim, as 
‘vias paralelas’ tornaram-se mais cristalizadas, principalmente 
pela via do sistema privado, que representa uma alternativa 
para os usuários em busca do acesso, para agilizar o tempo 
de espera entre as consultas ambulatoriais e especializadas, 
exercendo uma função auxiliar ao SUS principalmente no que 
tange à necessidade do apoio de exames laboratoriais para a 
comprovação da hipótese diagnóstica. Conclusões/Considera-
ções Finais As regiões de saúde ao se desenhar em microsiste-
mas de saúde conseguiram concentrar uma quantidade maior 
serviços de saúde, ampliando a oferta e o acesso aos servi-
ços de saúde especializados. A perspectiva da regionalização 
enquanto estratégia de acesso à AE tem se mostrado um ca-
minho viável e coerente, principalmente quando se trata de 
pulverizar serviços de saúde, aumentando a possibilidade de 
acesso. Porém esse arranjo organizacional fabrica outras de-
mandas, seja na perspectiva de quem necessita utilizar os ser-
viços (usuários) ou na perspectiva daqueles que gerenciam os 
serviços (gestores). No entanto, há a necessidade de fortale-
cer a dimensão da acessibilidade na saúde e refletir processos 
de trabalho que vem acontecendo principalmente no âmbito 
da APS, uma vez que para atribuí-la como coordenadora e 
ordenadora do cuidado é necessário dar condições para que 
isso ocorra, seja pela perspectiva estrutural ou organizacional 
do cotidiano de trabalho. Referências PINHEIRO, R., MATTOS, 
R, A (org). Construção d aintegralidade: cotidiano, saberes e 
práticas em saúde. p.232, Rio de Janeiro: UERJ, IMS; ABRAS-
CO, 2007 CAMPOS, G.W.S. (org). Tratado de Saúde Coletiva. 
p.871, São Paulo, Hucitec; Rio de Janeiro, Ed. Fiocruz, 2009. 
PINTO, S., FRANCO, T.B., MAGALHÃES, M.G.(org). Tecendo 
Redes: os planos da educação, cuidado e gestão na constru-
ção do SUS: a experiência de volta redonda (RJ). p.391, São 
Paulo, Ed. Hucitec, 2012 ZAMBENEDETTI, G; DA SILVA, R.A. A 
noção de Rede nas reformas sanitária e psquiatrica no Brasil. 
Psicologia em revista, v.14,n.1,p.131-150, 2008. CECILIO, L.C.O. 
Modelos tecno-assistenciais em saúde: de pirâmide ao circulo, 
uma possibilidade a ser explorada. Cad. Saúde Pública., Rio de 
Janeiro, V.13, Ed. 3; 469-578, jul-set, 1997.
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14004 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO 
BÁSICA E PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL – A 
VISÃO DE GESTORES DE ESFERAS SUBNACIONAIS DO SUS

Introdução No processo de descentralização da gestão da 
Assistência Farmacêutica (AF), grande parte das responsa-
bilidades sobre a provisão de medicamentos ambulatoriais 
foram delegadas para os municípios, com financiamento tri-
partite [1]. Todavia, diversos problemas persistem, tornando 
a qualificação da assistência farmacêutica na atenção básica 
(AFAB) uma agenda inconclusa.[2] Com objetivo de ampliar 
o acesso, foi criado em 2004 o Programa Farmácia Popular 
do Brasil (PFPB). Operacionalizado principalmente a partir de 
subsídio federal às farmácias comerciais, o programa oferta 
em seu elenco medicamentos também ofertados na AFAB[3]. 
Considerando a rápida expansão do PFPB (estabelecimentos 

assinatura do COAP, possivelmente influenciado pelo PMAQ. 
Conclusões/Considerações Finais Concluiu-se que as pactua-
ções financeiras predominaram nos três objetos de pesquisa 
após a adesão ao COAP, inferindo-se que este resultado foi 
possivelmente induzido pelas responsabilidades pactuadas 
e descritas nos instrumentos. O COAP pode ter sido o princi-
pal indutor das mudanças nas pactuações entre os gestores 
nas comissões, ou, em outra hipótese, ter sido apenas mais 
um facilitador, aliado às demais políticas e/ou programas que 
aconteceram em tempos similares. Para indicar uma possível 
resposta para essa questão, indica-se que o COAP, enquanto 
instrumento, foi um norteador para o aumento da pactuações 
financeiras, sendo uma importante ferramenta a ser consoli-
dada conjuntamente com as demais políticas de saúde de 
âmbito local, estadual e nacional e deve ser compreendido de 
maneira conjunta com as demais políticas contidas no SUS, 
como um método para operacionalização das pactuações in-
tergestoras no sistema. Referências Brasil. Decreto nº 7.508, 
de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 
de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sis-
tema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a as-
sistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 
providências. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011.

Mariana Sodário Cruz; Mariane Sanches Leonel de Sousa; 
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13751 REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE E ATENÇÃO 
HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE: UM ESTUDO NA 
REGIÃO NORTE DE MINAS GERAIS

Introdução Os anos 2000 assistem a um significativo reforço 
do processo de regionalização da saúde no Brasil. Impulsiona-
da por um conjunto de instrumentos normativos – com des-
taque para a Norma Operacional de Assistência à Saúde de 
2001, o Pacto pela Saúde de 2006 e o Decreto nº 7.508/ 2011 
– a regionalização vem sendo enfatizada como um dos eixos 
estruturantes do SUS, de forma a promover a organização de 
redes regionalizadas de atenção à saúde com base no princí-
pio da integralidade das ações e serviços. Apesar dos avanços 
verificados ao longo dos últimos anos, sobretudo no que tan-
ge à conformação de uma institucionalidade regional (LIMA 
et al, 2012) e à ampliação da cobertura no nível da Atenção 
Básica (MALTA et al, 2016), persistem marcantes heterogenei-
dades na oferta de serviços de saúde. Diante desse quadro, 
esse estudo propõe examinar de que forma a regionaliza-
ção da saúde afeta a oferta da atenção hospitalar de média 
complexidade, tendo como foco a Região Ampliada do Norte 
de Minas Gerais. Parte-se do entendimento de que um dos 
efeitos esperados da regionalização seria sua capacidade de 
promover a autossuficiência de cada região na oferta desse 
nível de atenção (KUSCHNIR et al, 2011). Objetivos O estudo 
analisa o processo de regionalização da saúde na Região Am-
pliada do Norte de Minas Gerais (MG), examinando como este 
processo afeta a atenção hospitalar de média complexidade. 
Foram privilegiados três eixos principais: (a) distribuição da 
oferta de leitos e médicos na região; (b) internações hospita-
lares de média complexidade por região e local de residência; 
e (c) o fluxo de internação de pacientes por procedimentos 
de média complexidade entre as regiões de saúde. Metodo-

logia Foi feita pesquisa empírica, de caráter exploratório, por 
meio de levantamento na base de dados do DATASUS, especi-
ficamente o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES) e o Sistema de Informações Hospitalares (SIH), este 
último relacionado às Autorizações de Internações Hospitala-
res (AIH) dos municípios e estabelecimentos hospitalares da 
Região Ampliada. Realizou-se também estudo documental de 
normativas e relatórios da Secretaria Estadual de Saúde/MG e 
do Ministério da Saúde. Informações sócio-demográficas e re-
lativas às distâncias entre municípios e regiões foram obtidas 
junto ao IBGE e à Fundação João Pinheiro. O recorte temporal 
do estudo cobre os anos de 2003 a 2013, período que vai da 
implantação das estratégias de regionalização até as últimas 
informações então disponíveis no DATASUS, buscando identi-
ficar continuidades e mudanças na conformação da Atenção 
Hospitalar de Média Complexidade na Região Norte de Mi-
nas Gerais a partir do processo de regionalização da saúde. 
Resultados e Discussão A Região Norte de MG compreende 
9 Regiões de Saúde, 86 municípios e 1.577.300 habitantes. É 
uma das mais pobres do estado, com indicadores sócio-sani-
tários similares ao Nordeste do país. A maioria dos municípios 
é de pequeno porte e oferta somente atenção básica. Possui 
grande extensão geográfica e distâncias de até 500 km entre 
alguns municípios e o polo regional. A oferta de leitos e médi-
cos está aquém da média nacional e distribuída desigualmen-
te entre regiões de saúde e municípios, dos quais 50 não têm 
hospital. A média complexidade hospitalar limita-se a estabe-
lecimentos situados em 13 polos regionais e a alta complexi-
dade a Montes Claros. Houve diminuição de leitos no período, 
influenciando as taxas de internações, que ficaram abaixo do 
país e de MG, com pior situação para municípios mais pobres. 
Excluída a região Montes Claros/Bocaiuva, em cinco a média 
de pacientes internados para procedimentos de média com-
plexidade na região de residência foi de 85%, sendo parto e 
nascimento o mais frequente. Nas outras Regiões, o percen-
tual foi de 60%. Pacientes não internados na região de residên-
cia foram, em sua maioria, direcionados ao município de Mon-
tes Claros, polo macrorregional. Conclusões/Considerações 
Finais Ao iniciar essa pesquisa, esperava-se que a regionaliza-
ção da saúde tivesse afetado a atenção hospitalar de média 
complexidade aumentando a oferta de leitos e médicos e as 
internações no próprio município ou nos mais próximos da 
residência. Embora tenha sido observada melhor distribuição 
dos recursos entre os municípios da região, em função do au-
mento de instituições hospitalares de pequeno e médio porte, 
mantiveram-se os mesmos índices de internações na região 
de residência anteriores ao processo de regionalização, com 
predominância das hospitalizações para parto e alguns ou-
tros procedimentos clínicos. Conclui-se que a regionalização 
não tem afetado de forma equânime as regiões de saúde no 
Norte de Minas Gerais e a Atenção Hospitalar de Média Com-
plexidade permaneceu concentrada no polo macrorregional, 
mantendo iniquidades no acesso, principalmente frente à ne-
cessidade de deslocamentos da população. Referências KUS-
CHNIR R et al. Configuração da rede regionalizada e hierarqui-
zada de atenção à saúde no âmbito do SUS. In: GONDIM R et 
al., GRABOIS V, MENDES JUNIOR WV (org.) Qualificação dos 
Gestores do SUS. 2. ed. Rio de Janeiro: FIOCRUZ/ENSP/EAD. 
Rio de Janeiro: 2011. LIMA, LD et al. Regionalização e acesso 
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38.1% das suas AIH’s. No tocante a alta complexidade apenas a 
2ª e 7ª apresentaram resolutividade, enquanto a 1ª, 3ª, 5ª, 8ª se-
quer solucionam 50% das internações de média complexidade 
e enviam mais de 50% das internações eletivas à região metro-
politana. Conclusões/Considerações Finais A ineficiência dos 
gestores na efetivação da regionalização e a não observância 
dos princípios do SUS, resulta em sobrecarga para outra re-
gião, que atende a sua população e abarca grande parte das 
internações imigrantes das demais, resultando em superlota-
ção nas principais unidades, aumento das iniquidades e redu-
ção da qualidade do atendimento.

João Paulo Teixeira da Silva; Rosimery Cruz de Oliveira Dantas; 
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14128 REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE EM PERNAMBUCO: 
CONTEXTO, IMPLANTAÇÃO E GOVERNANÇA

Introdução A regionalização, como estratégia da descen-
tralização das ações e serviços de saúde, é considerada de 
relevância pública e uma referência normativa importante 
para a efetivação do Sistema Único de Saúde. A estratégia 
significa ofertar serviços e ações de saúde capaz de possibi-
litar a integralidade das ações, a qualidade e resolubilidade 
no atendimento às necessidades dos cidadãos, e o acesso 
ao sistema de saúde, ancorado nas necessidades e deman-
das das regiões de saúde, nos critérios de hierarquização e 
na conformação das redes de atenção. Para a operacionali-
zação da estratégia, considera-se os desafios existentes na 
implantação do processo de regionalização e no fortaleci-
mento das funções e responsabilidades das autoridades sa-
nitárias (município, estado e união), com destaque para o 
papel do estado; e leva-se em consideração o que é proposto 
normativamente e o que de fato acontece no cotidiano das 
práticas da gestão de saúde, justificando assim, a necessida-
de da pesquisar sobre a temática, nesta pesquisa, no esta-
do de Pernambuco. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de 
ética e teve o financiamento da FACEPE. Objetivos Comparar 
o discurso dos gestores estaduais na condução da regionali-
zação em Pernambuco, com o arcabouço legal e normativo 
do processo; confrontar os discursos dos gestores estaduais, 
diante da condução na implementação da regionalização, 
com os dos representantes das instâncias de participação so-
cial; examinar o processo de regionalização da saúde a partir 
da compatibilidade entre os discursos, o arcabouço legal e 
normativo e as estratégias de operacionalização traçadas pe-
los atores envolvidos. Metodologia A pesquisa pautou-se na 
abordagem qualitativa com a possibilidade de fundamentar-
se na realidade e aproximar-se das experiências dos atores 
envolvidos na regionalização. Entrevistas foram realizadas, 
a partir de um roteiro semi-estruturado, baseado na Matriz 
de Avaliação da Regionalização na Saúde (MARS), elaborado 
pelo grupo de pesquisa Economia Política da Saúde –UFPE. 
Foram escolhidos para entrevista atores importantes, pes-
soas que participam da gestão de saúde em Pernambuco: 
representantes da SES responsáveis pela Gerência Regional 
de Saúde (GERES) nas 12 regiões do estado, representante 
do nível central e conselheiros do Conselho Estadual de Saú-
de. As entrevistas foram realizadas na secretaria estadual 
por membros do grupo de pesquisa, gravadas, transcritas 

e analisadas. Categorias foram construídas a partir da tra-
jetória analítica da Análise de Conteúdo (BARDIN,2011): 1- 
pré- análise, 2- exploração do material e 3 - tratamento dos 
resultados. A coleta foi realizada no ano de 2015. Resultados 
e Discussão A partir da análise das entrevistas as seguintes 
categorias foram construídas: O protagonismo do estado na 
regionalização na saúde; As estratégias importantes para a 
operacionalização da regionalização no estado; Os entraves 
para o avanço da regionalização no estado; A compreensão 
dos gestores regionais sobre o processo de regionalização; A 
regionalização na saúde e a fragilidade da participação social. 
Percebe-se, que o projeto de regionalização no estado avan-
ça de modo lento e fragmentado, que os gestores compreen-
dem o estado como principal articulador, orientador e incen-
tivador do processo de regionalização, promovendo espaços 
de capacitação dos gestores e na discussão do Plano Diretor 
de Regionalização e das Redes de Atenção à Saúde (RAS) nas 
regiões, juntamente com os municípios. Todavia, fragilidades 
são destacadas no processo como a participação social nas 
discussões sobre regionalização, em especial nos Conselhos 
Municipais de Saúde, na operacionalização dos instrumentos 
de gestão apontados no Decreto nº 7.508, na regulação dos 
serviços de saúde, bem como nas dificuldade de recursos 
humanos e do financiamento nas regiões de saúde. Conclu-
sões/Considerações Finais A pesquisa realizada pelo grupo 
de Economia Política da Saúde evidencia as dificuldades no 
processo de regionalização no estado e indica a necessida-
de de avanços para a operacionalização no processo, que 
contempla a participação articulada do controle social junto 
ao estado e municípios e a conformação efetiva das Redes 
de Atenção nas regiões de saúde. A pesquisa oportunizou a 
construção da MARS, fundamentando a construção do rotei-
ro de entrevista, configurou-se como um instrumento de ava-
liação e pesquisa para/sobre a regionalização na saúde. Desse 
modo, o trabalho, destaca e indica estratégias importantes 
para o fortalecimento da operacionalização da regionaliza-
ção, como: o aporte de recursos solidários entre as autorida-
des sanitárias e o investimento na formação dos Conselhos, 
direcionada ao processo de regionalização e para o exercí-
cio da função, sintonizado com os interesses e necessidades 
da coletividade que representam. Referências ABRÚCIO, FL. 
Para além da descentralização: os desafios da coordenação 
federativa no Brasil. ALBUQUERQUE, MV.; IOZZI, FL.; MELLO, 
GA. O processo de regionalização nos estados brasileiros. 
In: VIANA, ALD. BARDIN, L. Análise de Conteúdo. 3ª Edição. 
Tradução de Luíx Antero Reto e Augusto Pinheiro. Lisboa/
Portugal, 2004. BRASIL. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 
2001: regulamentação da Lei nº 8.080/90. GUIMARÃES, VLB. 
O processo da regionalização da saúde em Pernambuco, na 
perspectiva da gestão estadual. Dissertação (Mestrado em 
Saúde Coletiva). Centro de Ciências da Saúde – Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife, 2012. REIS, YAC. dos. Con-
senso sobre o papel do gestor estadual na regionalização da 
assistência à saúde do SUS. Dissertação (Mestrado em Saúde 
Pública). Centro de Pesquisa Ageu Magalhães – Fundação Os-
waldo Cruz, Recife, 2010.
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e financiamento)[4] e as dificuldades na AFAB, é de se espe-
rar que localmente a dinâmica do acesso e utilização dessas 
diferentes fontes de obtenção tenha se alterado, trazendo 
consequências práticas para a gestão da AF nas esferas sub-
nacionais. Por um lado, os municípios têm a responsabilidade 
de organizar e garantir a provisão de medicamentos no âm-
bito da AB, e por outro veem o avanço de uma política fede-
ral com objetivos e públicos similares, que se concretiza em 
estabelecimentos privados. Objetivos O trabalho teve como 
objetivo identificar a percepção de gestores públicos da AF 
em esferas subnacionais e de gerentes técnicos de instâncias 
colegiadas do SUS sobre os reflexos do PFPB, iniciativa exclu-
sivamente federal, na gestão da AFAB, de responsabilidade 
tripartite e operacionalizada pelos municípios. Metodologia 
Tratou-se de estudo qualitativo, a partir da realização de 
entrevistas semiestruturadas com 12 gestores. Estes foram 
inicialmente um gerente técnico do CONASS e um do CONA-
SEMS, que então indicaram oito secretários municipais de 
saúde; um gestor da AF municipal; e um gestor da AF esta-
dual. Buscou-se contemplar representantes de municípios de 
diferentes portes populacionais e regiões do país e valorizar 
posições estratégicas de tomada de decisão e implementa-
ção na gestão pública do SUS. O questionário, submetido a 
pré-teste, conteve quatro blocos de perguntas. Após coleta 
de dados, foi realizada análise de conteúdo[5], seguindo as 
seguintes etapas: transcrição, leitura preliminar, leitura em 
profundidade, organização em blocos temáticos, síntese e 
interpretação. Os resultados foram agrupados em duas ca-
tegorias: desafios e avanços da AFAB e do PFPB e conexões 
entre a AFAB e o PFPB. O projeto foi aprovado em Comitê de 
Ética e os entrevistados manifestaram anuência em participar 
da pesquisa. Resultados e Discussão Com relação à AFAB os 
entrevistados relataram como problemas o subfinanciamen-
to; irregularidade no abastecimento; estrutura e recursos 
humanos inadequados; e dificuldades na aquisição de me-
dicamentos, destacando-se dificuldades com fornecedores, 
escassez de interessados em processos licitatórios e uma 
incapacidade do mercado interno para atender a demanda 
dos municípios. A maior parte destas questões encontram 
respaldo na literatura científica. Como pontos positivos da 
atuação do MS, destacou-se iniciativas com o sistema Hórus 
e o programa Qualifar-SUS. Houve visões divergentes sobre 
as relações entre AFAB e PFPB, se concorrentes ou comple-
mentares. Ressaltou-se o contraste entre os crescentes in-
vestimentos no PFPB e estagnação destes na AFAB; os dife-
rentes custos de cada política; a sobreposição dos elencos; 
a migração de usuários e o papel do PFPB como alternativa 
de acesso. Foram relatadas situações onde os municípios dei-
xam de ofertar os medicamentos incluídos no PFPB na AFAB. 
Conclusões/Considerações Finais O subfinaciamento da AFAB 
tem sobrecarregado os municípios em função do aumento 
da demanda e dos preços. O grande investimento no PFPB 
mostra-se questionável em função dos custo superiores des-
ta política. O programa, todavia, se sustenta na prática en-
quanto alternativa de acesso a partir das situações de desa-
bastecimento na rede pública e de disponibilidade garantida 
de medicamentos no PFPB, o que pode fazer com que ges-
tores deixem de ofertar medicamentos do PFPB na AFAB. A 
implementação centralizada do PFPB parece ter se dado com 

baixa articulação com as esferas subnacionais, gerando dis-
tintas interpretações sobre seu papel e objetivos para os mu-
nicípios. A falta de coordenação das ações faz com que a con-
vivência entre as políticas leve a uma redefinição indireta do 
papel da AFAB, na medida em que suas fragilidades somadas 
à vigorosa implementação do PFPB tem consequências na 
utilização a nível local e influenciam as decisões de gestores 
municipais na condução da política de AF. Referências 1. Kor-
nis GEM, Braga MH, Zaire CEF. Os marcos legais das políticas 
de medicamentos no Brasil contemporâneo (1990-2006). Rev 
Atenção Primária À Saúde. 2008;11(1):85–99. 2. Vieira FS. Qua-
lificação dos serviços farmacêuticos no Brasil: Aspectos in-
conclusos da agenda do Sistema Único de Saúde. Rev Panam 
Salud Publica. 2008;24(2):91–100. 3. Mattos LV. Assistência 
Farmacêutica na Atenção Básica e Programa Farmácia Popu-
lar do Brasil: uma análise crítica das políticas de provisão de 
medicamentos no Brasil [Dissertação]. Rio de Janeiro: ENSP/
Fiocruz; 2015. 4. Silva RM, Caetano R. “Farmácia Popular do 
Brasil” Program: characterization and evolution between 
2004 and 2012. Ciênc Saúde Coletiva. 2015;20(10):2943–56. 5. 
Bardin L. Análise de Conteúdo. Edições 70 - Brasil; 2011. 280 p.
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14077 O PRINCÍPIO DA REGIONALIZAÇÃO E SUA 
RELAÇÃO COM A EFETIVIDADE NA ASSISTÊNCIA DE 
REGIONAIS DE SAÚDE EM UM ESTADO DO NORDESTE 
BRASILEIRO

Introdução A regionalização da saúde, diretriz organizativa 
capaz de melhorar a qualidade e a racionalidade da assistência 
de uma determinada região, é uma estratégia de descentra-
lização na oferta de assistência à população e possibilidade 
de resolução de grande parte dos agravos e doenças. Busca 
melhorar o acesso: disponibilidade, acessibilidade, adequação 
funcional, capacidade financeira e aceitabilidade. Objetivos 
Avaliar a capacidade das regiões de saúde do estado do Rio 
Grande do Norte (RN) atenderem a demanda de internações 
de seus pacientes adistritos em seu território, bem como a 
efetividade do princípio da regionalização no Sistema Único 
de Saúde local. Metodologia Estudo transversal, abordagem 
quantitativa, análise estatística descritiva, utilizando propor-
ção, tendo como referência as guias de Autorização de Inter-
nação Hospitalar(AIH). Período do estudo: de janeiro/2015 a 
junho/2016. Fonte: Banco de dados do DataSUS: Sistema de 
Informações Hospitalares (SIH) do Ministério da Saúde. Soft-
wares: tabulação no TABWIN e analise no Microsoft Office 
Excel 2010. Local: Regiões de saúde do RN. Variável: procedi-
mento, leito/especialidade, caráter do atendimento e comple-
xidade da internação. Critério de inclusão: residência no RN 
e atendimento pelo SUS. E exclusão: AIH glosadas e local de 
residência ignorado. Resultados e Discussão O RN possui oito 
regiões, e as que apresentaram melhor desempenho foram a 
metropolitana (7ª) internando no seu território 99.5% de seus 
munícipes e a de Mossoró (2ª), que absorveu 86.9% de sua 
demanda hospitalar. A região metropolitana recebeu das re-
giões S. J. de Mipibú (1ª), J. Câmara (3ª), S. Cruz (5ª) e Açu (8ª) 
62.6%, 70.0%, 53.4% e 28.9% dos pacientes adscritos uma vez 
que elas só atenderam respectivamente a 36.1%, 25.6%, 41.7% e 
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estaduais acerca do processo de regionalização bem como 
identificar seus avanços e dificuldades. Metodologia Trata-se 
de um estudo qualitativo com cunho exploratório. Foram rea-
lizadas entrevistas com os Secretários de Estudais de Saúde 
de cinco estados que apresentaram investimentos singulares 
em relação ao processo de regionalização: Ceará, Mato Gros-
so do Sul, Tocantins, Minas Gerais e Paraná. As entrevistas fo-
ram realizadas no período de outubro a dezembro de 2015, 
logo foram entrevistados os Secretários Estaduais de Saúde 
que estavam com o mandato vigente neste momento. A apre-
ciação das entrevistas se deu por meio do software Iramuteq 
6.0 que é um software gratuito e desenvolvido sob a lógica da 
open source, licenciado por GNU GPL. Ele ancora-se no am-
biente estatístico do software R e na linguagem python. Este 
programa informático viabiliza diferentes tipos de análise de 
dados textuais, desde aquelas simples, como a lexicografia 
básica (cálculo de frequência de palavras), até análises mul-
tivariadas (classificação hierárquica descendente, análises de 
similitude).(CAMARGO,2013) Resultados e Discussão A análise 
da classificação hierárquica descendente resultou em 4 eixos 
temáticos: i) avanços da regionalização em saúde; ii) cons-
trução do planejamento regional; iii) gestão participativa; iv) 
identificação dos desafios no processo de regionalização e 7 
classes que os compõem: 1- Avanços no acesso aos serviços 
de saúde com a colaboração da regionalização, 2- A partici-
pação do controle social na tomada de decisões, 3- O papel 
dos conselhos intergestores, 4 – O processo de regionaliza-
ção. 5 – Vazios assistenciais- busca pela ampliação na presta-
ção de serviços e pactuações intermunicipais, 6 - Necessidade 
de investimento nos serviços de saúde e recursos físicos e 
7- Acesso aos serviços de saúde nos municípios polos. Além 
da identificação dos eixos e classes foi possível verificar que o 
papel dos conselhos intergestores na gestão participativa é o 
mais destacado no discurso dos entrevistados, 17,7% de ocor-
rência, o que enfatiza a importância da participação desses 
atores no planejamento regional e equitativo. O assunto de 
menor ocorrência nos discursos foi a A participação do con-
trole social na tomada de decisões, com a frequência de 11,6% 
de ocorrência nas palavras analisadas. Conclusões/Considera-
ções Finais Dentre os estados escolhidos, o Ceará é conside-
rado o pioneiro no processo de regionalização e se destacou 
no fortalecimento da mesma. Mesmo sendo claros os investi-
mentos, nos estados escolhidos, para avançar no processo de 
regionalização em saúde, ainda existem desafios que compro-
metem maiores avanços, sendo o mais destacado, na fala dos 
gestores, os vazios assistenciais, os quais ainda apontaram 
como vertentes desse desafio as falhas no financiamento da 
saúde, a escassez de recursos humanos e materiais, a neces-
sidade de ampliação na prestação de diversos serviços e pac-
tuações intermunicipais. De acordo com o estudo, os avanços 
no processo de regionalização em saúde são dependentes do 
planejamento regional baseado na gestão participativa e na 
identificação das necessidades em saúde de cada região, o 
que aponta a importância do fortalecimento do planejamento 
regional e a implementação de políticas que visem ampliar o 
acesso aos serviços de saúde de forma equitativa. Referências 
CAMARGO, B. V.; JUSTO, A.M. IRAMUTEQ: um software gra-
tuito para análise de dados textuais. Temas psicol., Ribeirão 
Preto, vol. 21, n. 2, p.513-518, dez. 2013. MACHADO, J.A. Pac-

to de Gestão na Saúde: Até onde esperar uma regionalização 
solidária e cooperativa?. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 
v.24, n.71, p.105-119, 2009.

Monique Santos de Mesquita; Helena Eri Shimizu;

14327 O APOIADOR LOCAL COMO ATOR ESTRATÉGICO 
NA IMPLEMENTAÇÃO DO QUALISUS – REDE: 
ENGENHEIROS DE CONEXÃO?

Introdução Este trabalho é uma reflexão sobre o apoiador 
institucional do Ministério da Saúde, particularmente sobre 
a atuação dos apoiadores do Projeto de Formação e Melho-
ria da Qualidade das Redes de Saúde – QualiSUS-Rede (QSR), 
uma iniciativa do Ministério da Saúde (MS) e do Banco Mun-
dial (BIRD), entre 2012 e 2014, para induzir a organização de re-
des regionalizadas de atenção à saúde no Brasil. O Laborató-
rio de Avaliação de Situações Endêmicas Regionais, da Escola 
Nacional de Saúde Pública (LASER/ENSP/FIOCRUZ) conduziu 
uma avaliação de implementação abrangendo quinze expe-
riências em Regiões de Saúde - metropolitanas e de fronteira. 
Uma equipe de apoiadores institucionais foi contratada para 
atuar no QSR e na implementação de suas ações. Na fase ini-
cial da avaliação, que compreendeu a análise dos subprojetos, 
a atuação dos apoiadores se sobressaiu pela contribuição no 
acompanhamento de sua execução. O protagonismo destes 
atores, a abrangência das competências e funções requeridas 
nos editais de seleção deste profissional, no que se refere ao 
alinhamento conceitual e capacitação para trabalhar com pro-
cessos de negociação e mediação de coletivos desencadeou 
este estudo. Objetivos Apresentar uma reflexão sobre o papel 
do apoiador no estabelecimento de conexões entre as partes 
envolvidas e os limites do exercício do apoio na ampliação da 
efetividade das práticas em saúde. Da mesma forma, discu-
tir o apoio institucional, tal como definido no Sistema Único 
de Saúde, suas finalidades e atribuições, bem como as condi-
ções para o desempenho de suas funções. Metodologia Este 
estudo envolveu além de revisão bibliográfica sobre o tema, 
a análise de relatórios periódicos elaborados pelos apoiado-
res para o MS; de oficinas de modelização das intervenções, 
entrevistas por meio de roteiro semi-estruturado e relatórios 
parciais e final do projeto QSR, com o registro descritivo das 
ações e da observação direta dos pesquisadores sobre a atua-
ção do apoiador. Procedeu-se ao exame do material transcrito 
utilizando como referencial a abordagem sobre a atuação de 
atores intermediários, desenvolvida por Clavier et al (2012)e 
inspirada na teoria de ator-rede (TAR) para os quais a trans-
lação - processo de mediação e alinhamento de interesses - 
abrange três domínios concomitantes: Mediações cognitivas: 
lida com o conteúdo do conhecimento necessário; Mediações 
estratégicas: abrange todas as atividades, competências e 
ferramentas para manter o interesse das partes envolvidas 
e, Mediações logísticas: capacidade de coordenação que cria 
as condições de parceria. Resultados e Discussão Os resulta-
dos são apresentados segundo as perguntas referenciadas 
nas operações de tradução, considerando os domínios de 
mediação cognitivos, estratégicos e logísticos e as múltiplas 
interfaces de relações dos diferentes actantes. No cogniti-
vo, as conexões articuladas para encaminhar controvérsias e 
convergências ocorreram principalmente na interface entre 

14225 OS DESAFIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 
NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE NO CONTEXTO 
AMAZÔNICO: O CASO DA REGIÃO DE MANAUS, ENTORNO 
E ALTO RIO NEGRO

Introdução O cenário brasileiro se caracteriza pela diversida-
de de contextos regionais com marcantes diferenças sócio 
econômicas e necessidades de saúde da população. Assim, no 
momento atual de implementação do SUS, dentre os desafios 
mais urgentes está a expansão e adequação da oferta, regio-
nalização e consolidação de redes de atenção à saúde (RAS), 
visando ampliar o acesso, a efetividade e eficiência de ações e 
serviços de saúde. Este desafio é ainda maior em regiões como 
a Amazônica. A implementação da regionalização da saúde, é 
uma aposta das políticas públicas de saúde para que consiga 
avanços não alcançados com a municipalização (Lima,2012). 
Visando fortalecer o processo de organização dos serviços de 
saúde, Portaria nº4279/2010 definiu as RAS como estratégia 
que assegura ao usuário um conjunto de ações integradas de 
qualidade. Essa organização, exige que a Atenção Primária à 
Saúde (APS) ocupe posição estratégica, sendo esta responsá-
vel pela integralidade, continuidade, eficiência e eficácia do 
sistema de saúde. Objetivos Identificar o papel da Atenção 
Primária à Saúde no acesso, efetividade e eficiência das ações 
e serviços no Sistema Única de Saúde (SUS), na coordenação 
do cuidado e ordenamento da Rede de Atenção à Saúde e sua 
relação com a Rede de Urgência e Emergência (RUE) na con-
formação da região de saúde de Manaus, Entorno e Alto Rio 
Negro – AM Metodologia Estudo de caso realizado no âmbito 
da pesquisa Política, Planejamento e Gestão das Regiões e Re-
des de Atenção à Saúde no Brasil na região de saúde “Manaus, 
Entorno e Alto Rio Negro”. Utilizou-se abordagem qualitativa 
e quantitativa através de entrevistas em profundidade e ques-
tionários estruturados com atores que participam da gestão 
ou prestação de serviços nos âmbitos estadual, regional e 
municipal. Esquema analítico compreendeu dimensões polí-
tica, estrutura e organização. Dados quantitativos digitados 
em banco de dados e realizada análise dos dados qualitativos 
transcritos. Para análise quantitativa dos resultados foi utiliza-
do software SPSS, optou-se por usar escores médios das ques-
tões expressas na escala de Likert de cinco pontos, em que o 
valor um (1) equivale à pior avaliação e cinco (5) à melhor. Para 
as questões dicotômicas e multinomiais, optou-se por utilizar 
o percentual das respostas afirmativas e/ou positivas em rela-
ção ao item investigado. Resultados e Discussão Resultados 
trouxeram à tona realidade marcada por dificuldades no cui-
dado, agravadas pelo fato da APS apresentar pouco potencial 
em assumir o papel de coordenadora do cuidado com baixos 
escores nos quesitos: Profissionais da APS recebem contrar-
referência (1,8), contatam especialistas para informações 
sobre pacientes (1,6), acompanham pacientes durante inter-
nação (1,4). No que diz respeito à presteza no atendimento 
e resolutividade do problema, demonstra-se uma APS com 
uma avaliação inferior à RUE nesse quesito, respectivamente 
33% e 44%, o que aponta para dificuldades em superar modelo 
centrado na doença, ênfase na demanda espontânea e agu-
dização das condições crônicas. Ainda que tenha sido mais 
resolutiva, a RUE apresenta-se não integrada com as ações da 
APS. Integração com a RUE ocorre para 27% e mecanismos de 

contrarreferência (29,4%). Demonstra-se grave fragmentação 
na rede de serviços, que implica, no contexto da região, em 
elevado custo com logística e deslocamento de usuários. Na 
avaliação dos gestores as condições de acesso são o principal 
fator de dificuldade para prestação de serviços (4,8) e con-
centração desses no município polo não atende a distribuição 
territorial. Conclusões/Considerações Finais Planejamento e 
organização dos serviços são essenciais para o funcionamen-
to adequado do sistema de saúde, entretanto, constatou-se 
na região de Manaus, Entorno e Alto do Rio Negro – AM, um 
sistema que não é organizado de forma a resolver o problema 
do usuário. APS apresenta pouca integração com os demais 
níveis de atenção não constituindo efetivamente uma rede de 
atenção à saúde. Fragilidade da APS e sua avaliação inferior no 
que diz respeito à resolutividade com relação à RUE aponta 
para a permanência de elevados custos financeiros na região, 
que além dos gastos com demandas agudizadas, tem um in-
cremento nesses valores devido ao alto custo do transporte. 
Torna-se necessário a criação de estratégias que consolidem 
a APS nos municípios dessa região, no intuito que atue com 
resolutividade nas ações de seu escopo, evitando transferên-
cias desnecessárias. O fortalecimento desse nível de cuidado 
é essencial para que a APS consiga consolidar o seu papel en-
quanto coordenadora da RAS. Referências Brasil. Ministério 
da Saúde. Portaria GM/MS n.4279 de 30 de dezembro de 2010. 
Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção 
à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. Diário Oficial 
da União 2010, 30 dez. Lima LD, Viana ALd’Á, Machado CV et 
al. Regionalização e acesso à saúde nos estados brasileiros: 
condicionantes históricos e político-institucionais. Ciência e 
Saúde Coletiva 2012; 17(11): 2881-2892.

Paulo Henrique dos Santos Mota; Amandia Lima; Aylene 
Bousquat; Maria Luiza Garnelo Pereira; Ana Luiza D‘Ávila Viana;

14233 O PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO EM SAÚDE, 
AVANÇOS E DESAFIOS: UMA PERCEPÇÃO DOS GESTORES 
ESTADUAIS DE SAÚDE.

Introdução A construção do SUS avançou conduzida em di-
reção à descentralização com base nos marcos normativos 
temporários, e teve como objetivo formar competências e es-
truturas descentralizadas de gestão e provisão de serviços de 
saúde. No modelo descentralizado, os municípios passaram 
a gerir a maioria das unidades públicas de serviços de saúde, 
além de assumir a responsabilidade formal pela gestão de 
unidades privadas. Embora se reconheça que o movimento 
descentralizador aumentou a provisão de serviços de atenção 
básica à população, esse processo evidenciou a necessidade 
de organização regional para atender às demandas referentes 
a serviços de maior complexidade. Diante dessa necessidade, 
foram publicadas a Normas Operacionais de Assistência a Saú-
de – NOAS SUS 01/01 e NOAS SUS 01/02, que enfatizavam o 
processo de regionalização do SUS como fundamental para 
ampliação do acesso às ações e aos serviços de saúde, então, 
foi retomado para superar a barreira do limite geográfico na 
organização do acesso a serviços de saúde, por meio da inte-
gração dos sistemas municipais de saúde sob a coordenação 
dos gestores estaduais (MACHADO, 2009). Objetivos O tra-
balho tem como objetivo analisar a percepção dos gestores 
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Cortez, 2012. BRASIL. Presidência da República. Lei n.º 8.080, 
de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. 1990a. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm>. ______. Ministério da Saúde. 
O consórcio e a gestão municipal em Saúde. Brasília. 1997a. 
Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
cd05_14.pdf> ______. Presidência da República. Lei nº 11.107, 
de 6 de abril de 2005. Dispõe CRUZ, M. C. M. Consórcios Inter-
municipais: uma alternativa de integração regional ascenden-
te. São Paulo: Polis, 2001.

Letícia Cristina Bento; Heliton Henrique de Oliveira;

14384 CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO DE 
GOVERNANÇA REGIONAL DAS REGIÕES DE PETROLINA 
(PE) E DE JUAZEIRO (BA).

Introdução Em um Estado federado, os governos subnacio-
nais possuem autonomia política, partilham legitimidade e o 
processo de tomada de decisão, desse modo, as relações de 
poder obedecem a uma lógica horizontal (FRUTUOSO, 2010). 
Assim, tem-se mais de um agente governamental na defini-
ção, na elaboração e na implementação de políticas públicas. 
Nesse modelo de organização, é fundamental que existam 
mecanismos capazes de compatibilizar a autonomia e a in-
terdependência que devem pautar-se na cooperação entre 
os governos. No SUS as comissões Intergestores regionais 
(CIR) se constituem em um desses mecanismo. O estudo de 
Mendes et al. (2015) aponta que quanto maior for a potência 
desse espaço de governança regional na condução da política 
de regionalização, menor será a permeabilidade de interesses 
político-partidários e individuais na constituição das redes de 
atenção. Objetivos Este estudo tem como objetivo analisar 
a atuação da CIR das regiões de Petrolina (PE) e de Juazeiro 
(BA) que integram a rede interestadual de atenção à saúde do 
Vale Médio São Francisco Metodologia Utilizaram-se métodos 
mistos de pesquisa com triangulação de dados, usando análi-
se de documentos, entrevistas individuais com questionário e 
entrevistas abertas com gestores estaduais de saúde. Foram 
entrevistados 66 gestores, prestadores e representantes da 
sociedade. Para a validação dos dados quantitativos, foram 
analisadas as atas das reuniões da CIR de Petrolina (PE) e Jua-
zeiro (BA), entre janeiro e dezembro de 2015. Para a tabulação 
dos dados optou-se pelo software PHP Lime Survey - Open 
Source. Já os cálculos estatísticos foram processados pelo 
software SPSS Statistics. Os resultados da estatística descri-
tiva se deram por escores médios das questões expressas na 
escala de Likert de cinco pontos, valor um (1) é equivalente à 
pior classificação e cinco (5) para a melhor avaliação. A análise 
temática dos dados qualitativos foi realizada pelo método de 
análise de conteúdo de Bardin. Resultados e Discussão A rede 
de saúde do Vale Médio São Francisco é uma macrorregião 
interestadual de saúde, que abrange Bahia e de Pernambu-
co e é composta por seis regiões de saúde (Bahia – Juazeiro, 
Paulo Afonso e Senhor do Bonfim; Pernambuco – Petrolina, 
Ouricuri e Salgueiro). Juazeiro-BA e Petrolina-PE abrigam 17 
municípios, do total de 53. O caráter preponderante da CIR é 
deliberativo. A Secretaria Estadual e as Municipais de Saúde 

são as instituições que possuem maior relevância na definição 
da pauta. Dentre as contribuições desse espaço de governan-
ça, a coordenação da política de saúde em âmbito local e a 
elaboração do planejamento foram as que obtiverem o maior 
escore (4,4). No processo de tomada de decisão a SES a nível 
central e sua representação no âmbito regional, os prestado-
res de serviços de saúde de média e alta complexidade são os 
atores que possuem maior importância e influência. Os dados 
também revelaram que os incentivos financeiros do governo 
federal e estadual exercem papel preponderante, entretanto, 
chama atenção a importância que as demandas do Tribunal 
de Contas e do Ministério Público têm sobre a definição das 
políticas de saúde na região. Conclusões/Considerações Finais 
A CIR precisa garantir os direitos federativos e a institucionali-
zação de espaços que garantam representatividade política e 
controle mútuo, ou seja, descentralização do processo decisó-
rio. No SUS, as comissões intergestores conformam-se como 
tais espaços. Essas instâncias são vitais para a democratização 
e qualificação do processo de definição da política pública de 
saúde. Referências FRUTUOSO, JÁ. A gestão do Sistema Úni-
co de Saúde. In: OLIVEIRA, RP; SANTANA, W (orgs) Educação 
e federalismo no Brasil: combater as desigualdades, garantir 
a diversidade. Brasília: UNESCO, 41-58, 2010. MENDES, A et.al 
O processo da gestão regional da saúde no estado de São 
Paulo: subsídios para a análise. Saúde e Sociedade, São Paulo, 
v.24(2), p.423-437, 2015.

Ana Paula Chancharulo de; Maria Paula Ferreira; Miriam Regina 
de Souza; Ana Luiza d‘Avila Viana;

14415 POLÍTICA NACIONAL DE PREVENÇÃO E 
CONTROLE DO CÂNCER: INFLUÊNCIA DO CONTEXTO 
INSTITUCIONAL SOBRE O PACTO FEDERATIVO

Introdução O presente estudo traz para o debate a Política 
nacional de atenção ao câncer, delimitando-se a discutir o 
contexto institucional que culminou com o pacto federativo 
firmado por ela. Desse modo, parte-se do conceito do Federa-
lismo como forma de organização de Estado em que os entes 
federados são dotados de autonomia administrativa, política, 
tributária e financeira necessárias para manter o equilíbrio que 
se estabelece entre eles para a constituição do Estado Federal 
(OLIVEIRA, apud ARRETCHE, MARTHA, 2002). Por tratar-se de 
um “acordo” entre os entes federados (pacto federativo), há 
a implicação de reciprocidade e cooperação entre os envol-
vidos, governo central e governos subnacionais locais. Neste 
sentido, a justificativa para este estudo parte do argumento 
principal de que a política atual de atenção ao câncer traz uma 
forte demanda para o pacto federativo, tendo o projeto claro 
de construção de uma rede de atenção oncológica, fato que 
desperta interesse em compreender os fatos institucionais 
que levaram a este projeto. A pesquisa foi orientada pela se-
guinte questão: Qual o contexto institucional que favoreceu 
a formulação da política nacional de atenção ao câncer nas 
diretrizes nacionais pactuadas? Objetivos Propõe-se a realizar 
uma breve análise do contexto institucional no qual a referida 
política foi formulada, oferecendo subsídio para compreen-
são de aspectos importantes para o federalismo brasileiro. 
Metodologia O presente estudo possui abordagem qualita-
tiva de cunho exploratório, descritivo e analítico. Teve como 

os apoiadores e os grupos condutores (GC), além dos apoia-
dores de redes temáticas (Redes de Urgência e Emergência 
(RUE), Cegonha, Psicossocial, Humanização, Indígena e Aten-
ção Básica). No domínio estratégico um tema que se desta-
cou durante a execução do projeto foi a participação social. 
Foram priorizadas as questões técnicas em detrimento da 
construção de redes de apoio social com vistas à legitimida-
de e sustentabilidade das ações previstas. A compreensão da 
mediação logística supõe uma reflexão retrospectiva sobre o 
manejo da relação entre o planejamento e a implementação 
de cada subprojeto. O planejamento consumiu parte impor-
tante do tempo previsto de duração do QSR. Os responsáveis 
subestimaram os processos envolvidos na mobilização e cons-
trução de alianças, necessárias à implementação dos compo-
nentes técnicos pertinentes. Conclusões/Considerações Finais 
O envolvimento de quinze locais com contextos e interven-
ções específicos prenunciava uma grande possibilidade de 
conexões. Entretanto, as conexões identificadas, apesar de 
alguma diversificação, se restringiram a opções usualmente 
referidas nas iniciativas induzidas pelo MS na operacionaliza-
ção de diretrizes que requeiram a articulação interfederativa, 
frequentemente privilegiando componentes e ações técnicas. 
Exemplo disso são os processos de mobilização que se repe-
tem ao longo dos diversos domínios de mediação, tais como, 
as capacitações técnicas e o envolvimento das instancias de 
representação e deliberação (CIR, CIB, CONASEMS). Algumas 
exceções merecem destaque. A utilização dos espaços de 
capacitação como momentos de otimização e discussão dos 
subprojetos e os movimentos de articulação interestaduais, 
inclusive com a criação de regimento específico para modu-
lar o funcionamento dessa parceria. É interessante ressaltar 
a emergência dos Modelos Lógicos como ferramenta de inte-
gração. Referências BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria 
Executiva. Departamento de Economia da Saúde, Investimen-
tos e Desenvolvimento. Projeto de Formação e Melhoria da 
Qualidade da Rede de Saúde - QualiSUS-Rede. 2011a. BRASIL. 
Ministério da Saúde. Caderno de referência para o processo 
de formação de profissionais do apoio institucional integrado 
do Ministério da Saúde. QualiSUS-Rede. Ministério da Saúde. 
Secretaria-Executiva. – Brasília: Ministério da Saúde, 2011b. 
34 p. – (Série F. Comunicação e Educação em Saúde). CLA-
VIER, C. et al. A theory-based model of translation practices 
in public health participatory research. Sociology of Health 
& Illness, v.34, n.5, p.791–805, 2012 LATOUR, B. On actor-net-
work theory: a few clarifications plus more than a few com-
plications. Sziale Welt, v. 47, p.369-81, 1996. PRELL, C. Social 
network analysis: history, theory and methodology. London: 
SAGE, 2012.

Egléubia Andrade de Oliveira; Gisela Cordeiro Pereira Cardoso; 
Elizabeth Moreira dos Santos; Margareth Martins Oliveira; 
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UMA FERRAMENTE DE GESTÃO QUE NECESSITA SER 
REVISTA.

Introdução A Reforma do Estado brasileiro no pós-1988, pro-
pulsionada pelo acirramento das relações capitalistas, trouxe 
novos desafios no eixo político com o desafio da redemocrati-

zação e descentralização no país. O cenário pediu estratégias 
de enfrentamento da situação brasileira em seus múltiplos 
aspectos, o que trouxe preceitos reformistas no âmbito do 
Estado. Assistiu-se a diretrizes, princípios e finalidades que 
apontaram para a adesão as terceirizações, privatizações e 
maior participação do setor privado na esfera pública, buscan-
do uma nova forma de gestão gerencial pautada na eficiência 
e eficácia. Houve uma retração do Estado configurando uma 
tendência de desresponsabilização por parte da União e dos 
estados em investimentos e execução de serviços públicos, 
sobretudo vinculados às políticas sociais, ora transferidos 
para o setor privado, ora associados à crescente municipali-
zação como decorrência da diretriz constitucional da descen-
tralização. Objetivos O presente estudo bibliográfico objeti-
va analisar a descentralização e a regionalização da política 
pública de saúde brasileira e sua relação com os consórcios 
intermunicipais de saúde. Metodologia Para realização do 
presente estudo foi realizado um levantamento bibliográfico, 
abordando os conceitos chaves para a discussão necessária. 
Resultados e Discussão Como parte de um sistema de prote-
ção social, a saúde é a única política universal da seguridade 
social que se idealizou a oferta de serviços e ações de saúde 
na perspectiva da integralidade, descentralização e regionali-
zação. Dessa forma, houve a ampliação do acesso aos servi-
ços e ações de saúde nos diferentes territórios e viu surgir à 
configuração dos sistemas locais de saúde, com atenção para 
as necessidades de saúde eminentes nesses lugares. No en-
tanto, a realidade dos municípios e sua efetiva necessidade 
de atender a prerrogativa da saúde integral, levou a dissemi-
nação da regionalização de serviços como estratégia. Assim, 
com diretrizes e responsabilidades definidas os municípios, 
através de processos regionalizados e descentralizados de as-
sistência a saúde, formaram um arranjo institucional de coo-
peração emergindo os Consórcios Intermunicipais de Saúde. 
É notória sua importância na produção e acesso à saúde no 
país, especialmente aos municípios de pequeno porte, com 
baixa dotação orçamentária e de difícil acesso. Há uma diver-
sificação de suas bases jurídicas e econômicas e podem ser 
visualizados como espaços de cooperação e pactuação entre 
os municípios. Conclusões/Considerações Finais No entanto, 
encontrou-se a ausência de suporte técnico e político por par-
te do ente federal e estaduais, o que pode conduzir há uma 
transferência de responsabilidade automática aos mesmos, 
e assim municipalizando cada vez mais as responsabilidades 
das ações em saúde, sem haver uma descentralização finan-
ceira compatível, ferindo assim a ideia de gestão comparti-
lhada defendida na descentralização brasileira. As relações 
interfederativas devem ser repensadas já que verificou-se 
que os consórcios tem assumidos novas demandas, afim de 
suprir as demandas regionais. Por fim, identificou-se que os 
consórcios são uma ferramenta de gestão necessária para 
superar as inequidades em saúde, e operacionalizar a regio-
nalização e descentralização, porém ainda é compreendida 
como uma estratégia inconclusa dentro a política de saúde, 
e dos espaços de contratualizações. Referências ANDREAZ-
ZI, M. F. S. O público e o privado na atenção à saúde: notas 
para uma caracterização de trajetórias e desafios no Brasil. In: 
BRAVO, M. I. S; MENEZES, J.S.B. (Org.). Saúde, serviço social, 
movimentos sociais e conselhos: desafios atuais. São Paulo: 
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gestantes aos serviços hospitalares, como explicado: “várias 
reclamações do hospital, de gestantes estarem em trabalho 
de parto e o médico do município encaminhar para o hospi-
tal que atende alto risco e chegando lá eles devolvem a pa-
ciente para o município” (GF4F). Sobre a Rede de Urgência e 
Emergência na implantação os municípios precisaram aplicar 
recursos municipais para adequá-la, porque “quando saiu a 
portaria de habilitação do SAMU regional, o custeio do Mi-
nistério da Saúde não supria a necessidade” (E2). E depois de 
implantada na rede começaram aparecer problemas no fluxo, 
pois “na região há problemas com a ortopedia, com a UTI, 
você tem problema de porta de entrada, por isso o fluxo ainda 
está muito desordenado” (E2). Os pontos de atenção das RAS 
não estão organizados adequadamente. Conclusões/Conside-
rações Finais Ficou evidente a problemática da implantação 
de RAS em regiões de saúde. Há verticalização no processo e 
não são construídos mecanismos de controle e avaliação dos 
pontos de atenção da RAS. A APS não consegue ser o ponto 
de coordenação da RAS, pelo contrário, o município fica sub-
jugado ao interesse do prestador hospitalar que desrespeita 
as pactuações dos gestores realizadas na CIR. Isso faz com 
que as RAS tenham problemas nos fluxos, não havendo um 
sistema de governança que garanta a integração da APS com 
os hospitais. É preciso construir inter-relações entre os se-
cretários municipais de saúde e os representantes da gestão 
estadual na região de saúde, que promovam ações coletivas 
para governar sinergicamente os componentes da RAS, com 
enfrentamento do poder do prestador hospitalar que vem do-
minando no campo da saúde. Para isso é importante também 
que haja transparência, com informações e comunicações cla-
ras entre os atores envolvidos, com abertura para a partici-
pação dos cidadãos na gestão pública. Referências MENDES 
E.V. As Redes de Atenção à Saúde. Brasília: Organização Pan-
-Americana da Saúde, 2 ed. 2011. PAIM, J. et. al. O sistema de 
saúde brasileiro: história, avanços e desafios. Saúde no Brasil. 
The Lancet, Londres, maio, 2011. p.11-31. SANTOS, N.R. Política 
pública de saúde no Brasil: encruzilhada, buscas e escolhas de 
rumos. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v.13, sup 2, 
p.2009-2018, 2008.
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14594 ANÁLISE DAS RELAÇÕES INTERFEDERATIVAS 
NO SETOR SAÚDE EM MICRORREGIÃO DE SAÚDE – 
PERNAMBUCO

Introdução A relação interfederativa no SUS é um dos gran-
des desafios à sua consolidação enquanto sistema nacional 
de saúde, público e universal. A dificuldade em organizar um 
sistema de saúde com a participação articulada de três entes 
federados se dá, em parte, pela organização de nosso sistema 
federativo, muito centralizado na União, com baixa autono-
mia tributária por parte de estados e dos municípios, o que 
contradiz o perfil municipalista de nossa constituição federal. 
Por outro lado, a regionalização da atenção à saúde, uma das 
expressões mais sensíveis do desenvolvimento das relações 
interfederativas, teve sua implementação fragilizada em fun-
ção do processo de municipalização, ao longo da década de 
1990, ter se dado sem enfoque regional, reproduzindo situa-

ções de iniquidade em termos das estruturas municipais e 
cristalizando cenários de conflito entre estados e municípios. 
Mais recentemente o Decreto 7.508 consolidou a estrutura 
regional e em redes do SUS, com o Contrato Organizativo da 
Ação Pública de Saúde como o instrumento de pactuação e 
responsabilização das três esferas, o que, contudo, por não 
se concretizar , abre espaço a debates de revisão da própria 
municipalização. Objetivos Analisar o desenvolvimento dos 
instrumentos e espaços formais de relações interfederativas 
entre municípios, estado e governo federal, na condução 
das políticas de regionalização e implantação de redes assis-
tenciais na segunda microrregião da Região I de Saúde, em 
Pernambuco, após o Decreto 7508/2011, na percepção dos 
gestores envolvidos. Metodologia Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa exploratória, estudo de caso, que baseou seu le-
vantamento de evidência em pesquisa documental, entrevis-
tas semiestruturadas, e observação em espaços de articulação 
e pactuação interfederativa. Foi realizado um levantamento 
bibliográfico sobre o tema das relações interfederativas, as 
mudanças normativas recentes e suas perspectivas, e as ava-
liações mais atuais dos espaços de pactuação (CIR, CIB, CIT). 
Além disso, foi realizada a análise documental com a partir 
dos seguintes documentos: Planos de Saúde Estadual; e Mu-
nicipais disponíveis no sistema SARGSUS; Relatórios de Ges-
tão; Atas das reuniões do CIR e CIB no período de 2011 a 2015 
(considerando como início da análise a publicação do Decreto 
7.508/2011). Foram também realizadas entrevistas semiestru-
turadas com gestores de municípios da região, do COSEMS, 
da GERES e da Secretaria Estadual de Saúde. E realizada ob-
servação sistemática nos espaços da CIR e CIB. Resultados e 
Discussão Foram acompanhados debates sobre muitas pautas 
importantes. Destacam-se a discussão dos municípios sobre o 
papel do estado na dispensação de medicamentos oftalmo-
lógicos; fortemente sobre o pagamento atrasado referente 
a contrapartidas, como a do SAMU; e sobre o critério para 
disponibilização de insumos recebidos do ministério, como 
os veículos destinados à vigilância. Em várias reuniões as dis-
cussões foram mais acaloradas e alternavam-se ao longo das 
reuniões as posições de confronto e de articulação. Algumas 
vezes também os municípios tentavam diminuir os tensiona-
mentos para o diálogo mais aberto com a SES. Os momentos 
de maior tensão aconteciam em pautas sobre financiamento, 
o não cumprimento dos prazos de repasses estaduais, ou no 
debate sobre as responsabilidades de cada ente. Em outros 
momentos, observou-se a conclusão de debates há muito 
iniciados, como a questão da dificuldade de acesso à contra-
partida estadual na assistência farmacêutica. De forma indivi-
dual, uma percepção comum aos atores abordados é que as 
dificuldades de pactuação se ancoram no problema estrutural 
do sistema: o subfinanciamento, mas também em posições 
divergentes quanto à organização do sistema. Conclusões/
Considerações Finais As evidências levantadas nesta primeira 
etapa da pesquisa permitem identificar alguns componentes 
de fragilidade no desenvolvimento dos espaços formais de 
pactuação do SUS, a CIB e a CIR, mas com características bem 
distintas. Na CIR, por não haver um debate regional consoli-
dado, observa-se baixa participação dos municípios, exceção 
observada em alguns debates de constituição de Redes, como 
a rede cegonha ou a rede de urgência e emergência. A CIR es-

apoio o referencial da análise de políticas públicas que tem 
como objeto as ações propostas e colocadas em curso pelo 
Estado, com destaque para as razões e o modo de atuação 
dos governos. Procurou-se identificar o contexto institucio-
nal de formulação da política e os fatores que condicionaram 
o formato do pacto federativo acordado. O estudo também 
se ancorou nas contribuições do institucionalismo histórico, 
valorizando fatores político-institucionais, tais como o arran-
jo federativo, o percurso temporal da política, as heranças e 
a organização da gestão e prestação de serviços de atenção 
ao câncer, como condicionantes do posicionamento e das 
escolhas feitas na formulação da política. As estratégias me-
todológicas envolveram análise da portaria 874/2013, dentre 
outros documentos oficiais relevantes. Resultados e Discus-
são No ano de 2013 a Portaria 874 instituiu a nova Política 
Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer, trazendo 
objetivos de complexidade elevada para o sistema público de 
saúde. É importante que entre a primeira política de atenção 
oncológica, lançada em 2005, e a política atual, o SUS pas-
sou por reformas estruturais importantes no que se refere, 
principalmente, ao fortalecimento da construção de redes 
de atenção à saúde, bem como seu projeto de regionaliza-
ção e descentralização. Estes avanços foram conquistados, 
particularmente, a partir do ano de 2006 com o pacto pela 
saúde que em sua dimensão pacto de gestão, estabeleceu a 
necessidade de desenhar redes regionalizadas de atenção à 
saúde. No ano de 2011, o decreto n° 7.508 veio regulamentar 
a lei orgânica da saúde, tratando do planejamento da saúde, 
da assistência à saúde e da articulação interfederativa. Neste 
sentido, compreende-se aqui, que a política em questão se 
constitui como um reflexo da implementação do projeto de 
construção de redes de atenção à saúde no âmbito do SUS, 
este fato nos fica mais claro quando se leva em consideração 
que a atual política foi integrada à rede de doenças crônicas 
não transmissíveis. Conclusões/Considerações Finais diante 
do exposto e considerando o SUS um sistema de práticas 
federativas, com princípio da subsidiariedade e relações in-
tergovernamentais, a Política Nacional de atenção ao câncer 
traz uma proposta que contribui para o avanço na concepção 
inovadora de descentralização subsidiariedade, regionaliza-
ção e compartilhamento que vem sendo base do sistema de 
saúde brasileiro. Nesse sentido, o destaque conferido à políti-
ca em questão, constitui uma importante oportunidade para 
que Estados e municípios, com o apoio da união, assumam, 
dentro de suas possibilidades financeiras e administrativas, 
o protagonismo na organização de redes dos serviços de 
atenção ao câncer. Referências ARRETCHE, M. T. S. Relações 
federativas nas políticas sociais. Educação & Sociedade, Cam-
pinas, SP. 2002. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 874/ 
GM, de 16 de Maio de 2013. Institui a Política Nacional para a 
Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saú-
de das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Diário Oficial [da] União, Brasília, DF, 
17 maio 2013. _______. Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 
2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
_______. Ministério da Saúde. Portaria no 399. Divulga o Pac-
to pela Saúde 2006 — Consolidação do SUS e aprova as Dire-
trizes Operacionais do Referido Pacto. Diário Oficial da União, 
22 fev. 2006a. MARQUES, E. As políticas públicas na Ciência 

Política. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2013. SANTOS, Lenir. 
Sistema Único de Saúde: os desafios da gestão interfederati-
va. Ed. Saberes. 2013.

Leidiane Mendes Brito;

14537 PROCESSO DE PACTUAÇÃO DE GESTOES DE 
SAÚDE NAS COMISSÕES INTERGESTOES REGIONAIS 
SOBRE AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE NA 
MACRORREGIÃO NORTE DO PARANÁ

Introdução No Brasil o Sistema Único de Saúde (SUS) tem 
como diretrizes a descentralização e a regionalização. Na des-
centralização a Atenção Primária em Saúde (APS) tem sido for-
talecida por meio da municipalização, sendo a principal porta 
de entrada do cidadão ao sistema. Nesse ponto de atenção o 
desejável é que a atenção à saúde seja de qualidade e resoluti-
va para promover a saúde dos munícipes por volta de 80 a 85% 
(SANTOS, 2008), com a produção de ações de promoção de 
saúde e prevenção de doenças, bem como de serviços assis-
tenciais, tendo como referência a assistência ambulatorial es-
pecializada e hospitalar, quando necessário (PAIM et al., 2011). 
Para garantir essa referência tem sido impulsionada a regiona-
lização da saúde, que depende das relações federativas para a 
pactuação de ações e serviços de saúde nas Rede de Atenção 
à Saúde (RAS) em regiões de saúde (MENDES, 2011). Portanto 
no processo de organização e construção do SUS constatam-
se dois movimentos, um que procura respeitar o conceito de 
sistema descentralizado, com autonomia do município, com 
enfoque na estratégia saúde da família, e outro, com a estru-
turação de ações e serviços de saúde em Rede de Atenção à 
Saúde (RAS). Objetivos Diante disso, estudo foi desenvolvido 
para compreender o processo de pactuação entre secretários 
municipais de saúde e representantes da gestão estadual no 
lócus da Comissão Intergestores Regional (CIR) sobre as RAS 
que estavam sendo organizadas na região estudada. Metodo-
logia Pesquisa qualitativa realizada em cinco regiões de saú-
de da macrorregião norte do Paraná, cada uma com uma CIR 
implantada. O estudo foi desenvolvido por meio de grupos 
focais com secretários municipais de saúde (SMS) e entrevis-
tas individuais com representantes da gestão estadual. Dos 97 
secretários municipais de saúde identificados foram excluídos 
aqueles que deixaram de ser gestor municipal e os que tinham 
frequentado menos da metade das reuniões das CIR no ano 
de 2011, sendo selecionados 49 deles, dos quais 40 participa-
ram dos cinco grupos focais. Também foi entrevistado um re-
presentante da gestão estadual, em cada região, considerado 
com autoridade para representar seus pares. Os dados foram 
transcritos e os depoentes codificados. O material empírico 
foi analisado com base na hermenêutica-dialética. A pesquisa 
seguiu os princípios éticos previstos na Resolução 466/2011 e 
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição 
a que estavam vinculados os pesquisadores. Resultados e Dis-
cussão O processo de pactuações das RAS nas CIR tem sido 
verticalizado, dos entes federal e estadual para o municipal. 
Sobre a Rede Mãe Paranaense os pontos de atenção foram 
assim pactuados: “na organização da rede pactuamos na CIR 
que vamos fazer isso, definimos quem é sede de micro, quem 
vai atender” (GF2 C). Mas mesmo com essa pactuação entre 
os gestores de saúde não se consegue garantir o acesso das 



AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde816 817Seção II - PÔSTeReS eM RoDAS De CoNVeRSA

São Paulo (SP), cujo objetivo é organizar as ações e serviços 
de promoção, prevenção e recuperação da saúde para a po-
pulação. Nesse sentido, a pesquisa Gestão Regional e Redes 
- Estratégias para a Saúde em São Paulo propõe-se a estrutu-
rar um diagnóstico abrangente da rede de serviços de cinco 
regiões de saúde do estado de SP – pertencentes à distintas 
RRAS - para dar sustentabilidade ao processo de regionaliza-
ção conduzido pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Estão 
sendo investigadas a Região Metropolitana de Campinas, o 
Vale do Ribeira, o Litoral Norte, Itapeva e o Vale do Jurumi-
rim. Essas regiões de saúde englobam 71 municípios que, con-
venientemente, possuem perfis heterogêneos em termos de 
porte populacional, condições socioeconômicas e de comple-
xidade de serviços de saúde. O presente trabalho é coordena-
do pelo Centro de Estudos Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão 
(CEALAG) e integra o Projeto de Fortalecimento da Gestão 
Estadual da Saúde da SES/SP. Objetivos O objetivo geral da 
presente pesquisa é identificar os fatores intervenientes e 
condicionantes do processo de regionalização em curso no 
estado de São Paulo, especificamente nas cinco regiões de 
saúde selecionadas, além de aferir o grau de implantação das 
Redes de Assistência à Saúde (RAS e redes temáticas), obser-
vando seus princípios e diretrizes, bem como seus formatos 
singulares de implementação. Metodologia A investigação 
está organizada nas seguintes dimensões: governança regio-
nal; atenção primária; redes de atenção; vigilância em saúde; 
incorporação tecnológica; circularidade médica; regulação 
do acesso e dos serviços; contratualização; logística e ges-
tão clínica. O diagnóstico envolve abordagens qualitativas de 
pesquisa avaliativa e o emprego de técnicas como análise do-
cumental e estudos de casos. De forma complementar, adota 
métodos e instrumentos quantitativos, a exemplo dos ban-
cos de dados secundários e primários disponibilizados, em 
formato de tabelas e mapas para diversas escalas, no site do 
projeto. Durante os estudos de caso nas cinco regiões de saú-
de utilizou-se questionários estruturados aplicados para três 
grupos de atores: gestores do sistema; prestadores de servi-
ços (públicos e privados) e sociedade (entidades e usuários). 
No total, foram aplicados 763 questionários e realizados 93 
itinerários terapêuticos (traçadores: AVC; câncer de mama 
e pré-natal de alto risco). Resultados e Discussão Embora o 
término da pesquisa esteja programado para junho/17, alguns 
apontamentos preliminares, baseados nas entrevistas reali-
zadas, podem ser elencados acerca da situação do processo 
de regionalização e da conformação das redes de saúde nas 
regiões visitadas: - dificuldade de implantação efetiva das re-
des temáticas por déficit de recursos financeiros, físicos e hu-
manos; - fragilidade do processo de regionalização, com des-
taque para: assimetria de poder decisório e de financiamento 
entre os entes federativos, mas também entre os entes públi-
cos e privados e aqueles ligados à gestão e à prestação de ser-
viços; - enfraquecimento da CIR como espaço de pactuação; 
- carência de espaços formais de tomada de decisão e pactua-
ção envolvendo prestadores de serviços; - sobreposição de 
serviços, especialmente no que tange os ambulatórios e cen-
tros de especialidades; - dada a fragilidade dos serviços locais 
e regionais, agudizada pelos entraves da regulação, o trans-
porte sanitário permanece um grande gargalo; - dissociação 
da vigilância em saúde com as RRAS; a vigilância não se perce-

be como integrante das redes, mesmo tendo papel importan-
te na promoção e prevenção. Conclusões/Considerações Fi-
nais A regionalização em SP, apesar de sua institucionalidade 
avançada e governança coordenada e cooperativa (Viana et 
al, 2011), ainda apresenta situações que apontam para certa 
fragilidade do processo. Nesse sentido, algumas dificuldades 
permanecem como desafios a serem enfrentados: - grandes 
dependências de algumas regiões na assistência hospitalar e 
ambulatorial, demandando pactuações de referências insti-
tucionalizadas ou uma revisão do desenho regional, de modo 
a garantir a integralidade do cuidado; - efetivação da SES 
como articuladora regional, no sentido de superar a fragmen-
tação da governança assistencial; - a dinâmica territorial de 
SP mostra a importância de considerar o mix público-privado 
na discussão regional, ou seja, atentar-se aos interesses e às 
forças das distintas instituições que conformam o sistema 
de saúde; - aprimoramento da discussão da regionalização, 
avançando para além de uma concepção setorial da saúde, 
buscando romper com a visão fragmentada dos territórios. 
Referências GUERRA, D.M. Descentralização e regionalização 
da assistência à saúde no estado de São Paulo: uma análise 
do Índice de Dependência [tese]. São Paulo. Faculdade de 
Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 2015. IBAÑEZ, 
N.; ELIAS, P.E.M.; SEIXAS, P.H. (orgs.). Política e gestão públi-
ca em saúde. São Paulo: Hucitec Editora:Cealag, 2011. VIANA, 
A.L.D. & LIMA, L.D. (orgs.). Regionalização e relações federa-
tivas na política de saúde do Brasil. Rio de Janeiro: Contraca-
pa, 2011. VIANA, A.L.D; IBAÑEZ, N.; ELIAS, P.E.M.; LIMA, L.D.; 
ALBUQUERQUE, M.V.; IOZZI, F.L. Novas perspectivas para a 
regionalização da saúde. São Paulo em Perspectiva. v.22, n.1, 
jan./jun./2008. SÍTIOS ELETRÔNICOS: Pesquisa Gestão Regio-
nal e Redes - Estratégias para a saúde em São Paulo: <http://
www.gestaoregionalsp.net.br/>. Acesso em jan/17. Pesquisa 
Região e Redes – Caminhos da universalização da saúde no 
Brasil: <http://www.resbr.net.br/>. Acesso em jan./17.
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14635 ALOCAÇÃO ESPACIAL DO DESEMPENHO DA 
CONDICIONALIDADE DA SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA 
FAMÍLIA: UM ESTUDO A LUZ DO IGD-M NOS MUNICÍPIOS 
DO NORDESTE

Introdução O acesso aos serviços de saúde pela população 
menos favorecida economicamente é um dos grandes desa-
fios do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. O Program 
Bolsa Família têm entre suas principais condicionalidades a 
obrigatoriedade de seus beneficiários cumprirem uma agenda 
de saúde baseada principalmente em condutas preventivas 
básicas de saúde. Objetivos O estudo analisa os condicionan-
tes da distribuição espacial do desempenho da condicionalida-
de da saúde do PBF à luz do Índice de Gestão Descentralizada 
(IGD-M) nos municípios do Nordeste. Metodologia Delimitou-
se como variável dependente um subcomponente do IGD-M: 
a Taxa de Acompanhamento da Agenda Saúde (TAAS). As 
variáveis independentes foram alguns condicionantes da ges-
tão do PBF (área territorial em Km²; percentual de população 
urbana; densidade famílias por Km² e número de Famílias por 
Unidade do Programa Saúde da Família). O universo da pes-
quisa foram os 1794 municípios da região Nordeste. Os dados 

tudada tem ainda um diferencial, pois, por agregar municípios 
próximos à capital, também sofre esvaziamento em função da 
procura direta dos municípios por apoio técnico da Secretaria 
Estadual de Saúde, o que também revela a fragilidade do de-
bate regional. Na CIB, observa-se o confronto decorrente das 
próprias indefinições das relações interfederativas, que po-
tencializam as fragilidades estruturais do sistema. Além disso, 
no caso em análise há concentração de serviços sob gestão do 
estado e baixo diálogo com os serviços municipais. Referên-
cias BRASIL. DECRETO PRESIDENCIAL N.7.508, de 28 de junho 
de 2011. Regulamenta a Lei Orgânica 8.080/90 e dá outras pro-
vidências. 2011. FONTANA, A.; FREY, J. H. The Interview: From 
Neutral Stance to Political Involvement. In: DENZIN, N. K; LIN-
COL, Y. S. The sage handbook of qualitative research. 3. ed. 
London: SAGE Publications, 2005. p. 695-728. PERNAMBUCO. 
Secretaria de Saúde. Plano Diretor de Regionalização da Saú-
de em Pernambuco. Relatório. Diretoria Geral de Planejamen-
to, 2011. SANTOS, L. SUS: desafios politico-administrativos da 
gestão interfederativa da saúde. Regionalizando a Descentra-
lizar. 2012. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) - Universidade 
Estadual de Campinas, Faculdade de Ciências Medicas, Cam-
pinas, 2012. VIANA, A. L. D.; LIMA,L. D. (orgs) Regionalização 
e relações federativas na política de saúde do Brasil. Rio de 
Janeiro: Contra Capa, 2011.
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14621 REGULAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO EM SAÚDE DA 
TEORIA A PRÁXIS: ESTUDO DE CASO DE UM HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO

Introdução A pactuação de responsabilidades no campo da 
gestão do Sistema entre os entes federados foi firmada atra-
vés do Pacto pela Saúde em 2006. Uma das metas desse Pacto 
foi a contratualização de todos os prestadores de serviços e a 
colocação de todos os leitos e serviços ambulatoriais advin-
dos dessa contratualização sob regulação. A Política Nacional 
de Regulação (PNR), instituída em 1 de agosto de 2008 pela 
Portaria n.° 1559, define a Regulação do acesso como a organi-
zação, o controle, o gerenciamento e a priorização do acesso 
e dos fluxos assistenciais no âmbito do SUS, e como sujeitos 
seus respectivos gestores públicos, sendo estabelecida pelo 
complexo regulador e suas unidades operacionais e esta di-
mensão abrange a regulação médica, exercendo autoridade 
sanitária para a garantia do acesso baseada em protocolos, 
classificação de risco e demais critérios de priorização. No ano 
de 2008, diante da necessidade de reorganizar os fluxos de pa-
cientes, leitos e procedimentos no âmbito do HU foi inserido 
em sua estrutura o Núcleo Interno de Regulação (NIR), sendo 
estabelecido que todas as Internações, em qualquer Unidade 
do hospital, deverão ser realizadas através do NIR. Objetivos 
O objetivo deste trabalho é analisar a regionalização e regula-
ção da oferta e demanda de leitos em um Hospital Universitá-
rio localizado no Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da 
Central de Regulação (CREG) no período de 2010 a 2012, no 
que tange a regulação dos leitos. E também, analisar no HU 
como ocorre a regulação interna dos leitos, identificando as 
principais limitações. Metodologia A metodologia de pesquisa 

utilizada foi a de estudo de caso de um HU localizado no Esta-
do do Rio de Janeiro e sua relação com a CREG de sua região, 
no que tange a disponibilização de vaga, regionalização e os 
principais desafios percebidos neste processo. Dessa forma, 
buscou-se conhecer a lógica da regulação através da análise 
dos dados oriundos do Sistema de Regulação Interno do HU, 
SISREG, quanto ao total de vagas cedidas e recusadas, total de 
vagas recusadas por motivo e total de vagas fornecidas pelo 
HU a CREG fora da sua região de atuação no período de 2010 a 
2012. Resultados e Discussão No ano de 2010 foram requisita-
das pela CREG ao HU 3.178 vagas, sendo aproximadamente 19% 
aceitas e 81% recusadas. Já no ano de 2011, houve um aumento 
do total de vagas requisitadas de 35,99%, ou seja, 4.965 vagas, 
sendo 10 % aceitas e 90 % recusadas. Em 2012, o total de vagas 
requisitadas foi de 3.668, dentre as quais 9 % foram aceitas e 
91 % foram recusadas. Em 2010, para cada vaga cedida pelo HU 
para a CREG aproximadamente 4,16 foram negadas. Nos anos 
de 2011 e 2012 este índice foi de 9,16 e 9,64, respectivamente. 
Verificou-se os motivos da recusa de vagas no HU, observa-se 
que, no período analisado, aproximadamente 89 % das vagas 
recusadas têm por motivo a falta de vagas, seguidos por nova 
tentativa (4,4%), avaliação (1,9%) entre outros (4,7%) Ao anali-
sar os relatórios emitidos, percebe-se que embora o HU seja 
referência para sete municípios da Região que atende, outros 
municípios pertencentes a outras regiões solicitaram vaga ao 
HU. No período de 2010 a 2012, aproximadamente 2,71% das 
vagas solicitadas foram oriundas de 42 municípios que não 
estão na área de atuação do HU. Conclusões/Considerações 
Finais O NIR verifica a disponibilidade de leito e solicita a acei-
tação do médico plantonista, os critérios tornam-se subjetivos 
já que não há um perfil definido e a internação do paciente 
dependerá da avaliação do médico do HU, independente da 
prescrição médica contida na AIH. Na própria AIH é carimbada 
a recusa de vagas com a justificativa de avaliação médica ou 
falta de vagas, entre outros, culminando em um alto índice 
de recusas de vagas. A chamada “vaga zero” para internação, 
prerrogativa que prevê que a instituição, ao receber o pacien-
te, não poderá recusá-lo alegando falta de vaga contrasta 
com a realidade deste HU, já que 88,65 % das vagas recusadas 
tiveram por motivo a falta de vagas. O Hospital em questão 
que até o ano de 2008 tinha um Serviço de Emergência aberto 
à população para demanda espontânea, passa a funcionar de 
forma referenciada. Uma das limitações observadas se refere 
à fragilidade na comunicação entre a CREG e o NIR, já que o 
mesmo se dá através de um fax. Referências BRASIL. Ministé-
rio da Saúde. Portaria GM n.º 1559. Institui a Política Nacional 
de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS. Diário Oficial 
da União. Brasília, 01/08/2008. BRASIL. Ministério da Saúde. 
Portaria GM n.º 399. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Conso-
lidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do referido 
Pacto. Diário Oficial da União. Brasília, 22/02/2006.
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14630 GESTÃO REGIONAL E REDES: ESTRATÉGIAS 
PARA A SAÚDE EM SÃO PAULO

Introdução Dando curso ao processo de regionalização na 
saúde e seguindo as regulamentações federais, foi aprova-
do, pela Deliberação CIB/SP Nº 36/2011, o desenho final das 
17 Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS) no estado de 
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14678 O DECRETO 7.508/11 E INDICADORES DE 
SAÚDE: UMA ANÁLISE SOBRE O COMPORTAMENTO 
DO DESEMPENHO DO SISTEMA DE SAÚDE DIANTE DA 
VIGÊNCIA DO DECRETO

Introdução Na América Latina, a descentralização e a regiona-
lização foram conduzidas com graus variados de articulação, 
o que contribuiu para a fragmentação dos sistemas de saú-
de, com comprometimento do acesso e da continuidade da 
atenção. O processo de descentralização necessita ser acom-
panhado por uma integração regional, de forma a superar os 
entraves advindos das grandes desigualdades na oferta pelos 
diferentes perfis de municípios (1). A regionalização em saúde 
se coloca como um desafio e como uma importante estraté-
gia para promover a equidade no SUS. O Decreto 7.508/11 bus-
ca dar transparência à gestão, destacando a necessidade do 
aprimoramento das redes de atenção nas regiões de saúde e 
o desafio da construção das redes para além da perspectiva 
da organização dos serviços (2). Nesse sentido, é importan-
te destacar que o bom funcionamento das redes de atenção 
é fundamental para a eficiência em saúde (3). A organização 
dos serviços que vão atender a população de um território 
precisa ter uma estrutura bem pactuada para garantir viabili-
dade operacional sustentável com a definição clara de respon-
sabilidades e do provimento dos recursos financeiros necessá-
rios (4). Objetivos Avaliar em que medida o desempenho do 
sistema de saúde melhorou ou não a partir da publicação do 
Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011. Metodologia Trata-se 
de um estudo ecológico, onde foram selecionados os estados 
de Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Mato Grosso do Sul e Cea-
rá, sendo comparados o período de 2008 a 2010, pré-vigência 
do decreto 7.508, com o de 2012 a 2014. Para a análise, foram 
incluídos alguns indicadores da matriz de efetividade do mo-
delo de avaliação PROADESS (Metodologia de Avaliação do 
Desempenho do Sistema de Saúde) e incluídos a Mortalida-
de Infantil; a Mortalidade por doença cardíaca; e Mortalida-
de por DIP. Os indicadores foram agregados segundo os dois 
períodos e por regiões de saúde, sendo considerado como 
exposto o período de pré-vigência do decreto e como con-
trole o período de vigência do decreto. Os resultados estão 
em forma de risco relativo considerando a relação (ratio) da 
probabilidade do evento ocorrer entre os períodos, segundo 
regiões de saúde. Adotou-se como significância p < 0,05. Re-
sultados e Discussão Dos 13 indicadores avaliados, evidenciou-
se a necessidade de se observar por maior período de tempo 
os relacionados à mortalidade, pois são os que necessitam 
de relativo prazo para indicação de desfechos significativos, 
justificando-se, assim, que mais de 50% das regiões avaliadas 
nos cinco estados para esses indicadores apresentaram p > 
0,05. Ademais, destaca-se que o Decreto 7.508/11 pode ter 
influenciado positivamente em quatro indicadores de saúde: 
internação por asma, diarréia e gastrointerite (com exceção 
de Tocantins), insuficiência cardíaca e pneumonia. Para esses 
indicadores, observou-se que a maioria das regiões apresenta-
ram RR <1, indicando um fator de proteção à saúde da popu-
lação. Conclusões/Considerações Finais Apesar das limitações 

de se inferir tais resultados ao Decreto 7.508/11, uma vez que o 
Estado adotou outras políticas públicas concomitantemente 
ao decreto, observa-se que alguns indicadores de saúde, es-
pecialmente os relacionados à internação, apresentaram, de 
forma geral, melhoria em seus resultados. Dentre as diversas 
explicações, a estruturação e organização das redes de aten-
ção à saúde pode ser uma das explicações para o achado. O 
Decreto objetiva estruturar as regiões de saúde para a efeti-
vação da regionalização. Referências 1 - LIMA, Luciana Dias de 
et al . Regionalização e acesso à saúde nos estados brasileiros: 
condicionantes históricos e político-institucionais. Ciênc. saú-
de coletiva, Rio de Janeiro , v. 17, n. 11, p. 2881-2892, Nov. 2012 
. 2 - SANTOS, Lenir; CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa. SUS 
Brasil: a região de saúde como caminho. Saude soc., São Paulo 
, v. 24, n. 2, p. 438-446, jun. 2015 . 3 - SHIMIZU, Helena Eri. Per-
cepção dos gestores do Sistema Único de Saúde acerca dos 
desafios da formação das Redes de Atenção à Saúde no Brasil. 
Physis, Rio de Janeiro , v. 23, n. 4, p. 1101-1122, dez. 2013. 4 - Al-
meida LL. A governança na região de saúde. In: Governança 
Regional das Redes de Atenção à Saúde. Consensus. Brasília, 
2016. v. 21 2016
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14706 TESSITURAS NO SUS: POTENCIALIDADES E 
FRAGILIDADES NO PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO DA 
SAÚDE

Introdução A regionalização da saúde compreende um pro-
cesso político que abarca a partilha do poder, “o estabeleci-
mento de um sistema de inter-relações entre diferentes ato-
res sociais no espaço geográfico” e envolve a formulação de 
ferramentas e instrumentos para mediar e implementar o pla-
nejamento, gestão, integração, regulação e financiamento, 
adotando como referência o território, suas peculiaridades e 
a rede de ações e serviços (VIANA; LIMA, 2011, p. 12). Na atua-
lidade o Decreto n° 7.508/11 é a principal normatização para o 
planejamento, da organização da assistência e da articulação 
interfederativa no SUS, com foco no na regionalização. No ce-
nário nacional, o estado é a principal autoridade sanitária para 
a articulação do processo nas regiões de saúde. O estado da 
Bahia é pioneiro na descentralização da gestão da saúde para 
as regiões, com a institucionalização da autoridade sanitária 
estadual (MOLESINI, 2011). No contexto da regionalização, o 
estado destaca-se pela prioridade da regionalização na agen-
da da saúde, pelo protagonismo da Secretaria Estadual no pla-
nejamento de redes e fluxos assistenciais e pela participação 
de diversos atores na regionalização. Objetivos Nesse senti-
do, a pesquisa objetivou analisar a regionalização da saúde na 
Bahia, a partir do discurso das gestoras estaduais sobre a con-
dução da regionalização da saúde no estado, apontando as 
potencialidades e fragilidades da regionalização Metodologia 
O estudo produziu conhecimento a partir de um traçado me-
todológico alicerçado na perspectiva qualitativa. Para o per-
curso metodológico, optou-se em utilizar as contribuições da 
Técnica de Conferência de Consenso (SOUZA;SILVA; HARTZ, 
2005) na Matriz de Avaliação da Regionalização, para funda-
mentar o roteiro de entrevista semiestruturada. A análise res-
peitou os passos analíticos definidos pela Análise de Conteú-

foram obtidos em 2013 através de bancos de dados das pá-
ginas oficiais do MDS, IBGE, DATASUS, MEC e SAGI. O banco 
de dados foi exportado para o software R versão 2.15.1. Para 
testar as hipóteses foi realizado o coeficiente de Correlação 
de Pearson. Resultados e Discussão Como resultados são 
comprovadas as hipóteses (significância estatística valor-p 
<0.01) que o desempenho do PBF na Saúde é inversamente 
proporcional ao tamanho dos municípios, percentual de urba-
nização, e concentração de famílias beneficiárias por Km². A 
média da TAAS nas capitais nordestinas foi 34% menor em rela-
ção a média de todos os municípios de Nordeste. Foi atestado 
pelo estudo que a baixa cobertura das equipes de PSF e ACS 
na saúde implica menores índices da TAAS porém se signifi-
cância estatística. Conclusões/Considerações Finais A padro-
nização das forma de implementação do programa podem 
acarretar em menor desempenho em regiões urbanas, com 
alta concentração de beneficiários, área territoriais extensas e 
baixa cobertura de serviços. Os limites das condicionalidades 
da saúde do PBF indicam os limites do sistema de saúde.
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14654 O PROCESSO DE REGIONALIZAÇÃO NA REGIÃO 
NORDESTE: TECENDO OLHARES E PERSPECTIVAS

Introdução A regionalização, como estratégia da descentra-
lização das ações de saúde, é considerada de alta relevância 
pública e uma referência normativa importante para a efe-
tivação do Sistema Único de Saúde (SUS), pois configura-se 
como principal ferramenta para lidar com as desigualdades 
regionais. A atual normatização, o Decreto nº 7.508/2011, 
dispõe sobre organização e planejamento do SUS, desta-
cando o protagonismo das Regiões de Saúde, a articulação 
interfederativa e a transparência na gestão do sistema de 
saúde. O Ministério da Saúde destaca a instrumentalização 
da regionalização por meio das estratégias sinalizadas no De-
creto, além da partilha do poder nos espaços institucionais 
de discussão e o fortalecimento do controle social (BRASIL, 
2011). O presente trabalho compõe os resultados de um es-
tudo desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Economia Po-
lítica da Saúde – UFPE, que desde 2015 investiga o processo 
de regionalização da saúde nos estados da região Nordeste 
(NE). A pesquisa faz parte de um grande projeto financiado 
pelo CNPq, aprovado em comitê de ética, e que estuda ações 
inovadoras do SUS. Objetivos Nesse sentido, a presente pes-
quisa objetiva mapear o processo de regionalização na saúde 
nos estados da Região Nordeste, a partir das informações 
disponibilizadas pela gestão estadual nos sites das Secre-
tarias Estaduais de Saúde (SES) e no preenchimento de um 
questionário com questões referentes ao cenário da regio-
nalização em cada estado. Metodologia A pesquisa se estru-
tura nas seguintes fases: investigação por meio dos sites das 
SES; ligações telefônicas e/ou e-mail para as secretarias esta-
duais, para o preenchimento de um questionário; e, por fim 
entrevistas pessoais com técnicos da SES responsáveis pela 
condução da regionalização em cada unidade federativa do 
NE. Quanto às duas primeiras, realizadas no ano de 2015/2016, 
por meio de instrumentos de coleta construído pelo grupo 
de pesquisa, levantou-se informações referentes à legislação, 

utilização de instrumentos de planejamento, estruturação 
das redes, espaços de governança regional. Para a investiga-
ção nos sites, as páginas dos 9 estados do NE foram visitadas 
e catalogadas as informações conforme instrumento. Segui-
damente, todos os estados foram contatados, identificado o 
gestor (a) referência pelo processo de regionalização, o qual 
tomou conhecimento do instrumento e, por telefone ou/e–
mail, respondeu o questionário, com exceção de um estado. 
Resultados e Discussão Os dados foram tabulados e catalo-
gados conforme os seguintes aspectos: possui a informação; 
não possui a informação; a informação está incompleta ou 
desatualizada. Seguindo a quantidade e qualidade das infor-
mações fornecidas pelos sites, os estados foram divididos em 
três grupos. O grupo A com sites com uma maior informação 
sobre o processo de regionalização: Bahia, Ceará e Alagoas; 
o grupo B com os que disponibilizam as informações, porém 
desatualizadas: Piauí, Paraíba e Pernambuco; e o grupo C 
com Sergipe, Rio Grande do Norte e Maranhão, com poucas 
informações sobre o processo de regionalização. Chama a 
atenção que apenas quatro estados possuem área no site es-
pecífica para as informações sobre Regionalização; o PDR só 
é disponibilizado em 1 site, enquanto que o PDI por nenhum; 
as atas das reuniões de CIR eram disponibilizadas somente 
por um estado. Também se percebeu a dificuldade de atuali-
zação dos instrumentos de gestão e a fragilidade da efetiva-
ção do Decreto n° 7.508. Identificou-se avanço nas definições 
das regiões de saúde, nas redes de atenção à saúde, na garan-
tia das CIR e em estratégias no âmbito das regiões, como os 
consórcios e o uso do SISPACTO para o planejamento. Con-
clusões/Considerações Finais O levantamento da pesquisa 
permitiu apontar para uma trajetória de organização da re-
gionalização nos estados nordestinos, projetar perspectivas 
e aproximar o grupo de pesquisa do cenário pesquisado, que 
apresentou diversidades na organização e desenvolvimento 
do processo de regionalização. Tal fase foi de crucial impor-
tância, uma vez que oferece um arcabouço de informações 
que hoje subsidiam e aprofundam a pesquisa na medida em 
que os estados estão sendo visitados para a realização das 
entrevistas e aprofundamento da realidade de cada um. O 
estudo pretende contribuir com a produção de conhecimen-
to na região nordeste, bem como, na tomada de decisão dos 
gestores (as) diante da complexidade da regionalização na 
saúde. Referências CARNEIRO, PS.FOESTER, AC. FERREIRA, 
BBB. A dinâmica de três colegiados de gestão regional: um 
olhar sobre a regionalização e pactuação. Saúde em Debate. 
2014. Rio de Janeiro, v. 38, N. 100, P. 57-68, Jan-Mar. 2014. 
D´ÁVILA, AL. MACHADO, CV. Descentralização e coordena-
ção federativa: a experiência brasileira na saúde. Ciência & 
Saúde Coletiva, 14(3):807-817, 2009. SANTOS, L; CAMPOS, 
GVS. SUS Brasil: a região de saúde como caminho. Saude 
soc., São Paulo , v. 24, n. 2, p. 438-446, jun. 2015 . Disponível 
em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0104-12902015000200438&lng=pt&nrm=iso>. acessos 
em 13 set. 2015. SANTOS, AM. GIOVANELLA, L. Governança 
regional: estratégias e disputas para gestão em saúde. Revis-
ta Saúde Pública. 2014;48(4):622-631.
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gama de atividades que poderia desenvolver no espectro da 
saúde para a região. Além disso, a partir dos discursos analisa-
dos, concluiu-se que as funções dos atores na gestão da RUE 
não estavam bem delimitadas. A complexidade da gestão re-
gional da RUE se intensificou com a inclusão de mais um ator: 
a Organização Social (OS), a qual não se comportava como 
um ator loco-regional, dificultando o diálogo e limitando a ca-
pacidade de articulação regional. Conclusões/Considerações 
Finais O debate regional traz à tona desafios relacionados à 
governança e à atuação do Estado no direcionamento dos in-
teresses coletivos e do SUS para estes espaços. Na região em 
estudo foi constatada uma reduzida articulação entre os prin-
cipais arranjos institucionais de gestão intergovernamental 
existentes naquele território: o CISAPE e a RUE. Além disso, 
ficou evidente que as organizações de participação e controle 
social possuem baixo poder decisório, reduzindo questões de 
natureza política aos critérios técnicos e ao domínio da polí-
tica governamental. Tais dificuldades comprometem maiores 
avanços da política de saúde desenvolvida na região confor-
me os ideais da Reforma Sanitária. Referências BRASIL. Mi-
nistério da Saúde. Portaria n. 399/GM, de 22 de fevereiro de 
2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS 
e aprova as Diretrizes Operacionais do referido Pacto. Brasília, 
Diário Oficial da União 23 fev. 2006. CAMPOS, G.W.S. Efeitos 
paradoxais da descentralização do Sistema Único de Saúde do 
Brasil. In: FLEURY, S. (Org.) Democracia, Descentralização e 
Desenvolvimento: Brasil e Espanha. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 
FAIRCLOUGH, N. Discurso e Mudança Social. Brasília: Ed. Uni-
versidade de Brasília, 2008. NEVES, L.A.; RIBEIRO, J.M. Con-
sórcios de saúde: estudo de caso exitoso. Cadernos de Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, v. 22, n. 10, p. 2207-2217, out. 2006. 
NORONHA, J.C.; LIMA, L.D.; MACHADO, C.V. O Sistema Único 
de Saúde - SUS. In: GIOVANELLA, L. et al (Org.). Políticas e Sis-
temas de Saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2014. 2 
ed. revista e ampliada. p. 365-393.

Gabriela Almeida Borges; Rosimeiry Sandos de Melo Almeida 
Lins; Evandro Alves Barbosa Filho; Cecile Soriano Rodrigues;

14859 PERFIL DAS PACTUAÇÕES DAS COMISSÕES 
INTERGESTORES BIPARTITE NO ANO DE 2015.

Introdução A operacionalização das políticas do SUS requer 
ampla discussão entre os atores federativos. O arcabouço le-
gal da saúde define as CIB como foros de articulação, delibe-
ração entre estados e municípios. Deve-se fortalecer esse pa-
pel, contudo na definição das prioridades de saúde de forma 
descentralizada. Por isso, é importante saber, qual o retrato 
da saúde no país em relação as pactuações das CIB? Objeti-
vos Buscando responder a esse questionamento o presente 
trabalho analisa o Perfil das decisões pactuadas nas CIB pelos 
representantes dos estados e municípios por meio de suas 
normativas. Metodologia Trata-se de um estudo exploratório, 
com método de pesquisa documental e abordagem quanti-
quali, com a amostra deliberações das CIB dos estados(AM,R-
R,TO, PR,SC,RS,MG,RJ,SP,ES,BA,CE,PE,PB,GO,MT,MS)no ano 
de 2015.Fontes: Sites das Secretarias Estaduais de Saúde.Os 
métodos empregados consistiram de: ategorização das pac-
tuações por eixos temáticos da Atenção Básica(AB),Atenção 
de Média e Alta Complexidade, ambulatorial e hospitalar(MA-

C),Gestão do SUS(GT),Vigilância em Saúde(VS),Assistência 
Farmacêutica(AF),e Demanda Interna(DI).Os parâmetros 
foram a regulamentação do financiamento da saúde na for-
ma de blocos de financiamento da PT GM/MS nº 204/07. Re-
sultados e Discussão 2.698 resoluções ou deliberações foram 
analisadas, e classificadas 4.240 pactuações em diferentes 
temáticas distribuídas pelas regiões (N=219, S=931, SE=2.406, 
NE=414, CO=230). Ao categoriza-las por Eixo temático ob-
teve-se o resultado (AB=1916, MAC=1419, GT =516, VS=287, 
AF=64, DI=38). As pactuações concentraram-se nas ações e 
políticas referente a MAC, AB e GT. As temáticas mais citadas 
fazem relação com a implementação de 685/48% de Serviços 
e leitos(MAC) e a dinâmica do financiamento da saúde com 
557/34%(AB) e 199/39% (GT) do total. Os eixos de Vigilância em 
Saúde e Assistência Farmacêutica apresentaram percentual 
de 8,3% do total dos eixos. Conclusões/Considerações Finais 
As pactuações no âmbito bipartite tem dinâmica burocrática/
normativa. As ações de Média e Alta Complexidade são priori-
zadas nas articulações governamentais, a Atenção Básica pre-
dominantemente estão focadas em aplicação de recursos em 
estruturas físicas.A Gestão política nas CIB, majoritariamente 
operam com o remanejamento de recursos federais.

Nádia Maria da Silva Machado;

15257 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA GESTÃO 
CONSORCIADA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMO MODELO 
DE GESTÃO

Introdução Para compreender a gestão de serviços de saúde, 
por meio de consórcio intermunicipal de saúde-CIS, esse es-
tudo busca responder à questão: Quais as vantagens e des-
vantagens identificadas na gestão de serviços de saúde geren-
ciados de forma consorciada relatadas na literatura científica. 
Essa discussão pode subsidiar a tomada de decisão para me-
lhoria da qualidade desses serviços. Objetivos Analisar artigos 
científicos que versam a respeito da implantação e avaliação 
de experiências de gestão em CIS, buscando identificar ele-
mentos que apontam para vantagens e desvantagens sobre 
gestão consorciada de saúde, no âmbito do SUS. Metodologia 
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A busca foi 
realizada nas bases de dados LILACS, MEDLINE, IBECS, SCIE-
LO e BDENF. O descritor utilizado foi “Gestão de Consórcio”. 
Para a inclusão das publicações foram seguidos os critérios: 
1- textos completos; 2- idioma português; 3- publicação en-
tre os anos de 2011 e 2015; 4- presença de resultados sobre a 
atuação do gestor no gerenciamento de CIS. Os títulos e os 
resumos foram analisados e os artigos que possuíam conside-
rações sobre a atuação do gestor de CIS foram selecionados. 
Para coleta de dados foi aplicado aos artigos selecionados 
um instrumento validado. Resultados e Discussão Os artigos 
pesquisados elencaram mais aspectos positivos do que nega-
tivos na pergunta norteadora do estudo. As vantagens mais 
frequentes foram: otimização de recursos; redução de custos; 
fortalecimento da regionalização; acesso a serviços especiali-
zados com qualidade; existência da interação e diálogo entre 
os municípios; gestão participativa. E as desvantagens: des-
conhecimento do poder de governança do consórcio; pouca 
clareza na prestação de contas do uso de recursos; comporta-
mento free-rider, individualista e autárquico dos municípios; 

do (BARDIN, 2013). As entrevistas realizadas no ano de 2015 
dispuseram da colaboração de 10 gestoras, nos meses de ju-
nho – nas dependências da secretaria –, e outubro – na Confe-
rência Estadual de Saúde. A definição para a entrevista corres-
pondeu à inserção na operacionalização da regionalização e a 
disponibilidade para com o estudo. A pesquisa foi submetida e 
aprovada ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE Resultados 
e Discussão A partir da análise do material colhido, as seguin-
tes categorias temáticas foram construídas: 1- A ambiguidade 
da regionalização da saúde no estado da Bahia, 2- A indefini-
ção dos Núcleos Regionais de Saúde (NRS) no processo de 
regionalização, 3 - As principais estratégias estaduais para o 
processo de regionalização no estado, 4- Os avanços neces-
sários para a regionalização na saúde na Bahia. As análises 
das categorias apontaram para a diversidade de fatores que 
atravessam a regionalização no estado, alguns contribuindo 
para o processo, e outras obstacularizando o avanço. As con-
tribuições e potencialidades puderam ser notadas nas estraté-
gias de regionalização identificadas no cotidiano das regiões 
de saúde, no contato com os municípios, na conformação da 
rede, nos espaços colegiados entre estado e município, assim 
como, na compreensão crítica das gestoras envolvidas sobre 
o processo de regionalização no estado. Os entraves sinaliza-
dos envolveram o modo como a gestão estadual propôs as 
estratégias de regionalização, com a fragilidade na participa-
ção social na construção da política, a debilidade na confor-
mação da rede, como a disputa entre gestores municipais e 
a fragilidade na atenção básica. Conclusões/Considerações Fi-
nais Considerando as discussões levantadas, compreende-se 
que o estado da Bahia avança no processo de regionalização 
da saúde, mas de modo lento e fragmentado. Avança, pois há 
um investimento da gestão estadual em estratégias de regio-
nalização, mas de modo lento e fragmentado, pois necessi-
ta superar o cenário conflituoso no estado, a indefinição dos 
NRS, assim como, a frágil participação social nas decisões do 
processo de regionalização. Concluindo, o estudo destaca a 
importância da diretriz para o sistema de saúde e reitera a es-
tratégia como fundamental para a efetivação do SUS, como 
notado na revisão da literatura, nas entrevistas com as ges-
toras e nos espaços percorridos para o desenvolvimento da 
pesquisa e coleta dos dados. Referências Bardin L. Análise de 
Conteúdo. Tradução Luís Antero Neto. São Paulo: Edições 70, 
2011. Brasil. Decreto n° 7.508, de 28 de Junho de 2011. Regula-
menta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor 
sobre a organização do Sistema Único de Saúde -SUS, o plane-
jamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação inter-
federativa, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 28 de Junho de 2011. Hartz, ZMA. Silva LMV (ORG). 
Avaliação em saúde: dos modelos teóricos à prática na ava-
liação de programas e sistemas de saúde. Salvador: EDUFBA/ 
Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2005. P. 65-89. MOLESINI, J. 
A Reforma Sanitária na Bahia: Um Lugar na História (1987 - 
1989). 2011. 263 f. Tese. Faculdade de Enfermagem. Universi-
dade Federal da Bahia, Salvador-BA. 2011. VIANA, A.L.D. LIMA, 
L.D. (org) Regionalização e relações federativas na política de 
saúde do Brasil. Rio de Janeiro: Contracapa, 2011.

Vick Brito Oliveira; Adriana Falangola Benjamin Bezerra;

14822 ANÁLISE DOS PROCESSOS DECISÓRIOS DA 
REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM UMA REGIÃO DO 
ESTADO DE PERNAMBUCO

Introdução No Brasil, a descentralização se caracterizou como 
um dos processos políticos mais importantes da reforma da 
política de saúde iniciada nos anos 1980, deslocando o locus 
decisório e da gestão política da saúde do nível central para as 
instâncias estaduais e municipais. A descentralização do Siste-
ma único de Saúde (SUS) não ocorreu de modo simultâneo à 
regionalização, revelando a complexidade de consolidar estes 
princípios e diretrizes, sobretudo em municípios de pequeno 
ou médio porte. Evidenciaram-se, assim, disparidades regio-
nais e desigualdades no acesso à saúde . Os Consórcios Inter-
municipais, assim como as Redes de Atenção à Saúde (RAS), 
reaparecem no cenário atual como alternativas de organiza-
ção regional capazes de atenuar os aspectos competitivos 
do federalismo brasileiro e melhorar o processo de gestão 
e organização dos serviços de saúde das regiões. No estado 
de Pernambuco, houve importante incentivo da gestão esta-
dual no desenvolvimento de Consórcios Públicos municipais, 
seguido do desenvolvimento das RAS. Considerando esses 
elementos organizativos para a construção do SUS, fez-se ne-
cessário investigar o modo em que se apresentam e se relacio-
nam na Região do Araripe Pernambucano. Objetivos Analisar 
a relação político-gerencial do Consórcio Intermunicipal de 
Saúde do Sertão do Araripe de Pernambuco (CISAPE) na or-
ganização da Rede Regional Integrada de Atenção às Urgên-
cias e Emergências (RUE) nesta região. Além disso, a pesquisa 
pretendeu analisar a gestão da RUE e sua interface com as 
demais instâncias decisórias do SUS. Metodologia Este estudo 
foi conduzido sob perspectiva qualitativa. Foram realizadas 
entrevistas em profundidade com atores que ocupavam posi-
ções estratégicas no processo político-gerencial que resultou 
na organização da Rede Regional de Urgências e Emergências 
na Região do Araripe Pernambucano. Estes foram escolhidos 
de forma intencional. Ao todo foram realizadas 05 entrevistas. 
A análise dos dados foi através da Análise de Discurso Crítica, 
de acordo com os princípios da Teoria Social do Discurso de 
Norman Fairclough. Por fim, outra fonte de dados utilizada foi 
a documental, através de documentos escritos oficiais (leis, 
portarias e decretos) e publicações administrativas de acesso 
público. Das análises dos discursos e documentos emergiram 
2 categorias analíticas: a) Governança Loco-Regional; b) Esco-
lhas de gestão na saúde segundo a lógica da privatização. A 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
CISAM/UPE, sob o Parecer 012/2010. Resultados e Discussão 
Evidenciou-se o protagonismo da esfera federal na indução da 
Rede de Urgência e Emergência (RUE) no estado de Pernam-
buco e municípios da Região em estudo. A análise das norma-
tivas evidenciou a ausência de espaço institucionalizado re-
gionalmente para atuação do controle social. Nesse sentido, 
identificou-se que o espaço deliberativo para planejamento e 
discussão da RUE na Região foi o Colegiado Intergestor Regio-
nal (CIR), havendo reduzida participação social. No que tange 
a atuação do Consórcio intermunicipal do Sertão do Araripe 
(CISAPE), esta foi aquém do esperado pelos atores regionais. 
Com uma atuação marcadamente voltada ao Hospital Fernan-
do Bezerra(HRFB), o Consórcio manteve-se restrito diante da 
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15715 EXPERIÊNCIA DO RIO GRANDE DO SUL NA 
DESCENTRALIZAÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS

Introdução O Estado do Rio Grande do Sul, atendendo às di-
retrizes preconizadas pelo Decreto Federal n.º 7.508/2011, o 
qual dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde 
(SUS), possui 30 (trinta) Regiões de Saúde, distribuídas para 
gestão político-administrativa de 19 (dezenove) Coordenado-
rias Regionais de Saúde (CRS), as quais são responsáveis pelo 
planejamento, acompanhamento e gerenciamento das ações 
e serviços de saúde em seu território. No intuito de descentra-
lizar as ações de Ouvidoria do SUS e possibilitar ao cidadão o 
atendimento e acompanhamento da sua demanda no próprio 
território, foi regulamentada a Ouvidoria do SUS-SES/RS, atra-
vés do Decreto Estadual n.º 51.999/2014, composta por uma 
rede com 19 (dezenove) Ouvidorias Regionais do SUS, três ou-
vidores internos, além de interlocutores da ouvidoria, todos 
vinculados à Ouvidoria Estadual. Objetivos Ampliar e qualificar 
a rede de Ouvidorias do SUS do Estado do Rio Grande do Sul 
(RS), facilitando o acesso ao cidadão, bem como dar celerida-
de ao tratamento das demandas, visto que este poderá ser 
realizado próximo à localidade do demandante, além de pro-
porcionar maior aproximação com os gestores e a realidade 
locais. Metodologia Em 2012 se iniciou a implantação da Ouvi-
doria do SUS da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande 
do Sul (SES/RS) por meio da designação de três Ouvidores, e 
capacitação de 50 servidores como pontos de interlocução, 
compondo a Rede da Ouvidoria do SUS. Posteriormente foi 
utilizado sistema informatizado disponibilizado pelo Ministé-
rio da Saúde. Os canais de recebimento de demandas foram: 
formulário web, email, presencialmente, correspondência e 
atendimento telefônico gratuito. Após a publicação do De-
creto Estadual 51.999/2014, e em continuidade à estruturação 
da Ouvidoria e descentralização dos processos de trabalho, 
foram designados pelo Secretário de Saúde, por meio de Por-
taria, servidores da SES/RS para a função de Ouvidor, sendo 
três Ouvidores Internos e 19 Ouvidores Regionais. Mediante 
elaboração e aprovação de Projeto para implantação, foram 
implantadas as 19 Ouvidorias do SUS Regionais, vinculadas à 
Ouvidoria do SUS-SES/RS, nas Coordenadorias Regionais de 
Saúde. Resultados e Discussão A implantação das Ouvidorias 
Regionais permitiu descentralizar a Ouvidoria do SUS no RS, o 
que propiciou a ampliação de canais de acesso e a aproxima-
ção do cidadão. Por estar no mesmo território dos usuários, 
as Ouvidorias Regionais possuem uma melhor percepção da 
realidade, podendo avaliar a qualidade dos serviços prestados 
pelo SUS. Por meio de Decreto2, estabeleceu-se o Regimento 
Interno da Ouvidoria, priorizando que os Ouvidores fossem 
servidores e recebessem capacitação para a função. O regis-
tro das manifestações em sistema informatizado permitiu 
que as manifestações tivessem uma resolução mais ágil. Nos 
primeiros anos da Ouvidoria, o principal canal de acesso utili-
zado foi o formulário web (60% das manifestações). Porém, à 
medida que ocorreu a estruturação da Ouvidoria com equipe 
de Tele-atendimento, o telefone passou a ser o principal meio 
de acesso utilizado (80%). Até o final de 2016, foram cadastra-
das 22.893 manifestações - 1.705 demandas em 2012, 3.431 em 
2013, 4.730 em 2014, 6.931 em 2015 e 6.096 em 2016. Conclu-
sões/Considerações Finais Verifica-se que ainda há um árduo 

caminho a ser percorrido para a melhor utilização desta ferra-
menta de gestão do SUS. Ao passo em que a Ouvidoria vem 
sendo reconhecida pelo cidadão como um espaço de escuta 
e acolhimento de suas necessidades, também cresce o desa-
fio de abrir espaços na gestão para as ações da Ouvidoria. A 
experiência do processo de descentralização dos serviços de 
Ouvidorias do SUS para as regionais de saúde pertencentes à 
SES/RS deu celeridade ao tratamento das demandas dos cida-
dãos dos municípios circunscritos, ampliou o acesso e partici-
pação, visto que está localizada nas maiores cidades do RS, 
bem como permitiu o estudo de dados regionalizados para a 
elaboração de relatórios temáticos e possibilitou à gestão da 
saúde do Estado do RS definir ações de planejamento para a 
política estadual de saúde. Referências 1 - Banco de Dados do 
Sistema OuvidorSUS gerado em 06/01/2017. 2 - RIO GRANDE 
DO SUL. Decreto n.º 51.999 de 13 de novembro de 2014.

Luana Gonçalves Gehres; Bruna Campos De Cesaro; Aline 
Giovana Flach Kunzler; Emerson Borba Alves; Kellen Camargo 
Vendel; Rafael Vulpi Caliari;

15747 PERSPECTIVAS NA REGIONALIZAÇÃO EM SAÚDE 
NO AMAZONAS: O PONTO DE VISTA DE GESTORES E 
EQUIPES DE GESTÃO.

Introdução A regionalização é entendida como estratégia 
prioritária para superar a fragmentação do sistema de saúde, 
otimizar o financiamento e melhorar o acesso e a qualidade 
dos serviços. Em que pese as tentativas de racionalizar e nor-
matizar o processo, ele varia segundo especificidades estrutu-
rais e conjunturais locais e a vontade política dos tomadores 
de decisão. No Amazonas a regionalização iniciou tardiamen-
te e seu ritmo de implantação permanece lento e intermiten-
te. O estado foi a última unidade federada a aderir ao Pacto 
pela Saúde e até 2010, apenas 50% dos seus municípios já ti-
nham feito adesão. Esses parcos resultados têm sido atribuí-
dos às especificidades da região amazônica, com suas áreas 
remotas, grandes distâncias e dificuldades de comunicação, o 
que obstaculizaria a organização de redes e regiões de saúde 
e inviabilizaria a universalização do acesso. Em que pese tais 
afirmações, não se encontrou na literatura uma reflexão con-
sistente sobre os limites e contradições políticas e estruturais 
que cercam a regionalização em saúde no estado do Ama-
zonas e as relações intergestoras aí estabelecidas. Objetivos 
Analisar dimensões geopolíticas e organizativas e as contra-
dições que envolvem o processo de regionalização no estado 
do Amazonas como um todo, e na região de saúde do Entor-
no, Manaus e Alto Rio Negro (ENMAO) em particular, com 
foco no período 2011 e 2015. Metodologia Pesquisa qualitativa 
descritivo-analítica, desenvolvida mediante a coleta de entre-
vistas com 10 atores-chave no processo de gestão em saúde 
no Amazonas e análise documental da Comissão Intergestora 
Regional (CIR) da região Entorno de Manaus e Alto Rio Ne-
gro (ENMAO). Buscou-se apreender interpretações, vivências, 
experiências e rotinas de gestão, bem como eventuais espe-
cificidades. A região ENMAO foi selecionada por seu caráter 
estratégico na configuração política e econômica global do 
estado do Amazonas e elevado impacto no setor saúde, pois 
concentra 87% da rede de serviços e 100% da atenção especia-
lizada. O tratamento dos dados gerou um corpus de materiais 

heterogeneidade da infraestrutura dos municípios; dificulda-
des de articulação com o governo estadual e com as empresas 
e sociedade civil. Conclusões/Considerações Finais A maioria 
dos estudos concentra-se na apresentação de casos exitosos 
no país e seus efeitos na oferta de serviços especializados. A 
questão dos consórcios intermunicipais de saúde envolve en-
tender não somente o que leva à sua formação, sendo funda-
mentais também, pesquisas sobre as variáveis que garantem 
estabilidade e manutenção desses arranjos.

Lana Carina Viana de Lavor; Carlos Garcia Filho; Cleivania 
Carvalho de Oliveira Alcantara; Maria Helena Lima Sousa; 
Evelline de Oliveira Ferraz; Ana Nery de Castro Feitosa;

15403 REGIONALIZAR É PRECISO: ANÁLISE DOS 
FLUXOS DE NASCIMENTOS E ÓBITOS NEONATAIS NA 
REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO

Introdução Este trabalho faz parte do projeto de tese de 
doutorado - Regionalização do Cuidado Perinatal na Região 
Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro (RMRJ) – 2011 e 
2014- que objetiva analisar os fluxos de nascimentos e óbitos 
perinatais ocorridos na RMRJ nos anos de 2011 e 2014, iden-
tificar os parâmetros relacionados à organização regional do 
cuidado perinatal.As chances de sobreviver até um ano de 
vida são marcadas por iniquidades, que definem oportunida-
des distintas e injustamente distribuídas de acesso aos ser-
viços de saúde.Regionalizar constitui tarefa primordial para 
distribuir igualitariamente as estruturas assistenciais a partir 
de parâmetros para organizar espacialmente o trabalho em 
saúde. A regionalização mais do que uma representação es-
pacial é uma modelagem organizacional que especifica uma 
função particular enesse sentido significa representar social e 
espacialmente uma funcionalidade dentro um todo (MOREI-
RA, 2012).Mas a regionalização éum processo político (VIANA 
& LIMA, 2011) de relações federativas para uso racional dos 
recursos disponíveis e construção gradativa das estruturas e 
acordos necessários para atendimento das necessidades em 
saúde. Objetivos Analisar fluxos de nascidos vivos e óbitos 
neonatais - ano 2011- entre os municípios da RMRJ segundo 
distribuição dos leitos obstétricos (LO) e neonatais (LN), va-
riáveis socioeconômicas e situação de ameaça à vida dos re-
cém-nascidos (RN)- peso<1500g, Idade Gestacional<32 sema-
nas e Apgar 5º minuto <7 (SILVA ET AL, 2015), em relação às 
regiões de saúde da RMRJ. A partir disso, identificar as dimen-
sões de análise de padrões de relacionamento e associação 
entre os municípios da RMRJ. Metodologia Utilizadas bases 
de dados dos Sistemas de Informações sobre Nascidos Vivos 
e Mortalidade, do ano 2011, do Estado do Rio de Janeiro – DA-
TASUS/Ministério da Saúde (MS).Aplicação da técnica de aná-
lise de componentes principais (ACP) – utilizandoIBM SPSS 
versão 22- precedidas das análises de correlação (>=0,30), 
pois sem relação entre as variáveis não há como reduzi-las 
a dimensões comuns.Considerados três conjuntos variáveis 
para extração das ACP segundo características do: município 
de residência, município de ocorrência do nascimento e do 
fluxo (da residência para ocorrência). Todos variáveis foram 
padronizadas na escala de 0 a 1, para diminuir a influência de 
grandezas diferenciadas.A extração de cada conjunto de va-
riáveis em separado objetivou discriminar a participação de 
cada perspectiva – residência, ocorrência e fluxo - na com-

binação entre os municípios. Considerou-se Medida Kaiser-
Meyer-Olkin(KMO)- adequação de amostragem>0,60 e Teste 
de esfericidade de Bartlett (p<0,05). Resultados e Discussão 
Para residência considerados: proporção de óbitos neonatais 
precoces e nascimentos ocorridos no próprio município de 
residência, de RN com muito baixo peso (MBP) ou com asfi-
xia, número de LO e LN, PIB e renda média domiciliar (RMD) 
per capita. KMO de 0,703 e Bartlett (p < 0,05). Extraídos dois 
componentes que explicaram 74% da variância total entre as 
variáveis e representaram: 1. situações de ameaça à vida do 
RN (SAV) e 2. Condições socioeconômicas/capacidade insta-
lada (CI). Para Ocorrência considerados: número de LO e de 
LN existentes, PIB e RMD per capita e número de nascimen-
tos ocorridos. KMO de 0,770 e Bartlett (p < 0,05). Extraídos 
dois componentes explicaram 89% da variância total entre va-
riáveis e representaram:1.CI e 2.Condições socioeconômicas. 
Para o fluxo: proporção de RN muito prematuros, com MBP 
ou com asfixia do município de residência no de nascimento, 
diferença de LO entre residência e ocorrência, razão da RMD 
per capita ocorrência e residência, proporção dos óbitos neo-
natais precoces e de RN com asfixia ocorridos fora do municí-
pio de residência. KMO de 0,651 e Bartlett (p < 0,05). Extraídos 
dois componentes: 1. SAV do RN; 2.CI e condições socioeco-
nômicas. Conclusões/Considerações Finais Os componentes 
discriminados definiram três dimensões relacionadas à depen-
dência entre municípios de residência e ocorrência e ao fluxo 
entre eles: SAV do RN, condição socioeconômica e CI. A saída 
de gestantes para municípios com maior CI se dá pela ofer-
ta de leitos obstétricos, mas também pela disponibilidade de 
retaguarda da assistência neonatal e em função do risco a so-
brevivência do RN. A “migração” no momento do nascimento 
édefinida por necessidades e oferta, numa relação que revela 
diversas regionalizações para além das duas regiões de saú-
de da RMRJ. Os componentes extraídos da ACP resumem os 
condicionantes do fluxo de nascimento e a projeção espacial 
será o próximo passo para visualização das regionalizações 
existentes. Desse modo, as Comissões Intergestores Regio-
nais eBipartite, devem considerar nas negociações esses con-
dicionantes e a realidade de associações entre os municípios 
da RMRJ para promover a efetiva regionalização do cuidado 
perinatal. Referências MOREIRA, Ruy. Geografia e práxis: a 
presença do espaço na teoria e na prática geográficas. São 
Paulo: Contexto, 2012. VIANA, Ana Luiza d’Ávila, LIMA, Lucia-
na Dias de, organizadores. Regionalização e relações federa-
tivas na política de saúde do Brasil. Contra Capa Livraira Ltda. 
2011. 216p. Rio de Janeiro.2011 ISBN 978-85-7740-095-9 FIGUEI-
REDO FILHO, Dalson Brito; SILVA JÚNIOR, José Alexandre da. 
Visão além do alcance: uma introdução à análise fatorial. Opi-
nião Pública, v. 16, n. 1, p. 160-185, 2010. SILVA, A. A. M. D., 
LEITE, Á. J. M., LAMY, Z. C., MOREIRA, M. E. L., GURGEL, R. 
Q., CUNHA, A. J. L. A. D., & LEAL, M. D. C. (2014). Morbidade 
neonatal near miss na pesquisa Nascer no Brasil. Cadernos de 
Saúde Pública, 30(supl. 1), S182-S191. Disponível em: http://
www.scielosp.org/pdf/csp/v30s1/0102-311X-csp-30-s1-0182.pdf 
Acessado em 11/12/2015

Rosanna Iozzi da Silva; Lucia Helena Barros Santos; Julia Celia 
Mercedes Strauch; Pauline Lorena Kale; Maria de Lourdes 
Tavares Cavalcanti;
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13154 RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A PARTICIPAÇÃO 
POPULAR EM CONSELHO LOCAL DE SAÚDE

Introdução A promulgação da Constituição Federal de 1988 
assegurou à sociedade o direito de participar e intervir na 
gestão da saúde. Posteriormente e regulamentado através da 
sanção das Leis 8.080 e 8.142 de 1990, instituíram-se os conse-
lhos de saúde nas três esferas de governo (SCHWARTZ et al, 
2010). Os conselhos de saúde tornam-se espaços para a arti-
culação das políticas na área da saúde, nas ações do Estado e 
no exercício da cidadania, objetivando elevar o controle social 
na gestão do SUS. A participação popular nos conselhos de 
saúde juntamente com o desejo de realizar transformações 
políticas e sociais se constitui como instrumento fundamen-
tal para o desenvolvimento do empoderamento individual e 
coletivo, uma vez que tal processo promove uma consciência 
política e suscita autonomia para a tomada de decisão. Ob-
jetivos Relatar a experiência da participação popular em um 
conselho local de saúde de uma Estratégia de Saúde da Famí-
lia num município de Mato Grosso. Metodologia Trata-se de 
um relato de experiência sobre a participação da comunidade 
em um conselho local de saúde de uma Estratégia de Saúde 
da Família em Rondonópolis, Mato Grosso. A experiência 
ocorreu de março a novembro de 2015 na Unidade Básica de 
Saúde da Família, todas as últimas sextas-feiras de cada mês 
aconteciam as reuniões de Conselho Local de Saúde com a 
participação dos membros conselheiros, equipe de saúde da 
família e comunidade. Resultados e Discussão O conselho lo-
cal de Saúde iniciou em março de 2015 na Unidade Básica de 
Saúde da Família (UBSF) que não realizava reuniões há cinco 
anos, pois não conseguiam formar o conselho e tampouco 
convencer a população de participar das reuniões. Muitos 
participantes da comunidade não tinham ciência acerca da 
finalidade do Conselho Local, mas opinavam, levantavam 
discussões e problemáticas do serviço, alguns assuntos não 
integravam às pautas pelo fato de dependerem de outras ins-
tâncias. Em todos os encontros era reforçado o objetivo do 
Conselho Local, sua importância e esclarecimentos e explana-
ções a respeito dos serviços de saúde e Sistema Único de Saú-
de. Haviam muitas pendências,problemas estruturais e de re-
cursos humanos na UBSF, o bairro pertencia a uma localidade 
periférica com pouca infraestrutura, então as problemáticas 
referentes a esses assuntos eram constantemente debatidas. 
A participação popular proporcionou melhorias estruturais, 
como a contratação de funcionários, aquisição de materiais 
e aparelhos, modificou o processo de trabalho da equipe. A 
comunidade demonstrou maior conhecimento quanto aos di-
reitos e deveres no serviço de saúde e SUS e contribuiu para 
melhoria da qualidade do atendimento. Conclusões/Conside-
rações Finais A participação e controle social é uma conquista 
em que os cidadãos organizados através da reflexão debatam 
e entendam que que os conselhos de saúde são espaços de 
participação que podem garantir a construção e otimização 
dos serviços de saúde. Essa sensibilização da população é o 
desafio cotidiano colocado aos serviços e profissionais de saú-
de, numa perspectiva que vai da dimensão pedagógica para 
a construção da cidadania. Os profissionais têm papel funda-
mental em fomentar a participação popular nos serviços de 
saúde como forma de fortalecer o SUS, ampliando o acesso 

ao conteúdo teórico-político da legislação e dos movimentos 
sociais, dando voz às demandas da comunidade e propondo a 
co-responsabilização para a busca de resultados (NOGUEIRA 
et al., 2008). Referências Nogueira FCP, Lima LHO, Wolfovitch 
RGS Nascimento SM, Lopes SRM. Implantação de um conse-
lho local de saúde: desafios da prática do controle social. Rev 
Baiana Saúde Pública. 2008 Schwartz TD, Ferreira JTB, Maciel 
ELN, Lima RCD. Estratégia Saúde da Família: Avaliando o aces-
so ao SUS a partir da percepção dos usuários da Unidade de 
Saúde de Resistência, na região de São Pedro, no município de 
Vitória (ES). Ciênc Saúde Coletiva. 2010.

Talita Xavier Claudino;

13172 MOVIMENTO SINDICAL E REFORMA SANITÁRIA 
BRASILEIRA: ANÁLISE DAS PROPOSTAS DA CENTRAL 
ÚNICA DOS TRABALHADORES NA ÁREA DE SAÚDE NO 
PERÍODO 1981-1991

Introdução O movimento pela Reforma Sanitária Brasileira foi 
desencadeado nos anos 70, a partir da iniciativa de um conjun-
to de intelectuais, estudantes, lideranças sindicais e movimen-
tos populares, que se organizaram em torno de um conjunto 
de propostas de mudança na política e na organização do 
sistema de saúde brasileiro. Neste processo, desempenhou 
papel importante a criação do Cebes em 1976, da ABRASCO 
em 1979, juntamente com a mobilização dos médicos, através 
do Movimento de Renovação Médica. Estudos recentes que 
analisam esse processo, apontam as dificuldades enfrentadas 
pela implementação do SUS nos últimos 28 anos, em função 
das políticas, normas e estratégias adotadas em diversos go-
vernos durante os quais ocorreu paulatinamente uma recon-
figuração do financiamento, da gestão e da organização do 
SUS, paralelamente à adoção de políticas econômicas cujos 
impactos no âmbito dos movimentos sociais limitaram os 
avanços do processo de RSB. Diante deste cenário, torna-se 
essencial a identificação dos atores políticos e/ou movimen-
tos sociais que incorporam as ideias e a proposta da RSB em 
suas pautas. Um desses movimentos, é o movimento sindical, 
o que nos leva a realização deste estudo. Objetivos Geral: 
Analisar o posicionamento da CUT com relação à Política de 
saúde do Estado brasileiro no período 1981 – 1991, buscando 
correlacionar este posicionamento com o processo de RSB/
SUS. Específicos: • Identificar e analisar as propostas da CUT 
com relação à garantia do acesso e das formas de organização 
da atenção à saúde aos trabalhadores e à população em geral 
no período 1981-1991; • Discutir a relação entre o posiciona-
mento da CUT na área de saúde com o processo de RSB/SUS 
no período. Metodologia O referencial teórico deste trabalho 
fundamenta-se na compreensão da CUT como protagonista 
na “era” do “Novo” Sindicalismo (MATTOS, 2003) e como um 
sujeito político coletivo (TESTA, 1995) cujo posicionamento 
com relação à saúde nas diversas conjunturas políticas que 
se configuraram ao longo do período compreendido entre 
sua fundação (1983) e o momento atual constituiu-se o obje-
to de estudo. Foram identificados, classificados e analisados 
documentos coletados no Centro de Documentação da CUT, 
sendo que informações extraídas foram processadas em ma-
trizes que especificam as seguintes dimensões de análise: a) 
Propostas da CUT com relação à garantia do acesso às ações e 
serviços de saúde; b) Propostas da CUT com relação às formas 

que, submetidos à análise temática propiciaram a emersão de 
cinco categorias discursivas capazes de expressar o conteúdo 
imediato das falas, comparar suas interpretações e propiciar 
acesso à teia de relações que permeia o processo de regio-
nalização, sem desprezar contradições e diferenças entre os 
enunciados. Resultados e Discussão A regionalização é asso-
ciada às grandes extensões geográficas amazônicas, às dificul-
dades de comunicação e de deslocamento fluvial de pessoas 
e cargas para o interior, obscurecendo a influência das forças 
políticas e das desigualdades econômicas e sociais nas regiões 
geográficas e sanitárias no estado do Amazonas. Cerca de 21% 
da população do estado é rural, tem baixa renda e IDH baixo/
muito baixo. Mesmo na capital do estado (com IDH alto de 
0,737), 16,6% da população é classificada como pobre/muito 
pobre. Apenas 15,3% são filiadas a plano privado de saúde e se 
concentram em Manaus. O custeio das ações é insuficiente, 
seja por baixa arrecadação dos municípios, pelo elevado custo 
logístico do transporte de insumos para o interior, grande de-
pendência dos repasses federais e dos cuidados ofertados na 
rede pública. A revisão das atas da CIR da região Entorno de 
Manaus e Rio Negro (CIRENMAO) evidenciou que as discus-
sões rotineiras limitam suas preocupações a situações pon-
tuais de busca de custeio por procedimentos, não tendo sido 
encontrados planos de atuação para o conjunto do território 
regional. Conclusões/Considerações Finais As categorias ana-
líticas que emergiram dos dados de entrevista evidenciam a 
amplitude dos desafios à regionalização, abrangendo dimen-
sões demográficas, socioeconômicos, políticas, financiamen-
to insuficiente das ações e inadequação das estratégias atuais 

de gestão. Apontam importantes problemas de organização 
estrutural dos equipamentos de saúde, marcados pela con-
centração do poder político e econômico, com repercussões 
negativas na oferta e acessibilidade aos serviços. Documen-
tos que concretizam e formalizam a atuação da CIR guardam 
fraca inserção no cotidiano das instituições de saúde, e muito 
se distanciam das grandes questões estruturais que cercam a 
gestão intermunicipal no Amazonas. O perfil da CIRENMAO 
pode ser caracterizado como cartorial, em contraponto à fra-
gilidade das relações multilaterais instituídas entre os muni-
cípios que a compõem, contribuindo para sua dificuldade em 
ultrapassar o “plano do desenho” conforme caracterizada 
por um dos informantes. Referências Albuquerque MV, Viana 
ALd’Á. Perspectivas de região e redes na política de saúde bra-
sileira. Saúde em Debate V. 39 (N. Especial):28-38, 2015. Lima 
LD et al. Regionalização e acesso à saúde nos estados brasilei-
ros: condicionantes históricos e político-institucionais. Ciência 
e Saúde Coletiva 2012; 17(11): 2881-2892. Garnelo L, Souza ABL, 
Silva CO. Regionalização em Saúde no Amazonas: avanços e 
desafios. Ciência & Saúde Coletiva (no prelo). Onocko Campos 
RT; Furtado J.P. Narrativas: utilização na pesquisa qualitativa 
em saúde. Rev. Saude Publica 2008; 42(6):1090-1096. IBGE. Si-
nopse do Censo Demográfico.[Online].2011 PNUD/IPEA. Atlas 
do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2000-2010. Guimarães 
WSG. Avaliação da Atenção Pré-natal na Atenção Básica, por 
regiões de saúde. Dissertação [Mestrado] Universidade Fede-
ral do Amazonas, Manaus, 2017.

Luiza Garnelo; Wildery Sidney Gonçalves Guimarães; Amandia 
Braga Lima Sousa;

8. DEMOCRATIZAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA SAÚDE

13135 DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 
E GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA – RELATO DE UMA 
EXPERIÊNCIA DE INTERVENÇÃO EM UM BAIRRO DE 
OLINDA, PERNAMBUCO

Introdução A motivação para a intervenção ocorrida no proje-
to Samuel, surgiu da observação da vulnerabilidade apresen-
tada pela população jovem coberta pelas equipes de saúde da 
família sediadas na Unidade Jardim Brasil V, bairro localizado 
na cidade de Olinda no estado de Pernambuco. O projeto Sa-
muel recebe jovens com idade entre 3 e 18 anos e que vivem 
em situação risco social em seus lares. Objetivos O objetivo do 
trabalho foi ofertar informações sobre doenças sexualmente 
transmissíveis (DST) e gravidez na adolescência, como exa-
mes e prevenção, a estudantes de 14 a 18 anos da Comunidade 
Jardim Brasil V, além de ofertar uma sessão de cinema. Meto-
dologia Para a escolha dos temas, foi feita consulta aos ACS 
para conhecer as doenças que têm maior incidência e preva-
lência entre jovens na área. Foram elas: sífilis, gonorreia, cla-
mídia e HPV, além da AIDS e da candidíase que têm contágio 
por transmissão sexual. Foi ainda relatado pelos ACS elevada 
taxa de gravidez na adolescência. Para a exposição dialogada, 
foram utilizados cartazes, fotos e linguagem acessível a fim 
de informar sobre cada DST trabalhada, a forma de contami-
nação e o tratamento e prevenção que o SUS oferece. Com 

relação à gravidez, esclareceu-se sobre uso de preservativos e 
os métodos contraceptivos e o pré-natal disponíveis no SUS. 
Resultados e Discussão Ao final foi aplicada uma dinâmica 
para verificação de aprendizagem, que consistia em um jogo 
de memória no qual os alunos tinham que correlacionar ima-
gens das doenças a seus sintomas. Por fim ofertada uma ses-
são de cinema. Foi observado adesão dos alunos do projeto 
Samuel à intervenção proposta. Os resultados obtidos nesta 
experiência demonstram a necessidade da intervenção preco-
ce quanto a educação sexual de crianças e adolescentes no 
âmbito escolar, pois nesse ambiente é possível alcançar a po-
pulação masculina e feminina, além de propiciá-los atividades 
lúdicas, as quais estimulam o desenvolvimento psicossocial e 
o interesse à cultura. Conclusões/Considerações Finais Para 
a equipe de saúde, é esperado a propagação desse conheci-
mento para outros membros da comunidade como colegas e 
familiares, assim havendo redução nos casos de DST, aids e 
gravidez na adolescência. Para os estudantes de medicina, a 
experiência propicia uma vivencia maior das atividades que o 
SUS exercem e aproxima os jovens da comunidade aos ACS.

Mattheus de Luna Seixas Soares Lavor; Michelle Pereira e Silva; 
Paulo Roberto da Silva Junior; Nataly Regina Fonseca Carvalo 
de Medeiros; Murilo Pessôa de Oliveira Neto; Nicole Sotero 
Melo; Arnaldo Alves de Azevedo Neto;
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âmbito do SUS. Resultados e Discussão No que tange a produ-
ção da Ouvidoria da SES RJ, durantes os anos de 2007 a 2015, 
foram abertas 102.149 manifestações. Somente na Ouvidoria 
Geral, no ano de 2015, foram abertas 10.525 manifestações. 
Durante todo o período, 88% das manifestações abertas na 
Ouvidoria da Saúde, foram registradas diretamente pela Ouvi-
doria Geral da SES RJ. A Ouvidoria da saúde vem se tornando 
ao longo do tempo mais um mecanismo de participação social 
além das Conferências e Conselhos de saúde. O grau de re-
solubilidade das Ouvidorias, conforme o Relatório Gerencial 
da Ouvidoria da Saúde 2015, está em 75%. Sendo um desafio 
ainda, alcançar 100% de resolubilidade. Conclusões/Considera-
ções Finais Embora ainda haja um grande caminho a percorrer 
na garantia dos direitos dos cidadãos, as Ouvidorias Públicas 
de Saúde vem se constituindo numa importante ferramenta 
de gestão e ao mesmo tempo, mais um instrumento de Con-
trole Social, através da participação direta do cidadão no âm-
bito da Política de Saúde no Brasil. Referências MANUAL DAS 
OUVIDORIAS DO SUS. Ministério da Saúde, Secretaria de ges-
tão estratégica e participativa, Departamento de Ouvidoria-
geral do SUS. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 178p; PALA-
DINI, Maria de Fátima Guimarães. A importância do serviço de 
ouvidoria no Hospital Regional de Araranguá. [Monografia de 
Pós Graduação]. Criciúma Santa Catarina, 2004. Universidade 
do Extremo Sul Catarinenses. UNESC; RELATÓRIO DA OUVI-
DORIA DA SAÚDE/RJ. Ouvidoria Geral, Subsecretaria Jurídica, 
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, 2015. 41p. 
Disponível em: http://www.saude.rj.gov.br/site/arq/Relato-
rio_Ouvidoria_SES_RJ_2015.pdf ( consultado em 01/12/2016)

Marlucia da Silva Rodrigues Félix;

13341 ANÁLISE DOS PROGRAMAS DAS COLIGAÇÕES 
MAJORITARIAS APRESENTADOS ÀS ELEIÇÕES DE 2014 E 
A REFORMA SANITÁRIA BRASILEIRA

Introdução O debate contemporâneo sobre a Reforma Sani-
tária Brasileira (RSB) aponta a existência de uma controvérsia 
acerca de sua vitalidade e permanência na conjuntura atual. 
Alguns autores, consideram que a RSB se limitou ao período 
de transição democrática, enquanto outros defendem que o 
processo de RSB não terminou, o que pode ser evidenciado 
pela formulação da Agenda Estratégica para a Saúde, pela 
militância do CEBES e pela mobilização dos participantes dos 
Conselhos e das Conferências de Saúde. A existência desta 
controvérsia estimula a realização de estudos sobre o posi-
cionamento político de distintos sujeitos com relação à RSB, 
a exemplo de organizações sindicais, associações profissio-
nais, entidades religiosas e partidos políticos. Nosso interes-
se especifico é com as coligações que disputaram as eleições 
de 2014, entre as quais focamos nas coligações majoritárias, 
usando como critério de seleção o desempenho eleitoral, e 
buscamos identificar aproximações e distanciamentos ao 
projeto da Reforma Sanitária Brasileira (RSB). Objetivos Este 
trabalho tem por objetivo analisar os programas de governo 
das coligações que apresentaram as candidaturas de Dilma 
Rousseff, Aécio Neves e Marina Silva, buscando responder 
às seguintes perguntas: quais as perspectivas adotadas por 
cada coligação em relação ao papel do Estado na área eco-
nômica e social? Qual a proposta com relação à participação 

política? Qual a proximidade e o distanciamento das propos-
tas para a Saúde em relação ao projeto da RSB? Metodologia 
Analisamos o programa de cada coligação como um todo e 
não apenas as propostas para a Saúde. Os documentos fo-
ram coletados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e 
nas páginas oficiais dos partidos líder de cada coligação, e as 
propostas do movimento da RSB, sistematizadas no Relató-
rio da 8ª. Conferência Nacional de Saúde, de 1986. Na análise 
de cada programa tratamos de identificar a perspectiva po-
lítica seja ela: liberal, “gerencialista” e social democrata e o 
grau de proximidade ou distanciamento para com o projeto 
da RSB. Além disso, tratamos de explicitar o que chamamos 
“espectro político”, partindo da revisão dos termos “esquer-
da” e “direita”, palavras não designam conteúdos fixos, sen-
do conceitos relativos que apontam lugares no “espaço polí-
tico”. Assumimos como critério para efetuar essa distinção a 
noção de igualdade, como destaca Bobbio em “Direita e Es-
querda: razões e significados de uma distinção política”. Re-
sultados e Discussão Os programas das coligações lideradas 
pelo PSB, PSDB e PT tentam, de diferentes formas, contem-
plar interesses contraditórios. Esse artifício, entretanto, con-
fere a cada programa uma aparência de “colcha de retalhos”, 
que pode induzir à conclusão de que não são documentos 
coerentes. Uma análise mais apurada, entretanto, evidencia 
que estes programas têm mais em comum do que diferenças 
substantivas. Todos reconhecem que o Estado tem o papel 
de promover o crescimento econômico, preenchendo os va-
zios do mercado, corrigindo suas assimetrias e atuando nos 
espaços que não interessam diretamente ao setor privado. 
Defendem o empreendedorismo, o ajuste fiscal, o aperfei-
çoamento da gestão pública e reconhecem a importância 
da atuação estatal na área social. Em outras palavras, todos 
adotam uma perspectiva neodesenvolvimentista e gerencia-
lista e, apesar do que apresentam em suas siglas, tendem a 
afastar-se da perspectiva socialdemocrata a mais próxima do 
movimento da RSB, apresentando propostas de políticas so-
ciais compensatórias, focalizadas nos “pobres”, aos quais é 
oferecida a inclusão social pelo consumo de serviços. Conclu-
sões/Considerações Finais Conclui que os programas das três 
coligações, com variações, aderem à perspectiva neodesen-
volvimentista, distinta das perspectivas liberal, socialdemo-
crata e socialista. Consideram que o Estado deve intervir para 
garantir a expansão do consumo e a reprodução do capital, 
concepção diversa da RSB que defende o direito à saúde e 
o acesso universal aos serviços, com estatização progressiva 
do sistema de saúde, evidenciando-se o distanciamento en-
tre os programas apresentados e os princípios, diretrizes e 
valores que embasam o processo de RSB. Referências BAHIA, 
L., SCHEFFER, MA Saúde nos programas de governo dos can-
didatos a Presidente da República do Brasil nas eleições de 
2014: notas preliminares para o debate, 2014, Acessado em 
23/02/2015. http://apsp.org.br/wp-content/uploads/2014/08/
Saude-nas-Elei%C3%A7%C3%B5es-2014.pdf BOBBIO, N., Direi-
ta e Esquerda: razões e significados de uma distinção políti-
ca, 2ª. ed. Editora UNESP, São Paulo, 2001. BRASIL Relatório 
da 8ª. Conferência Nacional em Saúde, 1986. Acessado em 
29/06/2016. http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/8_
conferencia_nacional_ saude_relatorio_final.pdf DOMIN-
GUES, JM A Dialética da Modernização Conservadora e a 

de organização da atenção à saúde aos trabalhadores e da po-
pulação em geral. Assim, foi sistematizado o posicionamento 
da CUT na área de saúde, cotejando-se esse posicionamento 
com os princípios e diretrizes da RSB e do SUS. Resultados e 
Discussão Identifica-se que a postura do movimento dos tra-
balhadores entre 1981-1991 foi de luta pela garantia dos direi-
tos sociais, contra o assistencialismo, por independência do 
movimento sindical e por uma maior participação dos traba-
lhadores e demais segmentos da população, na formulação 
e condução de políticas públicas. No período pré-constituinte 
o movimento adotou um posicionamento a favor da garantia 
do acesso dos trabalhadores aos serviços de saúde, ratifican-
do que a oferta da assistência à saúde deveria ser papel do 
Estado. Sendo assim, denunciou o privilégio concedido pelo 
Estado ao empresariado da saúde, o que conduziu à intensa 
mercantilização da produção dos serviços de saúde. Já em 
1988, ano de aprovação da Constituição Federal, a CUT aponta 
propostas que reivindicam a criação do SUS, estatal, público, 
sob controle da população. Esse posicionamento, entretanto, 
ocorreu com certa defasagem de tempo quando correlacio-
nadas as propostas do movimento sanitário e do movimento 
de trabalhadores para a área de saúde, visto que em 1979, o 
Cebes já apresentara à Câmara Federal um documento que 
demandava melhorias nas condições de saúde da população 
brasileira, exigindo a criação do SUS. Conclusões/Considera-
ções Finais Nos documentos analisados, não foram identifica-
das relações entre CUT e entidades do movimento pela RSB, 
ainda que possamos observar inflexões nas pautas da Central, 
que permite ao levantamento da hipótese de que alguma 
relação pode ter sido estabelecida entre as entidades. Iden-
tifica-se ainda um processo de incorporação das propostas 
do movimento sanitário nas proposições do movimento dos 
trabalhadores, como a criação do SUS, criação de uma rede 
básica pública e gratuita e a participação popular na gestão 
do SUS. Contudo, não se observa entre as proposições do mo-
vimento sindical a extinção do INAMPS, como defendia o mo-
vimento pela RSB. No período, percebe-se que há momentos 
em que as demandas na área de saúde estão mais presentes, e 
outros onde são restritas ou inexistentes. Isto pode ter ocorri-
do devido ao processo de consolidação da CUT no cenário do 
movimento sindical, já que este período, conforme estudos, a 
CUT construía o seu estatuto, que era alvo de muitas disputas 
internas. Referências COHN, A. A reforma sanitária brasileira 
após 20 anos do SUS: reflexões. Cad. Saúde Pública. Rio de Ja-
neiro, v.25, n.7, p.1614-1619, Jul. 2009. LACAZ, F. A. C. Reforma 
Sanitária e saúde do trabalhador. Saúde soc. São Paulo, v. 3, 
n. 1, p. 41-59, jul. 1994. MATTOS, M.B. O Sindicalismo Brasilei-
ro após 1930. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. PAIM, J.S. Reforma 
Sanitária Brasileira: Contribuição para a compreensão e críti-
ca. Salvador: EDUFBA; Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008. PINA, 
J. A.; CASTRO, H. A.; ANDREAZZI, M. F. A. Sindicalismo, SUS e 
planos de saúde. Ciênc. saúde coletiva. Rio de Janeiro , v. 11, n. 
3, p. 837-846, Set. 2006. TESTA, M. Pensamento estratégico e 
lógica de programação: o caso da saúde. São Paulo: HUCITEC/- 
Rio de Janeiro: ABRASCO, 1995. WELMOWICKI, J. Cidadania 
ou Classe? O Movimento Operário da Década de 80. São Pau-
lo: Instituto José Luís e Rosa Sundermann, 2004.

Maurício Wiering Pinto Telles; Carmen Fontes de Souza Teixeira;

13234 PLANEJAMENTO EM SAÚDE PARA O CONTROLE 
SOCIAL: RELATO DE PRÁTICAS DE GESTÃO NO 
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE NO CEARÁ.

Introdução O planejamento em saúde introduzido nas práticas 
do controle social, no âmbito do Conselho Estadual de Saúde 
do Ceará – CESAU, favorece o manuseio do Plano Estadual de 
Saúde (PES), do Plano Plurianual (PPA) e da Programação Es-
tadual de Saúde – PAS da Secretaria da Saúde (SESA), concre-
tizando competências do colegiado na análise e apreciação 
desses instrumentos cumprindo a legislação do SUS. Obje-
tivos Relatar a relevância do processo de apreciação desses 
instrumentos e de seu desencadeamento na gestão do SUS. 
Metodologia Metodologia participativa baseada em vivências 
envolvendo conselheiros e técnicos da gestão estadual com a 
finalidade de fomentar o debate e a compreensão sobre as re-
lações entre a análise situacional e as definições das diretrizes, 
objetivos, metas e indicadores de monitoramento numa visão 
da Gestão por Resultados orientados para o resultado temá-
tico: Acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de 
saúde, assegurando a integralidade da atenção. Resultados e 
Discussão As estratégias operacionais do processo de análise 
desencadeou a realização de 18 reuniões envolvendo conse-
lheiros e assessores das áreas temáticas da gestão estadual 
para ajustar as diretrizes, seus objetivos, metas e indicadores 
dispostos na versão inicial do plano estadual em consonân-
cia com o Plano de Governo: 7 Cearás: Eixo 6: Ceará Saudá-
vel: Politicas de saúde, esporte e saneamento bem como, as 
propostas da 7ª Conferência Estadual de Saúde. Conclusões/
Considerações Finais As contribuições dos conselheiros resul-
taram na inclusão de demandas não registradas na primeira 
versão do plano e na aprovação do PES 2016-2019 editados na 
Resolução/CESAU, nº 70/2016 e a sugestão do monitoramento 
da Programação Anual de Saúde pelos conselheiros de saúde.

Rogena Weaver Noronha Brasil; Ismenia Maria Barreto Ramos; 
Maria Goretti Sousa Pinheiro; Francisca Lucia Nunes de Arruda; 
Lucivaldo Farias Maciel;

13281 OUVIDORIA DO SUS NO RIO DE JANEIRO

Introdução Este trabalho é fruto da pesquisa ainda em anda-
mento sobre a Ouvidoria Pública da Saúde e visa abordar o 
trabalho da Ouvidoria Geral da Secretaria de Estado de Saúde 
do Rio de Janeiro- SES/RJ. Baseia-se em um estudo bibliográfi-
co e documental, que faz parte de minha dissertação de mes-
trado em Política Social da UFF, previsto para conclusão em 
junho de 2017. Objetivos Apresentar alguns resultados iniciais 
sobre a pesquisa. Trazer à tona as discussões atuais sobre o 
trabalho das Ouvidorias e sua relação com a democratização 
dos serviços de saúde, a participação social e o controle so-
cial no âmbito do SUS. Metodologia A metodologia adotada 
baseia-se no estudo teórico sobre o tema, através de revisão 
bibliográfica e na análise documental de Relatórios e Manuais 
das Ouvidorias do SUS e da legislação específica. A pesquisa é 
dividida em três partes: a primeira faz uma trajetória históri-
ca sobre as políticas sociais no Brasil com foco na seguridade 
social contextualizando a política de saúde; a segunda trata 
sobre as Ouvidorias Públicas de Saúde no Brasil e a terceira, 
visa apresentar o trabalho desenvolvido pela Ouvidoria Geral 
da SES/RJ, correlacionando a participação e controle social no 
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A lei que permite entrar em imóveis fechados pode ser tanto 
um instrumento de controle de criadouros do mosquito como 
ser usada para promover quem a aplica - neste caso, perderia 
sua eticidade. Conclusões/Considerações Finais As ações de 
controle da dengue devem pautar-se pela bioética sanitária 
que prioriza o interesse público e coletivo em detrimento de 
questões privadas e individuais. Interesses particulares, cor-
porativos ou partidários podem comprometer o caráter ético 
das ações de controle da dengue. Necessário construir novos 
padrões de relação entre gestores e usuários.

Rubens Bedrikow; Andréa Aparecida Romano de Souza 
Rodrigues;

13396 OUVIDORIA DA SAÚDE: UM ESPAÇO DE 
ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

Introdução O profissional de Serviço Social tem tido seu leque 
de atuação ampliado nos últimos anos, um desses espaços é 
a ouvidoria pública, em específico, a ouvidoria de saúde, na 
qual, os princípios estabelecidos no Código de Ética Profissio-
nal se fazem presentes enquanto dimensões de atuação da 
própria ouvidoria. Assim, a ouvidoria que tem em seu pro-
cesso de construção histórico a luta pela consolidação dos 
valores democráticos, a cidadania ativa e a eficiência da ad-
ministração pública torna-se espaço privilegiado de atuação 
do assistente social, porém, esse ainda é um campo por mui-
tos, desconhecido, fazendo com que as ações desenvolvidas 
tornem-se um processo de inovação social no setor público. 
Objetivos Tecer reflexões sobre as dimensões da ouvidoria no 
Sistema Único de Saúde – SUS como um processo de inova-
ção no Serviço Social com base na experiência da Ouvidoria 
da 20ª Regional de Saúde no Estado do Paraná, no período 
de 2012 a 2016. Metodologia As informações sobre ouvidoria 
foram identificadas com revisão bibliográfica em arquivos 
pessoais, bem como, com a experiência de profissional de 
Serviço Social atuante na Ouvidoria da 20ª Regional de Saú-
de no estado do Paraná, no período de 2012 a 2016. O levan-
tamento bibliográfico dos princípios e diretrizes de atuação 
do profissional de Serviço Social foi realizado na Biblioteca da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná campus Toledo e 
sede do Curso de graduação e pôs graduação stricto sensu em 
Serviço Social. As reflexões entre ouvidoria da saúde e o pro-
fissional de Serviço Social foram analisadas pelas dimensões 
política, social e econômica que a ouvidoria representa, bem 
como, o exercício da democracia participativa e conquista da 
cidadania presentes no Serviço Social. Resultados e Discus-
são A ouvidoria para Cardoso (2006) possui três dimensões, 
sendo a “dimensão política, que tem por objetivo contribuir 
com a consolidação dos valores democráticos; a social, pela 
ampliação da cidadania como instrumento para uma cidada-
nia ativa; e a econômica, como instrumento de gestão para 
busca da eficiência das organizações”. Assim, há a superação 
da perspectiva de ser puramente um espaço de participação 
social afeto apenas a reclamações e instrumento de gestão 
meramente burocrático, tornando-se marco no processo de 
consolidação da participação social ativa no desenvolvimento 
das políticas públicas. Considerando essas dimensões, torna-
se contundente afirmar que a mesma é um espaço privilegia-
do para a atuação do profissional de Serviço Social, mesmo 

que o exercício na Ouvidoria do SUS, não seja privativo dos 
assistentes sociais. Esse espaço de interlocução que é a ouvi-
doria, traz à tona os princípios do Serviço Social na medida em 
que busca a ampliação e consolidação da cidadania, a defesa 
do aprofundamento da democracia, e o posicionamento em 
favor da equidade e justiça social, que assegure universalida-
de de acesso aos bens e serviços, ofertados pelo SUS. Con-
clusões/Considerações Finais A partir da análise sobre as dife-
rentes dimensões da ouvidoria, e considerando os princípios 
éticos do Serviço Social, pode-se afirmar que a atuação do as-
sistente social neste novo espaço é um processo de inovação 
social. A ouvidoria sob a gerência do profissional assistente 
social passa a ter abordagem diferenciada, os processos de 
trabalho são focados na participação ativa do cidadão, que ao 
manifestarem suas demandas na ouvidoria participam da con-
solidação dos valores democráticos, bem como beneficiam 
a adequação e eficiência da administração pública. Mesmo 
com essas evidências de objetivos similares, a ouvidoria ain-
da é um espaço obscuro para vários profissionais do Serviço 
Social, cabe assim, maior divulgação e esclarecimentos sobre 
as atribuições desta, bem como as possibilidades de atuação 
do assistente social. Referências BRASIL. Código de ética do/a 
assistente social. Lei 8.662/93 de regulamentação da profis-
são. - 10ª. ed. rev. e atual. - [Brasília]: Conselho Federal de Ser-
viço Social, 2012 CARDOSO. Antonio Semeraro Rito. Ouvidoria 
x mediação: reflexões sobre um conflito. clientesa.com.br. 
julho 2006, Disponível em: http://www.ipea.gov.br/ouvidoria/
images/stories/pdf/artigo003.pdf. Acesso em:23 de outubro 
de 2016 CARDOSO. Antonio Semeraro Rito. Ouvidoria Públi-
ca Como Instrumento De Mudança. março 2010, disponível 
em: http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2239. Acesso 
em:23 de outubro de 2016 CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO 
SOCIAL. Parâmetros para a Atuação de Assistentes Sociais na 
Saúde. 2009

Vânia Frigotto; Manoela de Carvalho; Sonia Maria Ortiz da 
Silva; Juceli Pancera Silveira; Fernanda Pape; Josiane Marcela 
Andrade Silva;

13459 PARTICIPAÇÃO SOCIAL SOB A PERSPECTIVA 
DOS DELEGADOS DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO CEARÁ

Introdução A questão alimentar enquanto problema social 
destacou-se no cenário nacional com os estudos de Josué de 
Castro, e desde então foi integrada na agenda política do país. 
A participação social assume papel essencial na elaboração, 
implantação, execução e avaliação da Política de Segurança 
Alimentar e Nutricional (PNSAN) pressionando politicamente 
o governo a reconhecer e assegurar o direito humano à ali-
mentação adequada (DHAA). As conferências e conselhos, 
como espaços legalmente institucionalizados de participação, 
permitem aos diferentes grupos sociais discutir e propor so-
bre uma determinada política pública. A Conferência de Se-
gurança Alimentar e Nutricional tem como papel propor as 
diretrizes e prioridades para a política e avaliar o Sistema de 
Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). Conhecer qual sig-
nificado tem a participação social para seus delegados, auxilia 
na compreensão sobre a qualidade desta participação e como 
pode influir na política de SAN. Corroborando com Demo 

Nova História do Brasil, Revista de Ciências Sociais, 2002, vol. 
45 (3):459- 482. OXHORN, P. Cidadania como Consumo ou Ci-
dadania como Agência: uma comparação entre as reformas 
de democratização da Bolívia e do Brasil. Sociologias, Porto 
Alegre, mai/ago 2010, 12 (24):18-43.

André Teixeira Jacobina;

13383 PARTICIPAÇÃO EM CONSULTAS PÚBLICAS VIA 
REDES SOCIAIS: NOVOS DESAFIOS PARA A VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA

Introdução A consulta pública é um instrumento de participa-
ção social que vem sendo crescentemente utilizado no Brasil 
desde os anos 1990, com a finalidade de subsidiar a tomada de 
decisão na administração pública. Na esfera federal, tem sido 
utilizada por diversos órgãos do Poder Executivo, tais como 
ministérios, conselhos, fundações, autarquias e empresas pú-
blicas. Todas as agências reguladoras brasileiras utilizam essa 
ferramenta, de forma que as partes afetadas possam opinar e 
expressar seus interesses sobre as normas a serem editadas, 
com possibilidade de influenciar a definição do conteúdo da 
regulação (MATTOS, 2004). Segundo Castells (2013), as redes 
de comunicação são fontes decisivas de construção do poder, 
com capacidade de produzir transformação social em escala 
global. Isso atribuiu maior visibilidade e centralidade aos mo-
vimentos sociais no século XXI, com mudanças profundas nas 
formas de participação nas políticas públicas. Objetivos Dis-
cutir a influência das redes sociais sobre a participação social 
em vigilância sanitária, a partir da análise de duas Consultas 
Públicas (CP) sobre agrotóxicos, para reavaliação toxicológica 
de ingredientes ativos: nº 114/2015 – Carbofurano e nº 164/2016 
– ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D). Nos dois casos, hou-
ve a mobilização, via redes sociais, por parte da culinarista e 
apresentadora de televisão Bela Gil, ativista na área de alimen-
tação consciente e saudável. Metodologia Trata-se de estudo 
de caso, no qual foram analisados os dados sobre consultas 
públicas disponíveis na página da Anvisa, que disponibiliza 
o resumo das contribuições recebidas. Os resultados foram 
comparados com o total de contribuições recebidas no perío-
do e classificados de acordo com variáveis referentes ao perfil 
dos participantes. Resultados e Discussão A CP nº 114/2015 re-
cebeu 13.114 contribuições, o que corresponde a cerca de 80% 
do total entre as 44 consultas nas quais houve participação 
durante o ano de 2015 e a CP n° 164/2016, teve 5.638 contribui-
ções, o que corresponde a quase 100% das contribuições em 
consultas públicas já encerradas em 2016. As duas Consultas 
totalizam 18.752 contribuições. Nos dois casos, a apresenta-
dora Bela Gil convocou seus seguidores a votarem em favor 
da exclusão das substâncias e os resultados foram revertidos 
a partir do debate suscitado nas redes sociais. Mais de 99% 
dos participantes referem-se a pessoa física e mais de 80% se 
identificam com os segmentos de “cidadão ou consumidor” 
e “outro profissional relacionado ao tema da consulta”. Com 
relação à distribuição regional das contribuições (Tabela 2), 
percebe-se que a maior parte delas, cerca de 80%, vêm das 
regiões Sudeste e Sul, o que denota uma disparidade no en-
volvimento e participação por meio dessa ferramenta. As dife-
renças estão relacionadas a fatores econômicos e sociais que 
excluem uma parte da população do acesso à infraestrutura 

e das habilidades necessárias para a obtenção e articulação 
das informações. Conclusões/Considerações Finais Observou-
se que a participação fomentada vias redes sociais pode ter 
um impacto profundo sobre as consultas públicas e processo 
de regulamentação da Anvisa. Isso está relacionado à rápida 
disseminação da informação via perfis nas redes sociais, cujas 
possibilidades de interação atingem diversas esferas e cam-
pos de conhecimento, constituindo-se como instrumento de 
ativação de movimentos sociais e culturais como a luta dos di-
reitos humanos, feministas, ambientalistas, entre outros (MA-
CHADO & TIJIBOY, 2005). Ao mesmo tempo, a redução das 
disparidades regionais permanece como desafio também no 
caso desse instrumento. Assim, é necessário aperfeiçoar esse 
mecanismo e criar estratégias institucionais para compreen-
der, absorver e incorporar as contribuições advindas das re-
des sociais, considerando o seu alto volume e peculiaridades 
de forma e conteúdo. Referências ALVES, Sandra Mara Cam-
pos. Processo de participação da sociedade civil nas consultas 
públicas realizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria – Anvisa: (2000 – 2006). 2008. 236 f. Dissertação (Mestrado 
em Política Social) – Universidade de Brasília, Brasília, 2008. 
CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança. Rio de 
janeiro: Zahar, 2013 MACHADO, Joicemegue Ribeiro; TIJIBOY, 
Ana Vilma Redes Sociais Virtuais: um espaço para efetivação 
da aprendizagem cooperativa. Revista Novas Tecnologias na 
Educação. Volume 3. Número 1. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. 2005. MATTOS, Paulo Todescan Lessa. Regu-
lação econômica e social e participação pública no Brasil. In: 
Apresentado no IX Congresso Internacional do CLAD sobre a 
Reforma do Estado e a Administração Pública (Painel 116: Me-
canismos de participação cidadã social na reforma do Estado 
no Brasil), Madri. 2004.

Regina Célia Borges de Lucena; Marinez de Freitas Messias;

13390 BIOÉTICA SANITÁRIA NO CONTROLE DA 
DENGUE

Introdução Esta pesquisa buscou analisar ações de controle 
da dengue pela bioética sanitária, que prioriza os interesses 
públicos e coletivos em detrimento dos privados e individuais. 
Para tanto, valeu-se de entrevistas e grupos focais com con-
selheiros municipais de saúde de Campinas (SP). Objetivos 
Objetivo geral: analisar as ações de controle da dengue sob a 
ótica da bioética sanitária. Objetivos específicos: 1) conhecer 
os principais dilemas bioéticos relacionados ao controle da 
dengue; 2) analisar o controle social diante das ações de com-
bate à dengue. Metodologia Metodologia qualitativa: grupos 
focais e entrevistas com conselheiros municipais de saúde de 
Campinas (SP), representantes de usuários, trabalhadores e 
gestão. Análise temática de conteúdo: 1) ações de controle da 
dengue; 2) controle social no combate à dengue; 3) aspectos 
bioéticos no controle da dengue. Resultados e Discussão Con-
selheiros usuários e trabalhadores consideraram as ações de 
prevenção insuficientes: falta de investimento em campanhas 
e na contratação de agentes de saúde. O controle social se 
limitou a fiscalizar e cobrar, permanecendo afastado das for-
mulações. Haveria necessidade de aproximação do controle 
com a gestão. As campanhas, em geral, responsabilizam a co-
munidade, o que, de certa forma, desresponsabiliza a gestão. 
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A amostra foi definida por saturação dos dados. As entrevis-
tas utilizaram um roteiro com questões semi-estruturadas e 
abertas e foram gravadas e posteriormente transcritas e ana-
lisadas utilizando-se a Análise de Conteúdo Temática proposta 
por Bardin (4) e adaptada por Deslandes, Gomes e Minayo (5). 
Esta pesquisa foi realizada com a anuência do Conselho Mu-
nicipal de Saúde de Goiânia sendo submetida ao Comitê de 
Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
tendo o parecer favorável de nº 45376115.9.0000.0037. Resul-
tados e Discussão Foram entrevistados 11 Conselheiros Locais 
dentre os quais 93,3% mulheres, 45,45% representava clas-
se trabalhadora, 45,45% os usuários e 9,1% gestores e 90,9% 
participou de capacitação para atuar como conselheiro local. 
Foram construídas duas categorias temáticas denominadas: 
“A atuação dos conselheiros dentro dos Conselhos Locais de 
Saúde” e “O que influencia na participação social”, essa últi-
ma dividida em duas subcategorias: “Fatores facilitadores” e 
“Fatores dificultadores”. Foi possível constatar que os conse-
lheiros locais de saúde possuem compreensão e conhecimen-
to amplos quanto à importância e ao seu papel no controle so-
cial. Como fatores facilitadores foram identificados a vontade 
de lutar pelo bem comum, o apoio entre os conselhos locais e 
entre esses e o conselho municipal e a disponibilidade de re-
cursos materiais, necessários para a execução das atribuições 
dos conselheiros, pela gestão. Como fatores dificultadores es-
tão a falta de interesse de participação da própria população, 
as dificuldades impostas pelos gestores e órgãos superiores 
quanto ao acesso à informação e falta de compromisso e des-
respeito deles com a Saúde. Conclusões/Considerações Finais 
A pesquisa evidenciou a necessidade de garantir aos Conse-
lheiros Locais de Saúde os seus direitos, para que isso ocor-
ra é oportuno que se mantenham as capacitações periódicas 
para que se apropriem e cobrem os direitos garantidos por 
lei. Já no que se diz respeito à desmotivação da população em 
atuar no controle social é imprescindível realizar uma mobili-
zação por parte dos conselheiros e gestores a fim sensibilizar 
e conscientizar a comunidade quanto ao seu papel em defesa 
do SUS. Contudo acentua a indispensabilidade do desenvol-
vimento de novas analises para contribuir com o controle so-
cial, pois é de grande valia o conhecimento das dificuldades 
enfrentadas no exercício deste cargo para fundamentar as 
necessidades e desenhar a conjuntura dos conselhos locais de 
saúde em todo Brasil. Referências 1. Brasil. Lei nº 8.142 de 28 
de Dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comu-
nidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros 
na área da saúde e dá outras providências. Diário Oficial da 
Republica Federativa do Brasil 28 dez. 2. Santos, L. A partici-
pação da comunidade no SUS não pode ser um mito. São Pau-
lo-SP: Instituto de Direito Sanitário Aplicado; 2011. 3. Nogueira 
FCP, Lima LHO, Wolfovitch RGS, Nascimento SM, Lopes SRM. 
Implantação de um conselho local de saúde: desafios da práti-
ca do controle social. Bahia. Revista Baiana de Saúde Pública; 
2008; 32(1): 104-110. 4. Bardin L. Análise de conteúdo. Lisboa 
(PT): Edições 70; 2009. 281p. 5. Deslandes SF, Gomes R, Mina-
yo MC. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 27. ed. 
Petrópolis-RJ: Vozes ; 2008. 108 p.
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13525 CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS EMANCIPATÓRIAS: 
PESQUISA-AÇÃO COM CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE 
SAÚDE

Introdução A participação da comunidade é uma das diretri-
zes do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo entendida como 
um instrumento para fomentar o capital social, fortalecer a 
democracia e ampliar a cidadania. O presente estudo insere-
se no contexto da participação comunitária de conselheiros 
de saúde e no fortalecimento de suas práticas. Objetivos Le-
vantar o conhecimento dos conselheiros sobre os problemas 
de saúde da população por meio de ações educativas visando 
o fortalecimento da participação da comunidade. Metodo-
logia Trata-se de um recorte de doutorado, cujo método é a 
pesquisa-ação e versa sobre a capacitação de conselheiros 
municipais de saúde por meio de oficinas de sensibilização no 
município de Botucatu, SP. Utilizou-se a observação partici-
pante, diário de campo como instrumento de registro e mapa 
conceitual como avaliação do aprendizado. A primeira oficina 
foi realizada em dezembro de 2016, com a duração de 2 horas 
e participação de 12 conselheiros. Resultados e Discussão Os 
principais problemas de saúde destacados foram: falta de mé-
dicos e medicamentos na rede municipal de saúde, população 
desconhece o conceito de território dentro da Estratégia Saú-
de da Família e desconhecimento da rede de atenção à saúde. 
Em seguida, houve distribuição da situação vivencial intitula-
da “Organização e funcionamento do sistema de assistência”. 
Os participantes foram divididos em grupos de quatro onde 
proporcionou-se debate dialógico e liberdade de expressão. 
Finalizando, foi aplicado o mapa conceitual que materializou o 
seguinte conhecimento: os problemas de saúde da população 
envolvem os usuários, a equipe multiprofissional e o governo. 
Conclusões/Considerações Finais A oficina foi importante para 
motivar a prática educativa libertadora e emancipadora, na 
medida em que a ação educativa centrou-se nas experiências 
vividas pelos participantes, contribuindo significativamente 
para a formação de conselheiros críticos e reflexivos.

Violeta Campolina Fernandes; Regina Stella Spagnuolo; Jamile 
Gabriela Bronzato Bassetto;

13527 A PERCEPÇÃO DE CONSELHEIROS SOBRE 
ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DE SAÚDE E INCLUSÃO 
DIGITAL

Introdução Na sociedade da informação acredita-se que a 
internet e os meios digitais possibilitam a participação comu-
nitária e ampliação do acesso às informações, fundamentais 
para um agir mais autônomo e crítico. O presente estudo inse-
re-se no contexto da inclusão digital de conselheiros de saúde 
e no fortalecimento de suas práticas. Objetivos Conhecer a 
percepção dos conselheiros municipais de saúde em relação 
ao acesso à informação de saúde e inclusão digital de um mu-
nicípio de porte médio do interior paulista. Metodologia Tra-
ta-se de pesquisa qualitativa, alicerçada no método Estudo de 
Caso, realizada com dezesseis conselheiros titulares de saúde. 
Foi realizada entrevista orientada por roteiro semiestrutura-
do e os dados foram analisados à luz da Análise de Conteúdo 
representacional temática. A discussão foi alicerçada pelos 
referenciais teóricos da Teoria da Democracia Participativa e 
os princípios do Sistema Único de Saúde com destaque para 

(2009), percebemos que participação social é um princípio 
fundamental das políticas públicas, sendo uma conquista pro-
cessual e inacabada, exigindo compromisso e envolvimento 
dos sujeitos sociais nas ações. Objetivos Dada a participação 
social no campo específico da SAN ser relativamente recen-
te, estudos sobre este objeto são limitados, porém na área da 
saúde esta tem sido bem relatada, demonstrando que no Bra-
sil a necessidade atual é qualificar a participação social (OLI-
VEIRA, 2006; CICONELLO, 2008), e conhecer o seu significado 
para os envolvidos. Nosso objetivo é compreender a participa-
ção social sob a concepção dos delegados da 5ª Conferência 
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (CESAN) Cea-
rá. Metodologia O estudo é de abordagem qualitativa, a qual 
permite um maior aprofundamento quanto à compreensão 
dos sujeitos sobre o conceito de participação social. Os dados 
foram coletados durante a 5ª CESAN no Ceará, nos dias 25 a 27 
de agosto de 2015, com uma amostra aleatória de 41 delega-
dos de modo a contemplar representantes de cada segmen-
to – poder público , sociedade civil geral e cotas – dos treze 
territórios cearense, assim constituídos: três representantes 
de cada território e, nesta representação territorial, um de 
cada segmento (sociedade civil geral, cotas e poder público); 
dois representantes da delegação estadual (um da sociedade 
civil e um do poder público). Foi realizado entrevista semies-
truturada, com a pergunta norteadora: “o que você entende 
por participação social?”. As respostas foram gravadas, trans-
critas e analisadas mediante a técnica de análise temática. A 
compreensão de participação social que norteou a análise foi 
subsidiada pela perspectiva de Demo (2009). Resultados e 
Discussão Os entrevistados apresentaram duas percepções: 
“buscar o bem estar social para a coletividade” e “discutir e 
opinar sobre as políticas públicas”. A primeira, evidenciou-se 
mediante uma concentração de ideias relacionadas com ação 
coletiva, onde todos estão envolvidos e comprometidos em 
prol de um objetivo comum. Os entrevistados têm a percep-
ção da necessidade que as lutas devem ser reguladas através 
de uma organização política e coletiva em busca de objetivos 
comuns fugindo assim do caos da individualidade que se ins-
talaria se cada um buscasse a defesa de seus interesses parti-
culares. A participação social compreendida como oportuni-
dade de discutir e opinar sobre políticas públicas, nos remete 
ao reconhecimento da necessidade de uma pressão coletiva a 
fim de gerar mudanças no que está posto no cotidiano através 
de implantação de uma política pública. Os entrevistados que-
rem chamar atenção para suas necessidades coletivas tendo 
em vista que para implantar uma política pública é necessário 
o mapeamento dos problemas sociais pela sociedade e gover-
no, a fim de auferir pressão social e adquirir visibilidade para 
transformar-se em questão merecedora de atenção por parte 
do poder público. Conclusões/Considerações Finais Consta-
tamos que o entendimento sobre o conceito de participação 
social dos entrevistados, foi buscar o bem social para a coleti-
vidade e discutir e opinar sobre as políticas públicas. Os entre-
vistados tem o entendimento que participação social é uma 
forma de expressão de suas necessidades, visibilidade de seus 
problemas e mapeamento de suas demandas, possibilitando 
o debate dos problemas e diretrizes para as políticas públicas. 
No entanto, não evidenciamos em suas falas as estratégias 
que devem ser traçadas após o mapeamento da situação pro-

blema, a fim de que entrem na agenda governamental, não 
caracterizando, portanto, o processo de conquista social ne-
cessário para efetivar a participação. Percebe-se, portanto, 
uma limitação na concepção da participação, que em muitos 
casos cumpre o papel de autopromoção dos atores envolvi-
dos. O processo de construção da participação social entre os 
informantes precisa ser fortalecido, pois ainda não é exercida 
plenamente. Referências DEMO, P. Participação é conquista: 
noções de política social participativa. 6. Edição, São Paulo, 
Cortez, 2009 CICONELLO, A. A participação social como pro-
cesso de consolidação da democracia no Brasil. From po-
verty to power: How active citizens and effective statess can 
change the world. Oxfam International, 2008. Disponível em: 
www.cdes.gov.br. Acesso em 30 maio 2015. LEÃO, M.; MA-
LUF, R. S. A construção social de um sistema público de segu-
rança alimentar e nutricional: a experiência brasileira. Brasília: 
ABRANDH e Oxfam, 2012. 72p. OLIVEIRA, L. C. As práticas de 
participação institucionalizadas e sua interface com a cultura 
política: um olhar sobre o cotidiano de um conselho municipal 
de saúde no Nordeste brasileiro. 2006. Tese (Doutorado em 
Saúde Coletiva) – Instituto de Medicina Social, Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.
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13486 FATORES DETERMINANTES DA PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL: PERCEPÇÃO DE CONSELHEIROS LOCAIS DE 
SAÚDE

Introdução Controle social é a forma pela qual o cidadão co-
labora na gestão pública, fortalece a cidadania e diminui a 
corrupção. É um direito assegurado pela Constituição Federal, 
permitindo que os cidadãos participem da formulação das po-
líticas públicas e fiscalizem de forma permanente a aplicação 
dos recursos públicos. No Sistema Único de Saúde (SUS) a 
participação social é um dos princípios organizacionais garan-
tido na Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas 
Leis Orgânicas da Saúde 8.080/90 e 8.142/90 (1). São garan-
tidas à sociedade participação nas Conferências e nos Conse-
lhos de Saúde. Em nível local os Conselhos de Saúde integram 
a comunidade às unidades de saúde e às demais organizações 
do bairro sendo considerados como componentes estratégi-
cos da gestão participativa (2). A despeito da importância da 
participação social no SUS várias são as dificuldades vivencia-
das na sua operacionalização (3). Objetivos Conhecer o perfil 
dos conselheiros locais de saúde, o conhecimento deles sobre 
a importância do controle social, sobre o papel que desempe-
nham nos conselhos locais de saúde e sobre os fatores que 
interferem positivamente e negativamente no controle social. 
Metodologia Trata-se de um estudo descritivo exploratório 
em uma abordagem qualitativa dos dados por meio entrevis-
ta. O público-sujeito desse estudo é constituído por conselhei-
ros locais de saúde de Goiânia que foram contatados por meio 
do telefone quando lhes foram explicados os objetivos da pes-
quisa, o convite de participação e agendamento da entrevista. 



AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde832 833Seção II - PÔSTeReS eM RoDAS De CoNVeRSA

nell, 2007; Duarte, 2007). Conclusões/Considerações Finais O 
GT Recovery fortaleceu e intensificou o que emergiu a partir 
do grupo Interfaces. Compreendemos que as pessoas com 
experiência de adoecimento mental, bem como os usuários 
de serviços de saúde são integrantes fundamentais, e tão 
potentes na produção do conhecimento para o desenvolvi-
mento de novas pesquisas e métodos de trabalho em saúde 
mental, como os pesquisadores acadêmicos, responsáveis 
pelo processo de construção do conhecimento. Considera-
se, portanto, que a discussão do conceito de Recovery no 
GT favoreceu novos e importantes sentidos sobre o termo. 
Além disso, com a experiência das pessoas que vivenciaram 
o adoecimento e vivenciaram processos de recuperação, o 
entendimento sobre Recovery pode favorecer uma mudan-
ça nos modelos de tratamento, centrado em procedimentos 
paternalistas, para um modelo mais humano, centrado no 
sujeito da experiência, em seus desejos e suas relações mais 
profundas. Referências DAVIDSON, L. Living Outside Mental 
Illness. Qualitative studies of recovery in Schizophrenia. New 
York: New York University Press, 2003. DUARTE, T. Recovery 
da doença mental: uma visão para os sistemas e serviços de 
saúde mental. Análise Psicológica, Lisboa, v. 25, n. 1, p. 127-
133, jan. 2007. O’CONNELL, M. et al. RSA-R: Person in reco-
very version. 2007.
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13693 CONHECIMENTO DOS USUÁRIOS DA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ACERCA DAS PRÁTICAS 
INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO SUS

Introdução A participação social no SUS garante que os usuá-
rios possam decidir e intervir com o Estado sobre questões 
para a sua realidade, garantindo um espaço democrático. 
Assim, faz-se necessário que esses conheçam as políticas 
de saúde do SUS como a Política Nacional de Práticas Inte-
grativas e Complementares (PNPIC) para que essas possam 
ser objeto de suas demandas nas instâncias de controle so-
cial. Objetivos Analisar o conhecimento dos usuários da Es-
tratégia Saúde da Família acerca das Práticas Integrativas e 
Complementares (PIC) no SUS. Metodologia Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa que teve como campo de estudo o mu-
nicípio de Feira de Santana-BA, tendo como participantes 20 
usuários de cinco Unidades de Saúde da Família. A técnica de 
pesquisa empregada foi a entrevista semi-estruturada reali-
zadas no mês de fevereiro de 2015. Essa pesquisa obedeceu à 
Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012 (Brasil, 2012), sen-
do aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UEFS). 
Resultados e Discussão A PNPIC contempla práticas de acu-
puntura, homeopatia, Medicina Antroposófica, Plantas Me-
dicinais/Fitoterapia, Termalismo Social/Crenoterapia. Essas, 
na maioria das vezes, nunca foram utilizadas pelos usuários 
entrevistados e não são oferecidas nas Unidades de Saúde da 
Família do município. Os usuários desconhecem ou possuem 
um conhecimento superficial sobre as PIC. Esse conhecimen-
to advém da cultura popular ou dos meios de comunicação. 

A homeopatia, a acupuntura e o termalismo foram citados 
poucas vezes pelos entrevistados e a crenoterapia revelou-se 
desconhecida. A fitoterapia, entendida apenas como o uso 
de chás de plantas medicinais, é a prática mais conhecida e 
utilizada informalmente. Conclusões/Considerações Finais O 
conhecimento dos usuários sobre as PIC é incipiente, sendo 
necessário promover essas práticas na atenção básica, de 
modo a atingir um dos objetivos da PNPIC que é de promover 
o envolvimento responsável e continuado dos usuários, ges-
tores e trabalhadores nas diferentes instâncias de efetivação 
das políticas de saúde.

Thaíse Carvalho Soares; Gizelly Braga Pires; Bruno Rodrigues 
Alencar;

13696 CONHECIMENTO DOS CONSELHEIROS 
MUNICIPAIS DE SAÚDE ACERCA DAS PRÁTICAS 
INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO SUS

Introdução A Política Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares (PNPIC) foi criada em 2006 de modo a agre-
gar novas práticas terapêuticas no SUS. Para que essa Política 
seja discutida no âmbito dos Conselhos de Saúde faz-se neces-
sário que os conselheiros conheçam as Práticas Integrativas 
e Complementares (PIC) e a importância que essas têm para 
efetivação do princípio da integralidade. Objetivos Analisar o 
conhecimento dos Conselheiros Municipais de Saúde acerca 
das Práticas Integrativas e Complementares, sua atuação e 
perspectivas para a implantação dessas práticas no SUS. Me-
todologia Trata-se de uma pesquisa qualitativa realizada nas 
cidades de Conceição do Coité-BA, Feira de Santana-BA e Ser-
rinha-BA. A técnica de coleta de dados foi a entrevista semi-
-estruturada com 11 Conselheiros Municipais de Saúde, sendo 
que as mesmas foram realizadas de janeiro a março de 2015. 
Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo. 
Todas as etapas da pesquisa foram realizadas respeitando a 
Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012. A pesquisa obteve 
autorização do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Estadual de Feira de Santana (Parecer nº 927.913). Resultados 
e Discussão Os conselheiros demonstraram um conhecimen-
to superficial sobre as PIC e sobre a PNPIC. O conhecimento 
acerca da PNPIC se deu indiretamente não sendo essa uma 
pauta já debatida nos Conselhos Municipais de Saúde estuda-
dos. Ademais não há uma perspectiva de implantação das PIC 
por parte dos Conselhos Municipais de Saúde, uma vez que 
esses enfrentam uma série de dificuldades em sua atuação 
como órgão de controle social. Dentro do universo de fatores 
que inviabiliza a inclusão das PIC destaca-se a desarticulação 
do Conselho de Saúde com os grupos que realizam essas prá-
ticas e/ou com os movimentos sociais que os apóiam. Conclu-
sões/Considerações Finais O desconhecimento das PIC e da 
PNPIC é um dos principais entraves para a discussão dessas 
nos Conselhos Municipais de Saúde. Cabe a essa instância as-
sumir seu papel de se empoderar das políticas de saúde, esta-
belecendo parcerias e promovendo a discussão nos ambien-
tes deliberativos para que políticas como a PNPIC possam ser 
debatidas e implantadas.

Felipe Benevides Fagundes; Gizelly Braga Pires; Bruno 
Rodrigues Alencar;

a diretriz da Participação Comunitária Resultados e Discussão 
Evidenciou-se uma insuficiência da educação permanente 
para conselheiros tanto na área do controle social quanto em 
inclusão digital. Ainda é incipiente o acesso às informações 
no campo da saúde por meio digital, tendo como desdobra-
mento a fragilização democrática e participativa do conselho. 
Pode haver algum controle daqueles que detém melhor co-
nhecimento sobre as informações relativas à política de saú-
de. Os conselheiros reconhecem a importância da inclusão di-
gital e desejam nela ser incluídos. Conclusões/Considerações 
Finais Os conselheiros concebem a inclusão digital como algo 
importante e de grande utilidade para exercer a sua função, 
porém existem lacunas no acesso às informações de saúde e 
uma frágil inserção digital, o que pode comprometer o reco-
nhecimento e a efetividade da participação social.

Violeta Campolina Fernandes; Regina Stella Spagnuolo;

13651 A SAÚDE DO JOVEM EM UMA COMUNIDADE 
VULNERÁVEL E OS DESAFIOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA

Introdução A Estratégia Saúde da Família coloca-se o desa-
fio de efetivação dos princípios do Sistema Único de Saúde. 
Contudo, no contexto da Atenção Básica, os jovens ainda 
são vistos de modo estereotipado e fragmentado, tendo por 
consequência ações em saúde concentradas em um saber 
biomédico e normativas, resultantes de uma visão de adoles-
cência e juventude como etapas críticas do desenvolvimento 
humano. Objetivos Tratam-se de resultados de uma pesquisa 
de mestrado, realizada entre os anos de 2013 e 2015, que teve 
como um dos objetivos compreender a visão de adolescentes 
e jovens de uma comunidade vulnerável sobre a saúde no ter-
ritório. Metodologia Trata-se de uma pesquisa de abordagem 
qualitativa com inspiração na pesquisa participante. A pesqui-
sa aconteceu em um Grupo de Capoeira e em uma ONG. Os 
principais instrumentos de construção dos resultados foram 
entrevistas semiestruturadas e a observação participante, 
sobre as quais foram produzidos, respectivamente, as trans-
crições integrais e diários de campo. Foram entrevistados 03 
jovens e 03 profissionais que atuavam diretamente com os 
sujeitos. Todos os dados foram analisados segundo a Herme-
nêutica de Profundidade (HP) a partir do referencial teórico 
da Psicologia Sócio-Histórica. Resultados e Discussão Os jo-
vens da comunidade da Vila dos Pescadores em Cubatão/SP 
demonstram compreensão dos determinantes sociais da saú-
de. Associam a saúde às condições precárias das moradias no 
bairro, ausência de saneamento básico, falta de opções de 
lazer e à violência decorrente de conflitos entre polícia e tra-
ficantes. Refletem também sobre o modo estereotipado com 
que a unidade de saúde os enxerga, tratando-lhes como gru-
po de risco e que não se interessa em participar das ações de 
saúde que, para os jovens, inexistem. Ressalta-se ainda a fal-
ta de articulação da unidade com a ONG e o Grupo de Capoei-
ra, iniciativas da própria comunidade, que possuem potencial 
de promoção de saúde. Conclusões/Considerações Finais No 
Grupo de Capoeira e na ONG há a construção e promoção de 
vínculos afetivos, cidadania, direitos e saúde, reforçando-se 
a dimensão ético-política. Desse modo, reorientar o modelo 
de atenção à saúde do jovem na Atenção Básica exige uma 

postura de abertura e diálogo, levando em consideração tais 
vivências, buscando sua compreensão e articulação.

Danilo de Miranda Anhas; Carlos Roberto de Castro e Silva;

13691 CAIR E REERGUER-SE: O SINUOSO PROCESSO 
DE RECOVERY

Introdução O grupo de pesquisa Saúde Coletiva e Saúde 
Mental: Interfaces do Departamento de Saúde Coletiva da 
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de 
Campinas desenvolve pesquisas qualitativas de caráter parti-
cipativo e estruturadas sobre a plataforma da coconstrução 
do conhecimento. Adota como premissa a investigação da 
realidade objetiva, por meio de arranjos que levam em con-
sideração o ponto de vista dos atores sociais envolvidos no 
contexto pesquisado, incluindo os usuários de serviços de 
saúde, familiares, profissionais e gestores. Este trabalho é 
parte de um longo processo, mas foi no I Simpósio Interna-
cional “Recovery e Reabilitação Psicossocial: aproximação 
teórico-metodológica entre a tradição anglo-saxã e a brasi-
leira” que aconteceu em 2014 na UNICAMP, onde durante as 
oficinas sobre Recovery, algumas pessoas com experiência 
de adoecimento começaram a entender o Recovery para si 
e sobre si. O conceito de Recovery apareceu para o grupo, 
que dedicou esforços para o aprofundamento dos estudos 
sobre o Recovery, centrados na experiência de sofrimento 
de pessoas com problemas mentais. Objetivos Relatar a ex-
periência de um grupo de trabalho (GT) de pesquisa sobre 
Recovery constituído por usuários, familiares, trabalhadores 
e pesquisadores em saúde mental como meio de aprofundar 
os conhecimentos sobre o próprio conceito de Recovery. Me-
todologia Encontros quinzenais, com duração de 3 horas, na 
sala de reuniões do Grupo de pesquisa Interfaces. O grupo 
é formado por pós-graduandos, pesquisadores, pessoas com 
experiência de adoecimento mental (usuários). Realizaram-
se 15 encontros, com leituras compartilhadas de artigos cien-
tíficos e capítulos de livros sobre o tema do Recovery, segui-
da de discussões em grupo. A dinâmica de trabalho não foi 
estabelecida a priori, mas se constituiu a partir da necessida-
de e heterogeneidade do grupo. A cada encontro foi redigida 
uma ata que foi posteriormente compartilhada com os par-
ticipantes. Resultados e Discussão O processo de trocas en-
tre todos os participantes favoreceu a ampliação da reflexão 
acerca dos desafios em se estudar o conceito de Recovery 
e sua vivência. Os encontros do GT Recovery favoreceram a 
produção de conhecimentos mais horizontalizados, onde foi 
possível percorrer caminhos da biografia de cada integrante, 
conversar e ouvir as histórias de suas vidas e recuperação. À 
medida que as leituras foram desenvolvidas e compartilha-
das em grupo, a compreensão do conceito de Recovery foi 
sendo tecida e a discussão teórica ganhou vida e sentido para 
todos os participantes. O contato com a teoria e as vivências 
facilitou a compreensão de que para o entendimento do con-
ceito de Recovery é necessário provocarmos transformações 
nas relações de cada pessoa com a produção de conhecimen-
to, valorizando principalmente as experiências de vida. Além 
disso, o grupo fez um percurso de subjetivação no qual as 
perguntas de pesquisa nunca estavam prontas, mas surgiam 
à medida que o mesmo se encontrava (Davidson. 2008; O’Co-
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vivência de estudantes do curso de enfermagem da UEFS no 
PET-Saúde/GraduaSUS durante a realização de atividades de 
mobilização com vistas à implantação de um CLS. Metodolo-
gia Relato de experiência que se iniciou durante a prática da 
disciplina Enfermagem em Saúde Coletiva I, do curso de gra-
duação em Enfermagem da UEFS, através de sala de espera 
sobre CLS. Durante as atividades teórico-práticas, que ocor-
reram entre julho e agosto de 2016, foram debatidas diversas 
questões que permeiam a prática de controle social no SUS, 
inclusive através da participação em reunião do CMS, desper-
tando assim o interesse em contribuir para a implantação do 
CLS numa Unidade de Saúde da Família, cenário de práticas 
do PET-Saude/GraduaSUS da UEFS. As ações de mobilização 
englobam estratégia pedagógica problematizadora e vem 
sendo realizadas desde o mês de agosto de 2016, de forma 
multiprofissional e interdisciplinar, no intuito de sensibilizar 
os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), os demais profis-
sionais de saúde e os usuários da USF para o reconhecimento 
e a valorização da participação popular no SUS. Resultados e 
Discussão Considerando as dificuldades de mobilização e ar-
ticulação junto à comunidade, no primeiro momento foi rea-
lizada uma sala de espera abordando a importância do CLS. 
No segundo momento realizou-se reunião com os ACS que se 
disponibilizaram a estimular a participação da comunidade du-
rante a visita às famílias. No terceiro momento foi criado um 
grupo de mensagens online para dirimir as dúvidas dos atores 
envolvidos, disponibilizar material sobre o tema e a inclusão 
de membros do CMS e de moradores de outras áreas que con-
tribuíram para a implantação do CLS em suas comunidades. 
No quarto momento foi disponibilizado aos profissionais da 
USF folders sobre CLS para distribuição em consultas e visi-
tas domiciliares. Os próximos passos envolvem a criação da 
comissão eleitoral, elaboração do edital de eleição, acompa-
nhamento e homologação da eleição pelo CMS, publicação 
da portaria de nomeação e convocação da primeira reunião. 
Conclusões/Considerações Finais Esse movimento de sensibi-
lização tem ocorrido de forma gradual devido a dificuldades 
enfrentadas como a inatividade da associação de moradores, 
tentativas anteriores de criação do CLS frustradas e desmobi-
lização de alguns ACS. Algumas facilidades foram determinan-
tes na execução das atividades: experiência da tutora como 
conselheira municipal de saúde e o empenho de alguns ACS e 
dos preceptores envolvidos. O desenvolvimento das ações de 
educação e comunicação para o controle social em saúde tem 
se constituído num dos principais desafios enfrentados pelos 
petianos nos primeiros meses de implementação do progra-
ma, e tem propiciado uma reflexão crítica sobre o papel dos 
conselhos locais de saúde no âmbito da Estratégia de Saúde 
da Família e no avanço da qualidade dos serviços primários de 
saúde. Para tanto, faz-se necessário uma permanente mobili-
zação da população pelos profissionais de saúde, e o fomento 
de discussão acerca dos desafios para a efetivação do direi-
to à saúde no SUS. Referências BRASIL. Conselho Nacional 
de Saúde. Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012. Aprova 
as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação 
e funcionamento dos Conselhos de Saúde. FEIRA DE SAN-
TANA. Bahia. Lei N° 2830, de 17 de outubro de 2007. Dispõe 
sobre a competência, composição e finalidades do Conselho 

Municipal de Saúde de Feira de Santana - CMSFA e dá outras 
providências. FEIRA DE SANTANA. Bahia. Secretaria Municial 
de Saúde. Conselho Municipal de Saúde. Regimento dos con-
selhos locais de saúde do município de Feira de Santana-BA. 
2008. NOGUEIRA, FCP et al. implantação de um conselho local 
de saúde: desafios da prática do controle social. Rev. Baiana 
de Saúde Pública. v. 32, n.1, p.104-110 jan./abr. 2008. UEFS. Pró-
-Reitoria de Ensino de Graduação. Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde – PET-Saúde/GraduaSUS 2016-2017: En-
fermagem, Farmácia, Medicina e Odontologia. Departamento 
de Saúde. 2016, 62 p.

Glêcia Carvalho Santana; Iraildes Andrade Juliano; Thaise 
Borges da Silva; Áquila Rebeca de Souza Silva; Brenda Gomes 
dos Santos; Matheus Moreira de Souza; Thayná Oliveira Militão; 
Itayany de Santana Jesus Souza;

13793 A PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM CRISE OU A 
CRISE NA PARTICIPAÇÃO SOCIAL: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA SOBRE A PARTICIPAÇÃO NAS PLENÁRIAS 
DOS CONSELHOS DE SAÚDE

Introdução A participação social nas politicas públicas foram 
introduzidas a partir da Constituição Federal de 1988 e poste-
riormente implementadas através das leis orgânicas que es-
tabeleceram as instâncias legais para o exercício do Controle 
Social. Objetivos O presente relato tem como objetivo apre-
sentar as experiências vivenciadas durante o Estágio obriga-
tório no Eixo de Promoção, Vigilância e Educação da Saúde 
do Bacharelado em Saúde Coletiva da UFRGS Metodologia O 
estágio aconteceu no Conselho Municipal de Saúde do muni-
cípio de Porto Alegre-RS, no período de março a dezembro 
de 2015. Dentre as atividades desenvolvidas estava a partici-
pação das plenárias dos Conselhos Locais, Distritais e Munici-
pais e a participação na Conferência Municipal de Saúde. Para 
melhor compreensão e acompanhamento da dinâmica de par-
ticipação social foi escolhido distrito sanitário Centro. Através 
da participação nas plenárias percebe-se que há uma crise em 
relação à participação social no SUS. Resultados e Discussão 
Não há dúvida que estas instâncias representam possibilida-
des de gestão participativa e trazem melhorias para o campo 
da saúde. Porém, há fragilidades que interferem na credibili-
dade dos Conselhos: a baixa representatividade, participação 
dos mesmos membros nos espaços e grupos organizados 
dominando discursos, dificuldade em solucionar “antigos pro-
blemas”, velocidade na tomada de decisões influenciadas por 
fatores que dependem de ações interinstitucionais e o imedia-
tismo. Observa-se que há grandes obstáculos e serem venci-
dos como: a falta de cultura participativa, a baixa representa-
tividade, transparência na gestão pública, condições precárias 
para o funcionamento dos conselhos. Conclusões/Conside-
rações Finais Partindo-se do que foi observado no estágio é 
importante a qualificação dos conselheiros ,o uso dos meios 
de comunicação para divulgação e publicização dos espaços 
de participação social. Além da construção de uma identidade 
social e uma utopia como forma de mobilização e visualização 
de quais objetivos pretende-se alcançar de maneira coletiva.

Aline Rodrigues Reser;

13706 CONSELHO LOCAL DE SAÚDE: EDUCAÇÃO 
EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA PROMOTORA DE 
EMPODERAMENTO SOCIAL

Introdução Conselho Local de Saúde (CLS) constitui-se em ins-
tância de controle social no âmbito da Unidade de Saúde da 
Família (USF). O CLS deve oportunizar debates entre popula-
ção, gestores e profissionais sobre os rumos mais adequados 
para o SUS. Assim, pretende-se que seja reconhecido e valo-
rizado como espaço de exercício da democracia participativa 
e aproximação popular das atividades do poder público. Ob-
jetivos Objetivou-se demonstrar a utilização da Educação em 
Saúde como estratégia motivacional e promotora de engaja-
mento popular na participação da gestão em saúde, de modo 
a evidenciar o CLS como importante mecanismo de controle 
social. Metodologia Este trabalho constitui-se um relato de 
experiência de promoção à participação social na gestão de 
saúde, em uma comunidade do município de Vitória da Con-
quista- BA, entre julho a dezembro de 2016. Utilizou-se de 
atividades educativas em saúde por meio de abordagem pro-
blematizadora. Foram realizadas rodas de conversa, proble-
matização de temas chave e apresentação com discussão de 
vídeos em reuniões de equipe, grupos terapêuticos e reuniões 
do CLS. As temáticas utilizadas focalizaram o contexto atual 
de perdas de direitos, com intuito de promover a participação 
social e a valorização do conselho como mecanismos de em-
poderamento comunitário. Resultados e Discussão As ações 
desenvolvidas proporcionaram discussões acerca da reforma 
sanitária, direito em saúde e as vigentes fragilidades do SUS. 
Emergiram reflexões sobre as atuais propostas de emenda 
constitucional e dos planos de saúde popular. Houve compa-
ração da assistência à saúde garantida a partir das conquistas 
de direito, em 1988, com as limitações de acesso à saúde na 
época antecessora ao SUS. A problematização de tais temá-
ticas desencadeou no processo de reflexão e ressignificação 
das concepções dos profissionais de saúde e da comunidade, 
com valorização da consciência coletiva e dos mecanismos 
de participação popular na construção de uma nova cultura 
política democrática. Conclusões/Considerações Finais Ativi-
dades de educação em saúde constituem-se em relevante fer-
ramenta motivacional. Contudo, estas ações não podem ser 
compreendidas de forma pontual ou como mero repasse de 
informações. Busca-se que tenha abordagem problematiza-
dora e seja de contínua aplicação na perspectiva de promover 
o CLS como um efetivo canal de participação social.

Maricelia Braga Rocha; Diane Costa Moreira; Dayane de 
Madureira Silva; José Patrício Bispo Júnior;

13765 O PAPEL DO ENFERMEIRO COMO MEDIADOR DA 
CONSTRUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL: UMA VISÃO 
EXTENSIONISTA

Introdução A implantação do SUS trouxe conquistas na aten-
ção e gestão em saúde, com isso a participação social ganha 
espaço por fomentar a atuação da sociedade na criação de 
estratégias, discussão e controle da execução da saúde. Com 
a Estratégia Saúde da Família esta aproximação fica evidente 
a partir do estímulo ao estabelecimento de vínculos e prota-
gonismo das ações de promoção da saúde. Objetivos Discor-

rer sobre a visão de acadêmicos de enfermagem a partir da 
observação das ações voltas para a participação social no âm-
bito da Estratégia Saúde da Família (ESF). Metodologia Relato 
de experiência gerado a partir da observação e participação 
nas atividades cotidianas de uma Centro de Saúde da Família 
(CSF) de Sobral/CE, proporcionado pela Liga de Enfermagem 
em Saúde da Família, da Universidade Estadual Vale do Aca-
raú. O período da experiência foi de janeiro a dezembro de 
2016, perfazendo 8 horas semanais. As atividades realizadas 
pelos profissionais que fomentassem à participação social, 
bem como a percepção sobre o desenvolvimento do contro-
le social no território eram registradas num diário de campo. 
Resultados e Discussão Observou-se que a participação social 
não vem se apresentando no território acompanhado confor-
me preconiza o SUS. A aproximação da população com o CSF 
se dá mais na participação dos usuários nas atividades pro-
postas pela unidade, que são, na sua grande maioria, grupos 
educativos e de atividades de físicas, não compreendendo, 
portanto, o real significado do controle social. Os profissionais 
buscam estabelecer vínculos com os usuários, porém não há 
incentivo para a participação destes no conselho local de saú-
de. Esse cenário contribui para que muitos usuários ainda não 
compreendam a proposta da ESF. Os agentes comunitários 
são os profissionais mais presentes nos conselhos de saúde. 
Conclusões/Considerações Finais Considerando as raízes de 
participação social do SUS, é importante que haja o interesse 
dos profissionais da ESF, sobretudo os gestores dos serviços, 
para o despertar participativo do usuário nas reivindicações 
da comunidade, podendo aumentar o empoderamento da po-
pulação sobre seus direitos e deveres.

Joao Vitor Teixeira de Sousa; Darliane Kelly Barroso de Sousa; 
Maria do Socorro Melo Carneiro; Maria da Conceição Coelho 
Brito; Roberlandia Evangelista Lopes;

13792 IMPLANTAÇÃO DE UM CONSELHO LOCAL 
DE SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA NO PET-SAÚDE/
GRADUASUS-ENFERMAGEM

Introdução O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, 
deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) 
em cada esfera de Governo, com composição, organização 
e competência fixadas na Lei no 8.142/90 (BRASIL, 2012). Os 
Conselhos Locais de Saúde (CLS) são órgãos colegiados do 
SUS, de natureza permanente e composição paritária, corres-
ponsável pela elaboração das políticas de saúde e pelo con-
trole das ações e serviços de saúde, com funções de caráter 
fiscalizador, consultivo e normativo (FEIRA DE SANTANA, 
2007). Cabe ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) estimu-
lar, apoiar, e coordenar a implantação dos conselhos locais 
(FEIRA DE SANTANA, 2008). O Programa de Educação pelo 
Trabalho para a Saúde (PET-Saúde/GraduaSUS) da Univer-
sidade Estadual de Feira de Santana (UEFS, 2015) se coloca 
nesse contexto como um parceiro estratégico para o alcance 
dessa finalidade. Já foram implantados no município de Feira 
de Santana-BA, doze CLS, os quais se configuram como um 
importante instrumento de ampliação da participação da co-
munidade nas políticas públicas e na gestão da saúde local, 
constituindo-se como um dos fundamentos da Reforma Sani-
tária Brasileira (NOGUEIRA et. al., 2008). Objetivos Relatar a 
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elaborados sugerem maior preocupação com a norma do que 
necessidades da população. Os RAG atualizados possuem me-
nos informações, e os desatualizados apresentam-se comple-
tos segundo o que determina a Portaria nº 2.135/13, Art. 6º, § 
1º. Ficou evidente a importância que tem o controle social na 
construção de um sistema de qualidade e na devolução satis-
fatória aos usuários sobre a assistência. O baixo quantitativo 
de ouvidorias implantadas demonstram a forma fragilizada 
na qual a gestão opera o controle social no Sistema Único de 
Saúde. Referências Brasil. Ministério da Saúde. Prêmio Cecília 
Donnangelo de Ouvidoria SUS / Ministério da Saúde, Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Conselho Nacio-
nal de Secretários de Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 
2013. CARVALHO, L. M. S, PARTICIPAÇÃO SOCIAL: ouvidoria 
da saúde como parte da construção da democracia brasileira, 
2015. COTTA, R. M. M., MARQUES, E. S., MAIA, T. M., AZERE-
DO, C. M., SCHOTT, M., FRANCESCHINI, S. C., PRIORE, S. E. “A 
satisfação dos usuários do Programa de Saúde da Família: ava-
liando o cuidado em saúde.” Scientia Medica, Porto Alegre: 
PUCRS, v. 15, n. 4, out./dez. 2005. MACHADO, Felipe Rangel 
de Souza et al. Ouvidoria no SUS e direito responsivo: avanços 
e desafios na garantia de direitos e na construção de novos 
direitos 2014. SILVA, R. C. C., PEDROSO, M.C., ZUCCHI, P. “Ou-
vidorias públicas de saúde:estudo de caso em ouvidoria muni-
cipal de saúde”. Rev Saúde Pública 2014;48(1):134-141.

Nathalie Alves Agripino; Edvania Maria da Silva; Leonardo 
Carnut;

13881 REFLEXÕES SOBRE UMA EXPERIÊNCIA DE 
GESTÃO INSTERISTITUCIONAL E INSTERSETORIAL 
DE UMA POLÍTICA DE CÂNCER INFANTIL NO RIO DE 
JANEIRO

Introdução O Rio de Janeiro tem sido pioneiro na gestão arti-
culada de uma política de promoção do diagnóstico precoce o 
câncer infantojuvenil. Desde 2005 a política chamada Unidos 
pela Cura vem sendo gerida de forma corresponsável por ges-
tores das três instâncias de saúde do SUS, hospitais públicos 
especializados e organizações sociais. Com responsabilidades 
específicas, cada ente gestor tem papel fundamental, e perio-
dicamente são realizadas reuniões deliberativas para avaliar 
os avanços e os desafios, e traçar novas estratégias de ação. 
Um termo de compromisso foi pelas instituições, inclusive o 
Ministério da Saúde, formalizando as principais metas a serem 
alcançadas. O câncer infantojuvenil embora raro é a primeira 
causa de morte, por doença, entre 5 e 19 anos no Brasil. O tra-
tamento do câncer infantojuvenil requer uma complexidade 
de especialidades para suporte biopsicossocial aos pacientes 
e familiares, assim como recursos para equipamentos de alta 
tecnologia. A implicação de governos, organizações sociais e 
indivíduos no combate à doença torna-se fundamental para 
que maiores chances de cura sejam alcançadas. Objetivos A 
partir ação de corresponsável e interinstitucional construir 
propostas coletivas, com a participação de organizações go-
vernamentais e não governamentais, mantendo o protagonis-
mo do Estado como regulador do bem comum, e tendo a par-
ticipação da sociedade civil de forma colaborativa no desenho 
da política e no controle social. A experiência do Unidos pela 
Cura tem contribuído para reduzir o tempo entre a suspeita 

de câncer e o início da investigação, e o diagnostico de novos 
casos da doença. Metodologia O grupo gestor reúne-se de 
duas a três vezes por ano para elaborar e monitorar o plano 
de trabalho do ano, e deliberar sobre as ações pendentes. O 
Termo de Compromisso serve de base para orientar o plano. 
Diariamente os hospitais recebem casos da Atenção Primária 
para investigação do sintoma. Anualmente profissionais de 
saúde são capacitados para identificar os sinais e sintomas 
da doença. Os profissionais não capacitados recebem mate-
riais informativos sobre a doença e sobre como encaminhar. E 
anualmente um boletim de monitoramento é produzido e am-
plamente divulgado, assumindo o compromisso com a trans-
parência da informação. Resultados e Discussão Desde 2005, 
81 crianças foram diagnosticadas com câncer; 432 crianças 
diagnosticadas com outras doenças pediátricas; 2.927 profis-
sionais de saúde capacitados, e 18 instituições públicas e de in-
teresse público aprendendo a trabalhar de forma cooperativa. 
O trabalho integrado entre diferentes instituições de saúde é 
uma forma de fortalecer o sistema público de saúde, à medi-
da que é necessário entender as atribuições, as limitações e o 
papel de cada instituição de saúde integrante do grupo para 
definir o papel de cada uma no processo. Além do ganho insti-
tucional esse processo traz ganhos pessoais à medida que se 
juntam à mesa representantes de instituições que dificilmente 
estariam juntos de forma colaborativa em outra circunstân-
cia. Conclusões/Considerações Finais Em 2003 quando surgiu 
a proposta de trabalhar com oncologia pediátrica o Instituto 
Desiderata apostou numa forma de trabalho colaborativa, 
onde seu papel como organização social seria o de mobiliza-
ção e articulação para aproximar os principais envolvidos na 
área de forma que todos trabalhassem de forma cooperativa 
por um mesmo objetivo: contribuir para maiores chances de 
cura do câncer infantojuvenil. Inicialmente houve muita re-
sistência e dúvidas sobre os interesses de uma “ONG”, mas 
ao longo dos anos foi reconhecido o papel do Instituto como 
um importante articulador. Essa ação demonstra novas alter-
nativas de ação entre organizações sociais e o setor público, 
onde o papel do Estado enquanto protagonista da garantia 
de direitos públicos é garantido e respeitado, e as organiza-
ções sociais assumem um outro importante papel que é o de 
contribuir para o processo democrático, ajudando o Estado 
a cumprir o seu papel. Referências DAGNINO, Evelina. Socie-
dade civil, participação e cidadania: de que estamos falando? 
In: Daniel Mato (coord.), Políticas de ciudadania y sociedade 
civil em tiempos de globalización. Caracas: FACES, Universi-
dade Central de Venezuela, 2004. pp. 95-110. Disponível em 
WWW.plataformademodratica.org.br/Publicacoes/3909.pdf. 
Consultado em 16/06/2016. FERNANDES, Rubem César. Priva-
do, porém público. Cap. 6. Terceiro Setor, Ed. Civicus, 1993. 
GHANEN, Elie. (Org.). Influir em políticas públicas e provocar 
mudanças sociais: experiências a partir da sociedade civil bra-
sileira. São Paulo: Ashoka: Avina: Imprensa Oficial do Estado 
de São Paulo, 2007. TEODÓSIO, Armindo dos Santos Sousa. 
Pensar pelo avesso o terceiro setor: mitos, dilemas e perspec-
tivas da ação social organizada nas políticas sociais. Revista 
Lusotopie, PUC-MG, n.1, p. 241-262, 2002. Disponível em http://
www.lusotopie.sciencespobordeaux.fr/teodosio.pdf . Aces-
sado em 15/05/2016.

Laurenice de Jesus Alves Pires;

13814 A UNIVERSIDADE EM UMA PERSPECTIVA DE 
LUTA: RELATO DE EXPERIÊNCIA NOS MOVIMENTOS DE 
OCUPAÇÃO E GREVE NA UFPE

Introdução A ameaça de cassação de direitos sociais trazidas 
na Proposta de Emenda Constitucional 55 deflagrou um movi-
mento de oposição e de resistência nas instituições de Ensino 
do país, que passaram a ser ocupadas por estudantes. Uma 
das pautas centrais do movimento alertava contra a anulação 
de direitos na saúde, efetivamente na precarização o Sistema 
Único de Saúde (SUS). Objetivos Relatar a vivência de discen-
tes da área da Saúde durante o processo de ocupação, greve 
e manifestações que ocorreram em defesa dos direitos sociais 
do SUS, na UFPE, período de tramitação da PEC 55 no Con-
gresso Nacional. Metodologia Realizou-se observação partici-
pante a partir da experiência em cinco Centros Acadêmicos da 
UFPE ocupados, entre outubro a dezembro, 2016. Seleciona-
ram-se atividades vivenciadas durante a ocupação para serem 
relatadas como: dos coletivos e comissões que organizaram 
as estratégias logísticas, políticas, formativas e de comunica-
ção com a sociedade e junto ao movimento docente da UFPE. 
Construiu-se matriz de análise organizada segundo o tipo de 
ação e atividades selecionadas e cujas análises tem o interes-
se de apontar os ganhos e as fragilidades do movimento na 
luta para impedir o avanço das forças e propostas neoliberais 
em marcha no país. Resultados e Discussão Observou-se pro-
tagonismo com ações compartilhadas em práxis para o agir 
político. Ganhos: preservação do patrimônio público, vivência 
em comunidade, ações de educação popular em saúde, de 
conscientização sobre direitos a saúde pública de qualidade, 
inviabilizada pela PEC 55, disseminação intensa de saberes 
acadêmicos com os ocupantes e comunitários, aulas públicas, 
rodas abertas de diálogos, interação com outros movimentos 
políticos, culturais e nas greves estudantis e docentes, que 
ocorreram, e envio de representação a Brasília. Fragilidades: 
dissidência interna no movimento, radicalizações em um Cen-
tro Acadêmico e não apoio integral docente/discente, com 
oposição organizada. Conclusões/Considerações Finais Ape-
sar da aprovação da PEC 55 pelas forças neoliberais, agora 
em maioria no congresso nacional, as ocupações da UFPE em 
sintonia com outras forças do campo das lutas populares ge-
raram empoderamento sobre conjuntura e atuação política. 
Além de visibilidade sobre o potencial do movimento estudan-
til na luta pelos direitos sociais ameaçados.

Olga Eugenia Timoteo da Silva; Gabriel Maia Silveira; Milena 
Martins Perdigão Silveira; Elaine Judite de Amorim Carvalho; 
Márcia Maria Dantas Cabral de Melo;

13850 CONTROLE SOCIAL PACTUADO E EXECUTADO 
PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM 
PERNAMBUCO: O CASO DAS OUVIDORIAS - RESULTADOS 
PRELIMINARES

Introdução É sabido que o controle social sobre o Estado 
pode ser realizado sob diversas formas dentre elas, as ouvido-
rias têm sido apontadas como aquelas que podem possibilitar 
maior proximidade do cidadão com a máquina pública. Desde 
o início dos estudos sobre controle social no Sistema Único de 
Saúde (SUS), muitos esforços foram realizados na investiga-
ção sobre os conselhos de saúde como forma operacional do 

controle social sobre o sistema, entretanto, pouco tem se dis-
cutido sobre outras expressões práticas desse controle, como 
no caso das ouvidorias. As ouvidorias devem ser iniciativas 
que partam das administrações públicas locais como forma de 
canalizar as demandas da sociedade civil para o contínuo me-
lhoramento dos serviços públicos, gerando, necessariamente 
um sistema de retroalimentação devolvendo ao usuário os 
encaminhamentos realizados. No entanto, o que se percebe é 
que a responsabilidade das diferentes municipalidades (e seus 
atores) não tem sido um tema de interesse. Em que pese a re-
levância desta produção, ainda persiste uma lacuna a respeito 
da dimensão em que as ouvidorias têm tomado no âmbito de 
sua institucionalização no interior do sistema. Objetivos Este 
estudo objetivou conhecer a situação do controle social, em 
especial das ouvidorias, no estado de Pernambuco a partir da 
pactuação e execuções realizadas pelas secretarias munici-
pais de saúde. Metodologia A aproximação do objeto de estu-
do foi realizada através da abordagem qualitativa, tomando-
se a análise documental como método eleito para a coleta e 
produção dos dados. Os documentos usados nessa pesquisa 
foram os Relatórios Anuais de Gestão das secretarias munici-
pais de saúde de Pernambuco. A organização da análise foi 
realizada em duas etapas: a primeira com a leitura flutuante 
do material para entender a lógica a qual foi confeccionado. 
A segunda etapa se dedicou a identificar o ‘corpus’ do texto 
sob análise, que, neste estudo, se restringiu ao conteúdo rela-
cionado ao controle social, em especial sobre a ouvidoria. Os 
dados foram sistematizados em duas perspectivas. Uma pri-
meira quantitativa, cujo intuito foi ter uma visão panorâmica 
da totalidade do conteúdo do material através da apreciação 
das principais repetições de unidades de texto e em seguida, 
uma qualitativa propriamente dita através da análise temá-
tica que descreveu os agrupamentos dos temas relativos ao 
objeto sob estudo. Resultados e Discussão Os resultados evi-
denciaram que 54% (100) dos municípios possuem seus (RAG) 
atualizados no último ano de 2015. Percebeu-se também que 
muitos objetivos relacionados ao controle social repetiam-se 
correspondendo a 76,8% (142). Em relação presença de ações 
relacionadas ao controle social, observou-se que apenas 21,6% 
(40) possuem ações descritas nos relatórios. Ao analisar situa-
ção das ouvidorias do estado de Pernambuco ficou evidente 
que 88,1% (163) municípios não implantaram nenhuma ouvido-
ria, sugerindo de que a ampliação da participação social para 
efetivação do SUS não é prioridade. Agrupando os conteúdos 
descritos nos RAG relacionados aos “objetivos do controle 
social” a principal temática que emergiu durante a análise foi 
‘Fortalecer as ações do Controle Social’, apresentando 25,68% 
(19). Quanto às “ações relacionada ao controle social”, emer-
giu a temática ‘Nenhuma Ação no Documento” apresentando 
46,10% (146). Sobre as “situações das ouvidorias descritas” 
através da análise temática, verificou-se nos RAG que a te-
mática emergente foi ‘0 Proporção de municípios com ouvi-
dorias implantadas’, apresentando 63,91% (170). Conclusões/
Considerações Finais Foi possível concluir que menos de um 
quarto das secretarias municipais se propõem a desenvolver 
objetivos para operacionalizar as ouvidorias em suas gestões 
no Estado de Pernambuco. Mesmo considerando a padroni-
zação que estes documentos detém, a forma como foram 
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ano e que circulem dentro da rede em mais de um dispositivo, 
além dois profissionais de cada CAPS. A análise dos dados será 
feita com base na Hermenêutica-Fenomenológica. A submis-
são da pesquisa ao comitê de ética será efetuada em feverei-
ro. Resultados e Discussão Protagonismo implica considerar 
alguém principal e, portanto, deve ser focado, tratado com 
relevância. Porém, não é um conceito passivo, pois implica 
participação (ativa ou passiva). Já a noção de empoderamen-
to sugere transformação de conduta. Ambos são temas im-
portantes para a consolidação da atenção psicossocial à saú-
de no País. Contudo, são termos multifacetados e, por essa 
razão, podem, ao serem colocados em prática, não serem 
adequadamente refletidos e aplicados. Com base nessas di-
ferenças, parte-se da hipótese de poder haver protagonismo 
sem empoderamento e empoderamento sem protagonismo. 
Entretanto, precisa-se de ambos para uma atenção eficiente. 
Conclusões/Considerações Finais Protagonismo na RAPS tem 
se consolidado. Usuários estão sendo cuidados e políticas pú-
blicas desenvolvidas. Empoderamento ainda precisa ser tra-
balhado, pois, para além de haver foco nesses sujeitos, deve-
se torná-los mais ativos em seus cuidados. Clarificar noções de 
protagonismo e empoderamento pode gerar eficiência maior 
nos cuidados.

Suzette de Oliveira Siqueira Telles Alves; Layza Castelo Branco 
Mendes; João Ernesto Moura Sobreira Bezerra;

14097 PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS NO SUS: 
CONSIDERAÇÕES A PARTIR DO PMAQ-AB.

Introdução A Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde (SUS) 
(1) e a Lei 8142/90 (2) trazem entre os princípios e diretrizes, 
a participação da comunidade na avaliação e monitoramento 
dos serviços e na construção das ações e políticas. Assim, o 
Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Bá-
sica (PMAQ-AB) (3), lançado em 2011 pelo Ministério da Saúde 
(MS), buscou aprofundar a efetivação desta diretriz por meio 
da avaliação da satisfação dos usuários. Os resultados desta 
avaliação nacional subsidiam a discussão e direcionamento 
do SUS, visando qualidade e adequação às necessidades po-
pulacionais. Objetivos Descrever a participação do usuário do 
SUS, a partir dos módulos II e III da Avaliação Externa do pri-
meiro ciclo do PMAQ-AB, cujas questões foram respondidas 
pelos profissionais de saúde e usuários dos serviços, respec-
tivamente, mediante entrevista e verificação de documenta-
ções in loco. Metodologia Pesquisa multicêntrica e integrada 
por diversas Instituições de Ensino e Pesquisa e Ministério 
da Saúde, abrangeu 3.965 municípios brasileiros. As Equipes 
participantes aderiram voluntariamente, por meio de pactua-
ção com a gestão municipal. Os dados foram coletados entre 
maio e dezembro de 2012 por avaliadores externos treinados, 
mediante a aplicação de instrumento padronizado. Quatro 
usuários foram selecionados por conveniência entre os que 
estavam na sala de espera de cada equipe participante. Par-
ticiparam 65.391 usuários e 17.202 equipes de atenção básica. 
As frequências foram descritas utilizando o software SPSS 
21. Resultados e Discussão A maioria (77,7%) dos usuários era 
do sexo feminino. Metade atribuiu nota <6 para o serviço de 
saúde, 17,2% afirmaram conseguir fazer reclamação, 13,2 % não 
conseguiram e 65,3% nunca precisaram. Dos usuários que re-
clamaram ou sugeriram, 39,9% tiveram retorno rápido, 18,7% 

tiveram retorno demorado e 25% não tiveram retorno. Ape-
nas 21,1% dos usuários conheciam ouvidoria do município e 
19,4% conheciam a do Ministério da Saúde. Das equipes, 72,9% 
afirmavam ter canais de comunicação, como telefone, ficha, 
e-mail ou outro. Das equipes, 36,6% tinham pesquisa de satis-
fação dos usuários, 32,2% encaminhavam as demandas rece-
bidas à gestão e 88,2% consideravam a opinião do usuário no 
processo de trabalho, enquanto 59,2% afirmavam que havia 
Conselho Local de Saúde ou instância colegiada equivalente 
e 38,8% tinham registro de suas reuniões. A atribuição de no-
tas baixas e não reclamação é encontrada na literatura como 
receio de perder o acesso. Construir em conjunto um sistema 
de saúde necessita de empenho mais amplo, que permita a 
alocação de recursos em prol da melhora da qualidade dos 
serviços. O controle social ainda é insipiente nesse aspecto e 
também precisa de avaliação (4). Conclusões/Considerações 
Finais A inclusão dos usuários nesse estudo demonstra o cará-
ter participativo e necessário ao avanço nas ações e serviços 
em nível nacional. São dados que deixam evidente que mes-
mo avaliando as equipes com notas baixas, os usuários não 
fazem reclamações. Isso reflete a pouca discussão/reflexão 
sobre avaliação de serviços e ações em saúde entre a popu-
lação e sugere um paradoxo na satisfação das necessidades, 
relacionado com a disparidade entre as informações das equi-
pes e dos usuários, sugerindo que o direito à saúde no que diz 
respeito à participação dos usuários no SUS repercutem dife-
rentemente nas duas esferas. A baixa adesão ao controle so-
cial via Conselhos de Saúde Locais demonstra que os mesmos 
não são vistos como caminhos para mudanças por parte da 
população e nem pelas equipes, o que demonstra que partici-
pação dos usuários no SUS ainda está distante do que é garan-
tido por Lei e, portanto, carece de subsídios que incentivem 
um maior engajamento. Referências 1 BRASIL. Lei nº 8080, 
de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências.. 2 BRASIL. Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 
1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS} e sobre as transferências in-
tergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e 
dá outras providências.. 3 BRASIL. Ministério da Saúde. Secre-
taria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 
Manual Instrutivo. Programa Nacional de Melhoria do Aces-
so e da Qualidade (PMAQ). Ministério da Saúde, Brasília, DF. 
2012. 62 p. 4 Vieira-da-Silva, Ligia Maria. Avaliação de Políticas 
e programas de saúde. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2014.
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14117 CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL-RN

Introdução O objeto de estudo é o controle social exercido pe-
los conselhos de saúde, investigando-se o Conselho Municipal 
de Saúde de Natal-RN. Um conselho é uma instância de con-
trole social em saúde, decorrente da Constituição Cidadã de 
1988, regulamentado pela Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 
1990. É instância colegiada de caráter permanente e delibera-
tivo, composto por representantes do governo, prestadores 
de serviço, profissionais de saúde e usuários, que ali expõem 

13888 CRIAÇÃO DO NÚCLEO DO CEBES EM CHAPECÓ : 
OCASIÃO, RAZÃO E PERSPECTIVAS

Introdução A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) é a 
primeira universidade brasileira constituída mediante proces-
sos de participação popular, assegurando o acesso à educa-
ção superior para a população, historicamente excluída. Situa-
da na Mesorregião da Grande Fronteira do Mercosul, é uma 
instituição multicampi, com caráter público e popular, prove-
niente de uma luta de mais de quarenta anos dos movimentos 
sociais em defesa da sociedade com ideários de democracia, 
igualdade, respeito à diversidade, cidadania, direito à educa-
ção pública gratuita, sustentabilidade e justiça social. O CE-
BES, uma instituição de determinação inquestionável em seus 
40 anos de luta, com seriedade política, institucional e ideoló-
gica, tem apresentado debates da conjuntura com reflexões 
sobre a tentativa permanente de desestabilização do SUS. 
Nesse contexto de desafios sociais, políticos e institucionais, 
emerge uma ocasião propícia à criação de um Núcleo em Cha-
pecó que é sede da UFFS, para ser possível contribuir no deba-
te da Saúde Coletiva com professores, gestores, acadêmicos 
e sociedade, bem como para permanecer na luta da saúde 
com acesso universal, integral e equânime. Objetivos Dentro 
do contexto histórico-social da criação de uma universidade 
popular e democrática, a razão central da existência deste 
Núcleo é contribuir na capilaridade da reflexão das políticas 
sociais e no fortalecimento das políticas públicas de educação 
e de saúde construídas ao longo das últimas quatro décadas, 
somando-se ao permanente movimento de Reforma Sanitária 
Brasileira. Metodologia Um grupo de docentes da UFFS vincu-
lados à Saúde Coletiva sentiu-se estimulado a fazer mais para 
o fortalecimento dos processos formativos e buscou consti-
tuir um ponto de cultura na cidade de Chapecó para estimular 
reflexões com vistas ao fortalecimento da defesa do SUS na 
região. O primeiro passo foi dar materialidade na inclusão ao 
CEBES-Nacional e preparar a institucionalidade na UFFS. Para 
se alimentar um debate transformador, constituinte de uma 
teia de conexões com vistas a colaborar e mesmo intervir de 
forma integradora na realidade local e regional, se incentivará 
o espírito de grupo e o estímulo intelectual por meio de con-
vites de parceiros profissionais e institucionais em reuniões 
temáticas ou com convidados especializados nos temas, bem 
como encontros com documentários e filmes que podem pro-
vocar discussões criativas e produtivas. Resultados e Discus-
são Dentro do pressuposto de que uma universidade popular 
é criada para a sociedade e não estar à parte dela, um dos ei-
xos estruturantes da criação da UFFS foi Políticas e Práticas de 
Promoção da Saúde Coletiva. Desde o princípio a sociedade 
apresentou anseios em relação à formação de profissionais 
que deveria contemplar aspectos críticos da atenção em saú-
de, com conscientização da necessidade de conhecer as rea-
lidades da sociedade para além das unidades de saúde e hos-
pitais, estimulando a humanização na assistência. Demandas 
voltadas para o SUS tornaram-se uma exigência social e, dessa 
forma, a UFFS pauta-se na ampliação do acesso à educação 
superior e à saúde pública como direito básico e inalienável 
do cidadão, contribuindo na consolidação de uma sociedade 
menos desigual e mais justa. O Núcleo do CEBES poderá con-
tribuir em estudos de ciências sociais, humanas e nas ciências 

da saúde que atualmente assumem perspectivas de uma gran-
de mudança de paradigmas para a concretização de um novo 
modelo de atenção à saúde. A transformação da formação de 
profissionais não constitui opção, mas sim um compromisso 
profissional com a saúde da população brasileira. Conclusões/
Considerações Finais Os cursos de graduação de Enfermagem 
e Medicina da UFFS estão estruturados na Saúde Coletiva com 
a meta de formar profissionais dentro da mudança de para-
digmas que se dirige para a saúde e não mais para as doenças, 
que atende a Atenção Primária em Saúde nas Unidades Bási-
cas da rede de atenção e não exclusivamente em hospitais. O 
SUS representa a conquista basilar do processo de redemo-
cratização do país, que determinou novos rumos às políticas 
públicas sociais, na educação e na saúde. A área da saúde sem-
pre trabalhou de forma negociada para garantir espaço nas 
políticas de Estado. Todas as conquistas do direito à saúde são 
pautadas por grandes esforços e militância; nada veio de gra-
ça, nada veio sem luta. É com essa determinação que o Núcleo 
se propõe a trabalhar. A ocasião da constituição do Núcleo 
emergiu do contexto político nacional, a razão fortaleceu o 
desejo de redução das desigualdades sociais e as perspecti-
vas buscam contribuir com a construção permanente do SUS. 
Referências BARROS, MEB, GUEDES CR, ROZA MMR. O apoio 
institucional como método de análise-intervenção no âmbito 
das políticas públicas de saúde: a experiência em um hospital 
geral. Cienc Saude Colet. 2011; 16(12):4803-14. LOSS, A. S. et 
al. Uma experiência de Universidade Pública que se projeto 
como Popular: bases para (re)leituras dos cenários na UFFS. 
1ª ed. São Paulo: Outras Expressões, 2014. SALGADO, A.C.S; 
PENA, R.S.; CALDEIRA, L.W.D. Apoio institucional e militância 
no Sistema Único de Saúde (SUS): refletindo os desafios da 
mobilização dos sujeitos na produção de saúde. Interface - Co-
municação, Saúde, Educação. Botucatu, v. 18, supl. 1, p. 909-
918, 2014. TREVISOL, J. V.; CORDEIRO, M. H.; HASS, M. Cons-
truindo agendas e definindo rumos: I Conferência de Ensino, 
pesquisa e extensão da UFFS. Chapecó: UFFS, 2011.

Maria Eneida de Almeida; Daniela Savi Geremia;

13983 PROTAGONISMO E/OU EMPODERAMENTO 
DO USUÁRIO NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL: 
DIFERENÇAS CONCEITUAIS E PRÁTICAS

Introdução A Reforma Psiquiátrica, o Sistema Único de Saú-
de e os estudos da Saúde Coletiva, entre outras conquistas 
da Saúde no Brasil, trouxeram avanços para a Saúde Men-
tal. Nesse cenário, ocorrem discussões sobre protagonismo 
e empoderamento, conceitos importantes para a reflexão 
crítica acerca da participação de usuários e profissionais no 
tratamento nos dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS). Objetivos Conceituar protagonismo e empoderamen-
to na saúde mental; Verificar diferenças conceituais entre pro-
tagonismo e empoderamento; Analisar se e como esses con-
ceitos complementam-se no cenário de cuidados com a saúde 
mental. Metodologia Está sendo realizado estudo bibliográfi-
co que problematiza a temática e qualifica os pesquisadores 
para o campo. Em seguida, será feita pesquisa qualitativa ex-
ploratória com usuários e profissionais da RAPS em Fortaleza. 
Serão feitas entrevistas com dois usuários de cada Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS) (são 14 em Fortaleza) que este-
jam sendo acompanhados pelos serviços há no mínimo um 
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sões nas Conferências Nacionais de Saúde acabou por influen-
ciar a construção de uma agenda da APS enquanto política de 
saúde prioritária; Metodologia Análise de política, nos pressu-
postos de Kingdon (1996) e Sabatier (2007), considerando a 
formulação de políticas públicas como um conjunto de pro-
cessos que incluem a configuração de uma agenda a partir 
do reconhecimento de problemas que geram propostas de 
mudanças engajadas na burocracia autônoma, lobbies e gru-
pos de pressão. Entende-se que a prioridade para entrada de 
assuntos nessa agenda decisória dependem da forma como 
problemas permanentes aparecem no sistema. Para trata-
mento dos dados optou-se pela Análise de Conteúdo (Bardin, 
2010) primando tanto por uma porção quantitativa do mate-
rial produzido – cálculo de frequências – quanto pelo modelo 
qualitativo exploratório representado pela extração de estru-
turas traduzíveis em modelos, possibilitando a realização de 
inferências no que concerne a abordagem da APS na agenda 
política das Conferências Nacionais de Saúde I a XIV. Resulta-
dos e Discussão A partir do estudo dos Relatórios Finais das 
Conferências Nacionais emergiram como assuntos discutidos 
na agenda decisória: (1) a saúde enquanto direito universal e 
a responsabilidade do estado de garantia desse direito o que 
compactua com o estabelecimento da PNAB sob o pressupos-
to universalidade, integralidade e equidade, em um contexto 
de descentralização e controle social da gestão; (2) discus-
sões sobre modelagem de atenção a saúde que alçaram a APS 
como tema central de discussão na VII Conferência Nacional 
de Saúde; (3) presença dos debates acerca da organização 
do sistema de saúde nos quais as discussões sobre APS apon-
tam esse modelo como porta de entrada preferencial, ponto 
de partida para a organização do sistema com necessidade 
de coordenação do mesmo pelo nível primário; (4) debates 
acerca da formação de recursos humanos capacitados para 
trabalharem em nível primário com vistas a estabelecer uma 
relação de vínculo com a comunidade e valorizar os profissio-
nais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento 
constante de sua formação e capacitação, principalmente, 
no que concerne aos agentes comunitários de saúde. Conclu-
sões/Considerações Finais As contribuições das Conferências 
Nacionais de Saúde no Brasil para a formação da agenda da 
política de Atenção Primária à Saúde iniciam-se em 1941 com 
realização da I Conferência que discutiu a adequação do aten-
dimento médico ao perfil epidemiológico de cada região do 
país, passando pelos debates sobre os centros de saúde e pos-
tos de profilaxia rural (III a VI Conferências). A consolidação 
dessa agenda se dá na VII e VIII Conferências que discutiram, 
respectivamente, a definição de um sistema de saúde que 
atribuía à APS o status de base ética, política e organizacio-
nal que serviria de ferramenta para a assistência integral aos 
usuários. Referências BARDIN, L. Análise de Conteúdo. São 
Paulo: Edições 70, 2001. KINGDON, J.W. Agendas, Alternati-
ves and Public Policies. New York: Longman, 2003. Relatórios 
das Conferências Nacionais de Saúde. Disponível em: <http://
conselho.saude.gov.br/biblioteca/Relatorios.htm> . Acessado 
em: 31. Jan. 2017.

Vanessa Nolasco Ferreira; Ana Laura Brandão Motta; Carlos 
Henrique Assunção Paiva; Fernando Antônio Pires-Alves;

14165 TRANSVERSALIDADE E GESTÃO COLEGIADA 
NO IFF: PENSANDO A REESTRUTURAÇÃO DE UMA 
ORGANIZAÇÃO COMPLEXA

Introdução É reconhecido por diversos autores no campo da 
Saúde Pública, que organizações de saúde, com uma diversi-
dade de saberes e tecnologias, como unidades hospitalares, 
são caracterizadas por ações fragmentadas, o que implica em 
processos de cuidado pouco integrados e, reconhecidamen-
te, menos eficientes. Esse traço ganha outra proporção em 
uma organização complexa como um Instituto Nacional. O 
presente trabalho busca relatar um movimento institucional 
de mudança do modelo de gestão do IFF/Fiocruz, que buscou 
intervir na fragmentação acima apontada, com a alteração 
das relações de poder instituídas e construção de formas de 
planejar e executar mais articuladas. Os Institutos Nacionais 
são organizações complexas e estratégicas, que devem es-
tar articuladas para responder ao seu papel de órgão auxiliar 
do Ministério da Saúde no desenvolvimento, coordenação e 
avaliação das ações integradas para a saúde no Brasil. Assim, 
surge uma questão central para o modelo de gestão e gover-
nança dessas instituições: como pensar um modelo que per-
mita maior transversalidade e integração das suas atividades 
finalísticas na produção de soluções e apoio a formulação de 
políticas nacionais de saúde? Objetivos O presente trabalho 
teve como objetivo redesenhar o modelo de gestão-atenção 
a partir de formas de organização participativas que potencia-
lizassem a articulação transversal entre as equipes e entre os 
grandes eixos de atuação do Instituto Nacional: Atenção, En-
sino, Pesquisa e Gestão e Desenvolvimento Institucional, com 
a ampliação da capacidade de reflexão e de ação dos traba-
lhadores e coletivos organizados, além do incremento na pro-
dução de resultados para organização do sistema de saúde. 
Metodologia A transversalidade e a organização dos coletivos 
para produção de saúde constituíram o eixo metodológico da 
experiência de inovação ocorrida no IFF. Trata-se, pois, de um 
método que pressupõem uma experimentação contínua na 
cena real da organização, com seus impasses, disputas, avan-
ços e retrocessos. Ao longo do processo, foi realizada uma 
série de fóruns e oficinas de discussão entre trabalhadores e 
gestores do IFF a fim de cartografar expectativas, propostas 
e perspectivas acerca do modelo de atenção-gestão do Ins-
tituto. Essa cartografia implicava em diagnóstico situacional, 
processo pedagógico sobre conceitos e ferramentas dispo-
níveis na PNH, movimento de inclusão e corresponsabiliza-
ção pela experiência de inovação. A principal estratégia para 
garantir a participação dos trabalhadores nesse processo de 
mudança foi a organização dos coletivos para produção de 
saúde, com base em três arranjos institucionais: Apoio Insti-
tucional, Unidades de Produção (UPs) e Colegiados Gestores. 
Resultados e Discussão Nesse processo, houve ampliação da 
participação de trabalhadores e gestores na construção do 
modelo de gestão, envolvendo uma pluralidade de ações de-
senvolvidas a partir da mobilização dos coletivos organizados. 
A reestruturação da Atenção a recompôs em cinco grandes 
áreas: Mulher, Gestante, Recém Nascido, Criança e Cirúrgica, 
organizadas em UPs conforme os processos de trabalho. To-
talizaram-se 22 UPs, 02 Centros de Referência e 30 colegiados 
em funcionamento. No Ensino, o redesenho foi disparador 

suas demandas e expectativas, sendo os conselhos estratégi-
cos no processo de reorganização da atenção à saúde (VAN 
STRALEN et al., 2006). Do ponto de vista psicossociológico o 
conselho funciona num contexto sócio-histórico específico 
onde condições concretas de atuação existem (POLITZER, 
BESSE & CAVEING, 1970; SARTRE, 1961) e onde relações são 
estabelecidas dialeticamente. Tal contexto, neste estudo, 
abrange marcos históricos relativos ao funcionamento do 
Conselho Municipal de Saúde de Natal-RN, prescrições legais 
e administrativas e a história não escrita, vivenciada no dia a 
dia dos atores sociais envolvidos. Objetivos O objetivo geral 
foi avaliar a atuação do Conselho Municipal de Saúde de Natal 
como instância de controle social no biênio 2014-2015. Os ob-
jetivos específicos foram: verificar como se dá a publicização 
das ações do CMS; investigar como essas ações contribuem 
para que haja transparência necessária para que a participa-
ção popular resulte no controle social; e verificar como ocorre 
a prestação de contas que leva à responsabilização dos entes 
públicos pela operacionalização da política de saúde. Metodo-
logia Trata-se de pesquisa exploratória, descritiva, e qualitati-
va usando como métodos de coleta de dados a pesquisa do-
cumental em publicações no blog do CMS que diziam respeito 
à constituição do CMS no município de Natal, resoluções e 
pautas de reuniões, as divulgações realizadas através do blog 
do CMS; e observação participante em audiências e reuniões 
abertas à população promovidas pelo CMS ao longo de 20 me-
ses, compreendidos entre janeiro de 2014 e outubro de 2015, 
estabelecidos para a análise, sendo essas observações regis-
tradas em diários de campo. O tratamento para a análise de 
dados seguiu os princípios propostos por Bardin (1995) para a 
análise de conteúdo temática categorial: seleção do material; 
leitura flutuante e pré-categorização; categorização, registro 
e análise dos dados. Dois juízes trabalharam individualmente, 
discutindo posteriormente as divergências, resultando nas 
categorias à priori política de participação social no municí-
pio de Natal. Resultados e Discussão O CMS é formado por 
19 Conselheiros, sendo 5 representantes dos gestores, 4 dos 
trabalhadores em saúde e 9 dos usuários. O blog contém 227 
publicações realizadas pelo CNS (13 em 2014 e 214 de janeiro 
a outubro de 2015). As de 2014 contemplam três categorias: 
participação social, políticas de saúde e prestação de contas, 
limitando-se a marketing do que ocorreu, sem formulação ou 
proposições de políticas. No ano de 2015, das 214 publicações, 
as categorias elencadas foram condições de trabalho no SUS 
(BORGES et al., 2015); prestação de contas; defesa do SUS; 
políticas de saúde e controle social. As publicações cresceram 
tanto em número quanto em conteúdo, com relação à publi-
cização, resultando em maior transparência das atividades do 
CMS. No blog observa-se que o CMS, realiza o controle so-
cial com efetividade especialmente no ano de 2015 (reuniões 
periódicas, comissões permanentes em funcionamento, re-
uniões da mesa diretora e das comissões). Do conteúdo do 
blog e das observações encontra-se que o CMS realiza parcial-
mente o papel de acompanhador, avaliador e fiscalizador das 
políticas de saúde, não realizando proposições e formulações 
destas. Conclusões/Considerações Finais Observa-se que a 
participação e o controle social no CMS não estão efetivados 
em plenitude. Contribui a falta de informação dos seus parti-
cipantes e da sociedade civil, a capacitação dos dirigentes dos 

conselhos e ainda a limitação do CMS em apenas controlar a 
execução de políticas. A divulgação das informações precisa 
acontecer antecedendo as reuniões para estimular a partici-
pação. Faz-se necessário nivelar o conhecimento dos parti-
cipantes da sociedade civil para que ocorra uma negociação 
eficaz entre as esferas e prestadores. As tomadas de decisão 
devem ser divulgadas de forma contínua permitindo o acom-
panhamento do processo de trabalho do Conselho. Para ser 
considerado pleno e efetivo, faz-se necessário ao CMS execu-
tar atividades até então restritas, no que se refere à formula-
ção de estratégias, pactuando e estabelecendo compromis-
sos entre a gestão pública, os trabalhadores e os usuários, 
visando o desenvolvimento e a qualificação dos serviços e das 
políticas públicas de saúde. Referências AVRITZER, L.(2010). 
A dinâmica da participação no Brasil. São Paulo: Cortez. BAR-
DIN, L. Análise de conteúdo. (L. A. Reto & A. Pinheiro). Lisboa: 
Edições 70. 1995. BORGES, L. O., ALVES-FILHO, A., COSTA, M. 
T. P., & FALCÃO, J. T. R. Condições de trabalho. In P. F. Ben-
dassolli & J. E. Borges-Andrade (Org.), Dicionário Brasileiro de 
Psicologia do Trabalho e das Organizações. São Paulo. Casa 
do Psicólogo. 2015. BRASIL. Lei n. 8.142, de 28 de dezembro 
de 1990. Brasília, DF. Recuperado em 04, nov, 2014, de: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm. POLITZER, G., 
BESSE, G., & CAVEING, M. Princípios Fundamentais da Filoso-
fia. São Paulo: Hemus Livraria. 1970. VAN STRALEN, C. J. et al. 
(2006). Conselhos de Saúde: efetividade do controle social em 
municípios de Goiás e Mato Grosso do Sul. Ciência & Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro. 11(3), p. 621-632.
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14135 A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NAS 
CONFERÊNCIAS NACIONAIS DE SAÚDE: ANÁLISES 
ACERCA DA CONSTITUIÇÃO DE UMA POÍTICA PÚBLICA

Introdução O presente trabalho é fruto da pesquisa “História 
da Atenção Primária à Saúde no Brasil: de modalidade de aten-
ção à Saúde à Política Prioritária”, que propõe o desenvolvi-
mento entre seus eixos de atividade reconstruir, por intermé-
dio de pesquisa histórica, a trajetória da Atenção Primária à 
Saúde (APS) no Brasil e das suas conexões com as correntes 
de pensamento e as formulações programáticas da saúde in-
ternacional, em especial no contexto interamericano. Desta 
forma, o projeto dedica-se a estudar como a Atenção Primá-
ria à Saúde no Brasil passou de uma modalidade de atenção 
à saúde para uma política prioritária através do estabeleci-
mento da Política Nacional de Atenção Básica. Para o enten-
dimento da construção dessa política pública um dos eixos 
fundamentais foi a análise das narrativas acerca da APS e suas 
origens contidas nos textos dos Relatórios Finais das Confe-
rências Nacionais de Saúde, uma vez que as mesmas consti-
tuem um locus privilegiado para a discussão de políticas de 
saúde no Brasil desde das primeiras edições, papel esse que 
se intensificou com a redemocratização e a realização da 8a. 
Conferência Nacional de Saúde Objetivos - Analisar como as 
Conferências Nacionais de Saúde contribuíram para a constru-
ção da agenda da política de Atenção Primária à Saúde (APS) 
no Brasil. - Compreender como a transversalidade das discus-
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política no Conselho Municipal de Saúde de Curitiba. Revista 
de Sociologia e Política, n. 25, p. 47, 2005.

Marlus Henrique Queiroz Pereira; Luzinente Duarte Fernandes; 
Stela Maria de Almeida Marieni Leite; Bruno Klecius Andrade 
Teles;

14397 A EXPERIÊNCIA DE CRIAÇÃO DA REDE SAÚDE, 
SANEAMENTO E DIREITOS HUMANOS NO SEMIÁRIDO 
BRASILEIRO

Introdução No Ceará, o problema decorrente dos usos múlti-
plos da água é intensificado pelo fomento a empreendimen-
tos nos mais diversos setores da economia, cujos processos 
produtivos demandam elevado consumo de água e de ener-
gia, além de serem poluidores dos mananciais por meio da 
geração de efluentes e resíduos não tratados, aos quais se 
adicionam o despejo de esgoto não tratado e de resíduos só-
lidos sem destino final adequado (TEIXEIRA; RIGOTTO, 2013). 
Salienta-se as epidemias de Dengue, Zika e Chikungunya, rela-
cionadas às condições ambientais, sociais e econômicas, nas 
quais o saneamento é uma dimensão relevante (AUGUSTO et 
al, 2016; CARNEIRO et al, 2016). Nos últimos cinco anos o Nor-
deste tem vivenciado uma grande seca, sendo considerada no 
Ceará, a pior seca dos últimos 30 anos. A questão hídrica é his-
tórica no semiárido brasileiro, e sua relação com a saúde hu-
mana é central. A magnitude dessa problemática aponta para 
a necessidade de estratégias e ações interdisciplinares e de 
uma abordagem intersetorial. Nessa perspectiva, está sendo 
estruturada a Rede Saúde, Saneamento e Direitos Humanos. 
Objetivos Relatar a experiência de criação da Rede Saúde, 
Saneamento e Direitos Humanos que se propõe a promover 
o debate e a reflexão sobre a temática e desenvolver linhas 
de atuação em rede na área da formação, pesquisa e coope-
ração socioambiental no semiárido brasileiro. Metodologia A 
construção da Rede Saúde, Saneamento e Direitos Humanos 
(RSSDH) iniciou em 2015, a partir de uma articulação da Fio-
cruz Ceará em parceria com o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia (Campus Fortaleza), Secretaria de Saúde 
do Estado do Ceará, Secretaria de Meio Ambiente do Estado 
do Ceará, Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado 
do Ceará, Cáritas Brasileira Regional Ceará, Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra e Centro de Estudos do Tra-
balho e de Assessoria ao Trabalhador. Foi elaborado o termo 
de referência para realização da Oficina de Criação da RSSDH, 
em 2017, que visa ampliar a participação dos diversos atores 
e setores que atuam na temática, além das comunidades que 
vivenciam a problemática do saneamento, da seca e da escas-
sez hídrica em seus territórios e discutir acerca da estrutura-
ção de um Mestrado em Rede Saúde, Saneamento e Direitos 
Humanos. Resultados e Discussão O termo de referência pro-
põe que a RSSDH atue na formação, pesquisa e cooperação 
socioambiental. Sobre a formação, faz-se necessário propor-
cionar processos educativos por meio de atividades pedagó-
gicas que estimulem nos educandos a reflexão numa pers-
pectiva crítica e problematizadora da realidade onde atuam 
com vistas a transformá-la. À luz da Ecologia de Saberes, sa-
lienta-se a concepção de pesquisas com base em metodolo-
gias participativas (pesquisa-ação e pesquisa participante), as 
quais pressupõem o envolvimento dos diversos agentes so-
ciais relacionados ao problema de pesquisa, com vistas à pro-

dução compartilhada de conhecimento (PORTO; FINAMORE, 
2012). Em relação à cooperação social, a Rede visa apoiar a 
organização do Sistema Único de Saúde nas ações de preven-
ção de doenças, atenção, promoção e vigilância da saúde; e 
contribuir com entidades e movimentos sociais no desenvol-
vimento e fortalecimento de estratégias de convivência com 
a seca, o que pode subsidiar as políticas públicas; estabelecer 
parcerias com entidades e instituições que atuam na temática 
Saúde, Saneamento e Direitos Humanos. Conclusões/Conside-
rações Finais Espera-se com a criação da RSSDH, que as ativi-
dades de formação, pesquisa e cooperação sejam desenvol-
vidas de forma articulada e que contribuam para a produção 
de conhecimento, tecnologia e inovação aplicáveis à realidade 
das populações que vivenciam os problemas relacionados ao 
saneamento precário; à seca, à escassez hídrica e ao acesso 
a água imprópria para consumo humano. Objetiva-se que o 
conhecimento, a tecnologia e a inovação produzidos no âm-
bito da RSSDH subsidiem a formulação de políticas públicas 
setoriais e intersetoriais promotoras de saúde e de qualidade 
de vida. Nesse sentido, as estratégias teórico-metodológicas 
participativas e os novos conhecimentos gerados poderão ser 
úteis no desenvolvimento de tecnologias sociais e estratégias 
de convivência com o semiárido, na elaboração de planos dire-
tores de unidades de conservação, de terras indígenas, ribei-
rinhos e quilombolas, camponeses, de municípios, bacias hi-
drográficas e outras categorias de análise e gestão territorial. 
Referências AUGUSTO, L. G. S. et al. Aedes aegypti control in 
Brazil. The Lancet, v. 387, n. 10023, p. 1052–1053, 2016. Dispo-
nível em: <http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736(16)00626-7/fulltext>. Acesso em: 25/3/2016. 
CARNEIRO, F. F. et al. Experiência bem-sucedida no controle 
do Aedes aegypti sem uso de venenos no sertão cearense. Vi-
gilância Sanitária em Debate, v. 4, n. 2, p. 126–131, 2016. Brasil. 
Disponível em: <http://www.visaemdebate.incqs.fiocruz.br/
index.php/visaemdebate/article/view/775/315>. Acesso em: 
1/7/2016. PORTO, M.; FINAMORE, R. Riscos, saúde e justiça 
ambiental: o protagonismo das populações atingidas na pro-
dução de conhecimento. Ciênc. Saúde Coletiva. 2012, v. 17, n. 
6, p. 1493-1501. TEIXEIRA, A. C. A. e RIGOTTO, R. M. Territoria-
lização em Saúde: estudo das relações produção, ambiente, 
saúde e cultura na atenção primária à saúde. Relatório Técnico 
Científico. PRODOC/CAPES, 2013, 202p.
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14399 A EDUCAÇÃO POPULAR E SUA IMPORTÂNCIA 
NO CONTROLE E PREVENÇÃO DA LEISHMANIOSE 
TEGUMENTAR AMERICANA NA TERRA INDÍGENA 
XAKRIABÁ

Introdução A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), 
doença infecciosa caracterizada pela presença de úlceras na 
pele e mucosas, transmitida pela picada de flebotomíneos 
está em expansão na Terra Indígena (TI) Xakriabá- São João 
das Missões, Minas Gerais- e seu controle tem sido difícil devi-
do às características ambientais, sociais e culturais da região. 
Nos anos de 2011 a 2013 foi realizado um estudo com o de-

de discussões ampliadas, enfatizando a articulação com os 
demais campos finalísticos e as necessidades de formação de 
profissionais para o SUS. No campo da Pesquisa, o foco era 
fortalecer e democratizar a produção de conhecimento, reco-
nhecendo que há grande número de mestres e doutores pres-
tando cuidado, aumentando a organicidade entre educação e 
perfil assistencial do IFF. No âmbito da Gestão e Desenvolvi-
mento Institucional, iniciamos grupos de trabalho para análise 
e redesenho do fluxo comunicacional e de equipes multipro-
fissionais, com foco na gestão de processos e ampliação da 
compreensão da articulação e inseparabilidade das etapas do 
trabalho. Conclusões/Considerações Finais A experimentação 
do IFF, na operação de arranjos coletivos para a produção de 
saúde e da transversalidade, tem demonstrado que disposi-
tivos de inclusão, participação e compartilhamento de sabe-
res e fazeres próprios do campo da saúde coletiva auxiliam 
na qualificação do modelo democrático de governança, fun-
cionando no grande desafio das organizações complexas, em 
especial àquelas vinculadas à defesa de políticas públicas de 
saúde, na articulação de temas estratégicos e desfragmenta-
ção dos processos de produção. Além disso, vê-se o fortaleci-
mento do compromisso institucional das equipes multiprofis-
sionais a partir de seu reconhecimento como autora-gestora 
do processo de trabalho e inovação no IFF e de sua instrumen-
talização para repensar o modelo de atenção-gestão e seus 
efeitos na rede de serviços do SUS. Vale destacar o potencial 
desta experiência para o apoio a outras instituições no modo 
de fazer processos de mudança interna, a partir da discussão 
deste percurso. Referências Amaral, M.A.; Campos, G.W.S. Or-
ganização do trabalho e gestão do cuidado em saúde: uma 
metodologia de cogestão IN: Neto, G.V.; Malij, A.M. Gestão 
em Saúde RJ.: Koogan, 2011. Campos,G.W.S. O anti-Taylor: so-
bre a invenção de um método para co- governar instituições 
de saúde produzindo liberdade e compromisso. RJ.: Cad. Saú-
de Pública, 14(4):863-870,1998. Campos, G. W. S.. Um método 
para análise e co-gestão de coletivos.. 1. ed. SÃO PAULO: EDI-
TORA HUCITEC LTDA., 2000. 236p. Merhy, E.E. et al O trabalho 
em saúde: olhando e experienciando o SUS no cotidiano. S.P.: 
Hucitec. 4ª ed.,2007.

Luciane Binsfeld; Vanice Maria da Silva; Andreia Maria Thurler 
Fontoura; Adriana Miranda de Castro;

14275 ATUAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
FRENTE AOS PROBLEMAS DE SAÚDE APONTADOS NO 
PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

Introdução Os Conselhos Municipais de Saúde (CMS) são im-
portantes ferramentas para a gestão de políticas de saúde nos 
municípios, tanto pela sua atuação na fiscalização e controle 
da execução das ações de saúde, quanto pelo auxílio para a 
implementação de estratégias que visem à melhoria das con-
dições de saúde da população (BRASIL, 1990). Essa forma de 
controle e participação social foi uma das grandes conquistas 
com a efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS), permitin-
do que as demandas do setor saúde possam ser pensadas de 
forma mais democrática, com participação efetiva de todos 
os segmentos que planejam, organizam e executam o SUS 
nos municípios (gestores, prestadores de serviços, trabalha-
dores e usuários). Mesmo assim, com este espaço institucio-

nalizado, essa forma de compartilhamento das decisões na 
gestão em saúde ainda se distancia daquilo que foi preconi-
zado nos atos normativos (FUKS, 2005). Objetivos Este traba-
lho teve como objetivo, avaliar a agenda de discussões de um 
Conselho Municipal de Saúde, considerando os problemas de 
saúde do município, indicados no Plano Municipal de Saúde. 
Metodologia Trata-se de um estudo exploratório e qualitati-
vo. A coleta de dados foi realizada em janeiro de 2017 e foram 
utilizadas as convocatórias emitidas pelo CMS do município 
de Barreiras/BA, no período entre 2014 e 2017. A leitura e ava-
liação desses documentos foram realizadas utilizando a aná-
lise de conteúdo. Segundo Bardin (1977), essa ferramenta se 
configura como um conjunto de técnicas que utiliza métodos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das men-
sagens. As pautas foram comparadas com os problemas de 
saúde elencados com prioritários no Plano Municipal de Saú-
de para o quadriênio 2014-2017: dengue; doenças infecciosas, 
parasitoses e respiratórias; Leishmaniose e Doença de Cha-
gas; gravidez na adolescência; abortamento; drogas lícitas e 
ilícitas; transtornos mentais e psicoemocionais; hipertensão, 
diabetes e câncer; violência; acidentes de trânsito, entre ou-
tras. Resultados e Discussão Observou - se que no período 
analisado, o CMS convocou 44 reuniões, porém 08 sessões 
não aconteceram por quórum insuficiente. Desta forma, 
aconteceram 36 reuniões, 18 ordinárias e 18 extraordinárias. 
Por meio da aplicação da análise de conteúdo foi possível 
agrupar as pautas em oito dimensões: 1.Análise financeira; 
2.Instrumentos de Gestão; 3.Organização e Funcionamento 
do CMS;4. Tabela de procedimentos do SUS; 5.Condições e 
vínculos de trabalho no SUS; 6.Serviços e estabelecimentos 
de saúde; 7.Programas de saúde e; 8.Problemas de saúde. Dos 
73 pontos de pauta discutidos no CMS, somente dois temas 
estavam relacionados com os problemas de saúde da popula-
ção, a saber: dengue e violência. Essas pautas estiveram pre-
sentes em quatro reuniões do CMS. Desta forma, percebe-se 
que poucos temas apontados como prioridades de saúde no 
Plano Municipal foram elencados para serem discutidos nas 
sessões do CMS. Esses dados revelam um possível hiato entre 
os instrumentos de controle social, a Conferência e o Conse-
lho Municipal de Saúde, bem como uma baixa capacidade do 
segmento da sociedade civil na construção/indicação das pau-
tas. Conclusões/Considerações Finais Nesse sentido, o pre-
sente trabalho indicou uma participação reduzida do CMS na 
discussão de pautas relacionadas ao perfil epidemiológico da 
população do município de Barreiras/BA, revelando possíveis 
limitações para a efetivação de um dos princípios mais rele-
vantes do SUS, o controle social. A formação de Conselhos Lo-
cais de Saúde, algo inexistente na cidade, poderia aproximar 
as discussões do CMS com os anseios dos usuários do SUS, 
para que desta forma, este espaço institucional tão impor-
tante de participação social possa efetivamente cumprir sua 
função. Referências BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: 
Edições 70; 1977. BRASIL. Lei 8142 de 28 de dezembro de 1990. 
Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/
pdf/Lei8142.pdf.>. Acesso em: 25 jan. 2017. COTTA, R. M.; CA-
ZAL, M. M.; MARTINS, P. C. Conselho Municipal de Saúde:(re) 
pensando a lacuna entre o formato institucional e o espaço 
de participação social. 2010. Revista Ciência e Saúde Coletiva, 
n.15, v.5, p.2437-2445, 2010. FUKS, M. Participação e influência 
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responsabilidade de um SUS popular não é apenas da popu-
lação, mas também dos participantes diretos do sistema de 
unidades e serviços do SUS, sendo responsabilidade comum-
coletiva buscar estimular a comunidade a participar da ges-
tão do SUS. Conclusões/Considerações Finais A conclusão do 
programa PET- GraduaSUS em Porto Seguro será o resultado 
de uma parceria entre a comunidade, a unidade de saúde e fu-
turos profissionais. A proposta de intervenção conta com um 
engajamento coletivo para os serviços e usuários da unidade 
de saúde que vai além do bem-estar físico e psicológico.

Ana Boross Queiroga Belizário; Julia Correa Hoeck; Raquel 
Siqueira da Silva;

14457 O EMPODERAMENTO DAS MULHERES NA LUTA 
CONTRA O CÂNCER

Introdução Infelizmente é alto o índice de mulheres com 
laudos alterados sem seguimento, sem nenhuma informa-
ção. Este fato contribui para a elevação da mortalidade por 
câncer de mama. Visando mudar este cenário no município 
de Russas, um grupo de cinco profissionais resolveu visitar 
os distritos para identificar as razões de tamanho descaso. 
Objetivos Estimular a realização de rodas de conversa com 
gestores, profissionais de saúde e mulheres na faixa etária 
de 50 a 69 anos. Metodologia Formou-se um grupo de cinco 
profissionais que visita os distritos com elevado número de 
mulheres com laudos alterados de mama (BIRADS 0, 3, 4 e 
5) sem informação. Após avaliação das fichas das mulheres 
sem seguimento, organiza-se uma reunião com as mulheres 
para divulgação de informações sobre a doença e o que fa-
zer para realizar tratamento e acompanhamento ao longo da 
vida, além de divulgar os direitos e deveres das usuárias. Esta 
experiência teve início no município de Russas/CE. Resultados 
e Discussão Ampliação da oferta de serviços de mamogra-
fia;Redução de fila de espera para ultrassonografia mamária; 
Maior participação das mulheres nas reuniões; Capacitação 
ampliada dos profissionais;Redução do número de mulheres 
sem seguimento; Alteração na programação e na regulação 
municipal. Conclusões/Considerações Finais Conclui-se que o 
envolvimento da mulher na luta contra o câncer de mama é 
imprescindível para que gestores, profissionais de saúde e fa-
miliares busquem a organização da rede de atenção em onco-
logia e a ampla divulgação da linha de cuidado, identificando 
os entraves existentes para o não seguimento das mulheres.

Ivonete Pereira Cavalcante Vieira; Francisco Ivan Rodrigues 
Mendes Junior; Mariluce Dantas Soares; Francisca Vilma de 
Oliveira; Raul Tomé de Sousa Filho; Ana Paula da Silva Lima; 
Luana Kelly Oliveira Souza Mendonça; Maria Josane Pereira; 
Liliane Maria Martins Porto; Adjoane Maurício Silva Maciel;

14465 MOVIMENTOS SOCIAIS E SAÚDE – TENDÊNCIAS 
DAS ESTRATÉGIAS E TÁTICAS DE INTERVENÇÕES

Introdução O estudo consiste em trabalho exploratório do 
projeto de pesquisa delineado como proposta de ampliação 
e aprofundamento de estudos anteriores no que tange às 
tendências das estratégias e táticas dos movimentos sociais 
organizados das classes trabalhadoras, desde os novos dese-
nhos de participação social, resultantes da reforma sanitária 
brasileira, inscritos na Carta de 1988. Objetivos Verificar entre 

as produções do banco de dissertações e teses da CAPES, 
que têm como objeto de estudo os movimentos sociais as 
estratégias e táticas de intervenção, as perspectivas teóricas, 
suas tendências reformistas ou revolucionárias. Metodologia 
Revisão bibliográfica, impressão e aquisição das obras por 
intermédio dos principais descritores virtuais, bireme, lilacs, 
BVS, entre outros e nas principais bibliotecas e centros de 
documentação das instituições escolhidas. O conteúdo dos 
documentos secundários será analisado por meio de estudo 
comparativo a fim de identificar lacunas e limites no que tan-
ge às futuras atividades de extensão universitária, assessoria 
e consultoria que serão propostas em momento oportuno. 
Serão analisadas as dissertações e teses das principais insti-
tuições de ensino, pesquisa e extensão do período 2000-2016, 
publicadas no portal CAPES. Resultados e Discussão Listaram-
se as teses e dissertações do acervo da CAPES na área de Ser-
viço Social e saúde, no período 2000-2016. No mapeamento 
exploratório, em “busca simples”, encontraram-se 6.993 re-
sultados, dos quais, 2960 dissertações, 827 artigos de jornal, 
327 livros, entre outros. Desses, 3399 recursos online com ar-
tigos disponíveis para download. Revistas mais relevantes, e 
referências para futuras pesquisas: Ciência e Saúde Coletiva; 
Ciencia & Saude Coletiva(81); Ciência & Saúde Coletiva(60). 
Serão analisados os aspectos relativos à organização no que 
tange às táticas e estratégias dos movimentos sociais, com o 
fim de elaborar material didático e pedagógico para a forma-
ção política e profissional. Conclusões/Considerações Finais O 
acesso à produção poderá apontar desafios, assim como abrir 
e ampliar novas e inovadoras estratégias e táticas de interven-
ção, por meio do questionamento, ampliação, e valorização 
das práticas tradicionais.

Susidarley Fideles da Mota;

14519 AVALIAÇÃO DAS PAUTAS DE REUNIÕES DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS-BA, 
COM BASE NO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE

Introdução O Controle Social na saúde vêm acumulando vá-
rias experiências na busca de instrumentos e ações que favo-
reçam sua atuação na formulação de estratégias de operacio-
nalização e na execução da política de saúde (BRASIL, 2006). 
A Lei 8.080 de 1990 aponta que o planejamento e orçamento 
do Sistema Único de Saúde – SUS, devem ser ascendentes, 
levando-se em conta seus órgãos deliberativos, e sendo nor-
teado pelos Planos de Saúde dos Municípios, dos Estados, do 
Distrito Federal e da União (BRASIL, 1990). Os Planos de Saú-
de são a base das atividades e programações do SUS. Estes 
são os instrumentos que apresentam as intenções e os resul-
tados que devem ser buscados no período de quatro anos, 
expressos em objetivos, diretrizes e metas (BRASIL, 2013), 
cabendo aos Conselhos de Saúde a fiscalização do cumpri-
mento dos Planos de Saúde. Os Conselhos de Saúde foram 
efetivados pela da Lei n.º 8.142/90 (BRASIL, 1990) e são instân-
cias colegiadas, deliberativas e permanentes do SUS (BRASIL, 
2006). Estão presentes na estrutura de cada uma das esfe-
ras do governo e possuem representatividade de membros 
do governo, dos usuários, dos profissionais de saúde e dos 
prestadores de serviços (BRASIL, 2013). Objetivos Avaliar se 
a pauta de discussões das reuniões do Conselho Municipal de 
Saúde (CMS) de Barreiras/BA está condizente com as metas 

senvolvimento de uma cartilha, na forma de narrativa, sobre 
aspectos da LTA e seu controle, com a participação de repre-
sentantes da população de duas aldeias de maior casuística da 
doença na TI. Esse trabalho foi parte de um projeto do Centro 
de Pesquisa René Rachou, realizado entre 2008 e 2011, onde o 
perfil clínico, imunológico e epidemiológico dessa doença foi 
estudado. Sabendo que os casos não se restringem somente 
a duas aldeias, optou-se pela implementação do uso da car-
tilha em todos os polos de Saúde/Educação da TI, visando a 
construção de estratégias complementares de utilização des-
sa cartilha. O presente trabalho teve a aprovação do Comi-
tê de Ética do Centro de Pesquisa René Rachou, parecer n° 
937.944/2015 e Fundação Nacional do Índio, autorização nº 11/
AAEP/PRES/2015. Objetivos Geral: Implementar o uso da car-
tilha de prevenção e controle da LTA em todos os polos de 
Saúde/Educação da TI Xakriabá. Específicos: Desenvolver es-
tratégias de uso da cartilha na comunidade, em seus diversos 
setores; analisar e validar as estratégias desenvolvidas; quali-
ficar profissionais da saúde e educação e outros participantes 
do trabalho para o uso da cartilha, junto à comunidade; dis-
ponibilizar o material produzido para os sujeitos qualificados 
de todos os polos de Saúde/Educação. Metodologia Foram 
usadas técnicas de Diagnóstico Popular Participativo (DRP)- 
Mapa Falado e Matriz de Prioridade- em oficinas para elabora-
ção de estratégias de uso da cartilha, tendo como participan-
tes representantes da Saúde, Educação e lideranças locais. A 
primeira consiste na produção conjunta de mapas que repre-
sentam o território, o qual é objeto de reflexão, permitindo a 
discussão de vários aspectos da realidade. A segunda busca 
estabelecer uma hierarquia de problemas numa comunidade, 
fazendo os participantes refletirem sobre a priorização de so-
luções. O desenvolvimento dos mapas foi registrado através 
de gravações, que foram transcritas e analisadas. A partir das 
análises foram definidas unidades temáticas, com as quais foi 
construída uma matriz de prioridade adaptada, onde os parti-
cipantes hierarquizaram aquelas que julgaram ter maior grau 
de relação com a LTA. As duas técnicas de DRP subsidiaram, 
num segundo momento de oficina, a construção de mate-
rial complementar à cartilha. Resultados e Discussão Foram 
construídos mapas para cada Polo de Saúde/Educação, o que 
propiciou uma discussão ampliada sobre as características 
ambientais, físicas e sociais do território, que possuem grande 
relação com a transmissão da doença. Tais mapas foram edita-
dos e disponibilizados à comunidade na forma de banner. As 
unidades temáticas, obtidas a partir dessa ferramenta foram: 
a importância da água, a seca, a vegetação, a poluição am-
biental, o trabalho, moradia, a saúde, entre outras, às quais os 
participantes relacionaram a LTA. A utilização dessas técnicas 
promoveu, além de um reconhecimento territorial, uma refle-
xão sobre a relação de seus elementos com a doença. Ao fi-
nal do trabalho, os participantes esboçaram várias propostas 
de atividades lúdicas e pedagógicas, bem como de material 
informativo, tais como cantigas, brincadeiras de roda, jogos 
de tabuleiro, gráficos de prevalência, dentre outras, das quais 
foram produzidos protótipos que, posteriormente, foram 
validados pelos profissionais de saúde e educação e outros 
participantes da pesquisa. A partir disso, foi produzido o ma-
terial educativo, que explora o conteúdo da cartilha, o qual foi 
distribuído nas escolas e unidades de saúde da TI. Conclusões/

Considerações Finais Considerando a Política Nacional de Edu-
cação Popular em Saúde, seu compromisso com os princípios 
do SUS e a efetiva participação popular, ao propor uma práti-
ca político-pedagógica voltada para promoção, proteção e re-
cuperação da saúde, a partir do diálogo entre a diversidade de 
saberes, valorizando os saberes tradicionais, a ancestralidade, 
o incentivo à produção individual e coletiva de conhecimentos 
e a inserção destes no SUS, pode-se afirmar que esse trabalho 
contribuiu no processo de consolidação dessa política, na me-
dida em que todas as ações ao longo do seu desenvolvimento 
buscaram promover a participação ativa dos sujeitos envolvi-
dos na construção do conhecimento, ao levar em conta suas 
vivências em relação à LTA. Essa contribuição vem no sentido 
não só de uma consciência sanitária, onde os indivíduos en-
tendem a doença e sua prevenção, mas também no sentido 
de promover uma organização para superá-la, assumindo 
seu papel no controle social das ações de saúde. Referências 
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégi-
ca e Participativa. Política Nacional de Educação Popular em 
Saúde. Brasília, 2012. CONASS, Nota técnica n° 16/2013. Política 
Nacional de Educação Popular em Saúde. Brasília, 20 de maio 
de 2013. FARIA, A. A. C.; NETO, P. S. F. Ferramentas do diálo-
go – qualificando o uso das técnicas do DRP: diagnóstico rural 
participativo. Brasília: MMA; IEB, 2006. 76 p. QUARESMA, P. 
F. Estudo da Leishmaniose tegumentar na Terra Indígena Xa-
kriabá: o parasito, o hospedeiro e os vetores. Belo Horizonte: 
CPqRR-FIOCRUZ, 2011. 147 f. Tese. (Doutorado em Doenças In-
fecciosas e Parasitárias). VASCONCELOS, E. M. Educação Po-
pular: de uma Prática Alternativa a uma Estratégia de Gestão 
Participativa das Políticas de Saúde. PHYSIS: Revista de Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, p.67-83, 2004.

Juliana Lúcia Costa Santos; Marilene Barros de Melo; Ana Flávia 
Quintão Fonseca; Raquel Aparecida Ferreira; Érica Dumont 
Pena; Célia Maria Ferreira Gontijo;

14422 EXPERIÊNCIA EM COMUNIDADE: PET 
GRADUASUS EM PORTO SEGURO

Introdução O programa PET- GraduaSUS, realizado pelo Minis-
tério da Saúde, Prefeitura de Porto Seguro e UFSB, proporcio-
na o contato direto dos estudantes com a comunidade. Esse 
diferencial possibilita uma aproximação desses futuros profis-
sionais com os indivíduos, fomentando a importância desse 
laço. Assim, esses estarão mais aptos para pensarem em me-
canismos que estimulem a participação da população no SUS. 
Objetivos Discutir a capacitação na formação do profissional, 
valorizando a relação entre o meio social, a unidade básica 
de saúde e seus diversos profissionais, entendendo que essa 
união é o que possibilita uma gestão e programação para uma 
saúde democrática. Metodologia Pesquisa-ação/intervenção, 
em andamento, realizada em parcerias formais-institucionais 
(UFSM, MS e PMPS) e informais, com líderes comunitários e 
organismos sociais que procuram entender como a participa-
ção social é o que possibilita uma saúde democrática e que 
através do controle social, o sistema pode ser organizado pela 
e para a população. Este projeto em curso utiliza metodologia 
qualitativa, através de um trabalho de campo orientado para a 
territorialização, compreendendo a importância de se pensar 
a saúde num espaço de vivencia além da noção político-admi-
nistrativa (MONKEN, et al, 2008). Resultados e Discussão A 
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Madeline Maria Frota de Amorim; Francisco Walef Santos 
Feitosa;

14548 O DEBATE POLÍTICO NA FORMAÇÃO CIDADÃ: A 
EXPERIÊNCIA DO DIALOGA PET

Introdução A participação social é de fundamental importân-
cia na busca de transformações. Para que exista uma parti-
cipação efetiva é necessário que os cidadãos desenvolvam 
senso crítico sobre determinantes do meio social e que, além 
disso, exista o diálogo e a reflexão sobre esses determinantes 
para assim pensar e lutar por medidas e melhorias cabíveis 
para o seu território. No território se concentram energias 
e forças sociais, e onde é gerado capital social, como solida-
riedade e coesão social, “forças emancipatórias, fontes para 
mudanças e transformação social” (GOHN, 2004). Um dos 
espaços em potencial para pensar, discutir e se posicionar 
sobre esses assuntos é a academia, no entanto são temas 
pouco abordados na formação do profissional de saúde e 
de áreas afins. Nessa perspectiva, o Programa de Educação 
Tutorial (PET) do curso de Nutrição da Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG) desenvolve a atividade de ensino 
“Dialoga PET” que permite a interação e aprendizado entre 
universitários e docentes de cursos distintos, funcionários 
da instituição e de indivíduos da comunidade de Cuité e/ou 
outras localidades, estimulando debates interdisciplinares a 
respeito de temas transversais. Objetivos Relatar a experiên-
cia de uma metodologia utilizada em um projeto educacional 
que proporciona um espaço e momento de diálogo sobre 
temáticas importantes para diversos públicos, estimulando a 
integração social em virtude do pensamento e reflexão sobre 
aspectos políticos, seja propriamente da alimentação ou não, 
provocando o pensamento sobre posições frente à participa-
ção e organização social para contribuir assim com uma cons-
trução coletiva de conhecimentos. Metodologia Os encontros 
são realizados mensalmente em um local disponibilizado pela 
própria UFCG, onde também conta com os equipamentos e 
acessórios necessários para a realização da atividade. A de-
terminação do tema acontece de forma compartilhada, com 
espaço aberto a sugestões, a divulgação e a condução do en-
contro são responsabilidades dos próprios alunos participan-
tes do programa. As discussões são baseadas na metodologia 
da Educação Popular, considerando a importância dos sabe-
res, sempre mediado por um diálogo democrático. Ao final 
de cada edição da atividade é levantada a reflexão acerca das 
possíveis atitudes que são viáveis de se tomar relacionadas a 
determinado tema. Resultados e Discussão A criação de um 
espaço de discussões críticas complementa a formação uni-
versitária e contribui com a cidadania e o controle social. O 
desenvolvimento dessa atividade se torna importante tendo 
em vista os diversos públicos que frequentam o ambiente 
de interação promovido. Alunos, professores, funcionários e 
atores das comunidades locais, todos de forma horizontaliza-
da, construindo junto um saber de significação e promoção 
de uma transformação que é coletiva. A cada mês é garanti-
da uma participação constante de público, demonstrando a 
importância de ações que visem discutir assuntos atuais, isso 
contribui para os discentes organizadores e condutores, pois 
se aprofundam também nas temáticas escolhidas, executan-
do e melhorando a habilidade de ensino necessária na sua for-

mação. Diante disso é possível proporcionar momentos para 
reflexão sobre os determinantes sociais, problematizando e 
pensando em maneiras para buscar melhorias, garantindo 
assim um controle social efetivo. O controle social, assim, 
torna-se uma importante ferra¬menta de democratização 
das organizações, sendo necessária a adoção de práticas que 
efetivem a participação da sociedade na gestão. (GUIZARDI et 
al., 2004). Conclusões/Considerações Finais No Brasil em seu 
atual contexto, onde a mídia aliena e as leis amordaçam os 
espaços de formação, a criação de um ambiente de diálogo 
extraclasse e aberto à comunidade, em que há compartilha-
mento de saberes e experiências e fomento a discussões do 
contexto político nacional se caracteriza como movimento 
de resistência. Um movimento que se torna permanente por 
despertar senso crítico, contribuindo com uma formação hu-
manizada e para além das técnicas, uma formação além da 
profissional, cidadã. Contribuindo para a busca de melhorias 
concretas em determinados aspectos sociais, através de uma 
maior garantia do protagonismo e da participação dos indiví-
duos. Deixando claro assim a importância da amplitude das 
atividades de ensino do contexto acadêmico, demonstrando 
que essas ações podem ocorrer e serem desenvolvidas para 
além dos públicos inseridos no espaço universitário. Referên-
cias DA GLÓRIA GOHN, Maria. Empoderamento e participação 
da comunidade em políticas sociais. Saúde e sociedade, v. 13, 
n. 2, p. 20-31, 2004. GUIZARDI, Francini Lube. Do controle so-
cial à gestão participativa: perspectivas pós-soberanas para a 
participação política no SUS. Do controle social à gestão par-
ticipativa: perspectivas pós-soberanas para a participação po-
lítica no SUS, 2008.

Sávio Marcelino Gomes; Rônisson Thomas de Oliveira Silva; 
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14582 CONTRIBUIÇÕES DO FÓRUM ALAGOANO EM 
DEFESA DO SUS E CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE 
NAS LUTAS SOCIAIS DA SAÚDE EM ALAGOAS

Introdução O crescente processo de contrarreforma incide 
no desmonte dos direitos sociais e tem seu rebatimento nas 
políticas públicas (SANTOS, 2015). A política de saúde sofre 
esses ataques através do sucateamento dos seus serviços e 
da consequente privatização destes. Essas privatizações, di-
tas não clássicas por Granemann (2011, p. 21), acontecem por 
intermédio dos novos modelos de gestão, como as Fundações 
Estatais de Direito Privado, e da alocação de recursos públicos 
para o setor privado, por meio da complementaridade inver-
tida (SILVA, CORREIA, SANTOS, 2015, p. 115). Em 2008, frente 
ao anúncio do governo estadual de transformar os hospitais 
de referência do estado em Fundações Estatais de Direito Pri-
vado, nasce o Fórum Alagoano em Defesa do SUS e Contra a 
Privatização da Saúde (Fórum SUS/AL), vinculado ao Grupo de 
Pesquisa e Extensão Políticas Públicas, Movimentos Sociais e 
Controle Social/Ufal, enquanto um projeto de extensão per-
manente, a fim de congregar os setores progressistas organi-
zados na sociedade civil e da comunidade acadêmica, em tor-
no da luta para resistir a tal processo. Articula-se com demais 
Fóruns estaduais, formando a Frente Nacional Contra a Priva-
tização da Saúde. Objetivos Relatar experiências e evidenciar 
a atuação do Fórum SUS/AL na construção da resistência por 

e objetivos determinados no Plano Municipal de Saúde, ten-
do como foco o eixo da gestão e infraestrutura do Sistema 
de Saúde do município. Metodologia Trata-se de um estudo 
exploratório, documental e qualitativo, realizado no mês de 
janeiro de 2017. Para a coleta de dados, os pesquisadores utili-
zaram as convocatórias de todas as reuniões publicadas pelo 
CMS de Barreiras/BA, entre 2014 e 2017, contendo as pautas 
de cada uma delas. Por se tratar de documentos públicos, não 
houve necessidade de anuência ou submissão ao crivo de um 
Comitê de Ética. O período em recorte foi escolhido por ser 
a vigência da atual gestão do CMS. O material foi submetido 
à Análise de conteúdo de Bardin (BARDIN, 2011). Dessa for-
ma, foi realizada uma leitura exaustiva do material, e foram 
identificadas oito categorias nas quais as pautas foram agru-
padas. Estas foram avaliadas tendo como parâmetro o Plano 
Municipal de Saúde, que estabelece em seu texto os eixos de 
prioridades para as ações e atividades a serem desenvolvidas. 
Este trabalho focou sua análise no eixo dos Problemas de Ges-
tão e de Infraestrutura do Sistema de Saúde Municipal. Re-
sultados e Discussão Foram identificadas oito dimensões nas 
quais as pautas foram agrupadas. A dimensão “Organização 
e Funcionamento do CMS” esteve pautada vinte vezes e tra-
ta da estruturação do CMS, sendo a mais representativa do 
material analisado. A dimensão “Análise financeira” esteve 
na pauta quinze vezes e tratava de análises e aprovações de 
contas da saúde, sendo a segunda mais representativa. A di-
mensão “Instrumentos de Gestão” esteve pautada oito vezes 
e abrangia análise de relatórios e pactuações, sendo a terceira 
mais representativa. Durante o período analisado, houve 36 
reuniões (metade delas, ordinárias) do Conselho Municipal de 
Saúde de Barreiras-BA. O Plano Municipal de Saúde listou os 
problemas a serem abordados no quadriênio, dividindo-os em 
dois eixos, sendo um deles nomeado “Problemas da Gestão 
e de Infraestrutura do Sistema de Saúde Municipal”, e classi-
ficando como prioridades (as três primeiras) a serem aborda-
das: Ausência de Protocolos e Fluxos; Falta de divulgação dos 
serviços, Falta de estruturação da assistência farmacêutica. 
Nota-se a falta de sintonia entre o que foi determinado como 
prioridade no Plano Municipal de Saúde e o que é priorizado 
como pauta nas reuniões do CMS. Conclusões/Considerações 
Finais A Constituição Federal permite não só o controle e a fis-
calização permanente da aplicação de recursos públicos, mas 
também a participação da população na formulação de políti-
cas, na intervenção de decisões e na orientação da administra-
ção pública. Os Conselhos de Saúde foram constituídos para 
formular, fiscalizar e deliberar sobre estas políticas de saúde 
(BRASIL, 2006). Além de propor, discutir e definir questões, 
é fundamental que o conselheiro acompanhe a execução das 
decisões da política de saúde, para que haja fiscalização e con-
trole por parte da sociedade. (BRASIL, 2013). O CMS exerce 
suas funções burocráticas, de aprovação e vistas das propo-
sições e gastos do município, mas o que é pautado em suas 
reuniões também deveria estar condizente com aquilo que foi 
definido prioridade pelo Plano Municipal de Saúde. Neste sen-
tido, o desafio passa ser a qualificação dos membros do CMS 
para que conheçam aspectos da legislação, instrumentos do 
controle social, e da função de conselheiro. Referências BAR-
DIN, Laurence. Análise de Conteúdo. São Paulo: Edições 70, 
2011, 229 p. BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional 

de Saúde. Diretrizes nacionais para o processo de educação 
permanente no controle social do SUS. Conselho Nacional de 
Saúde – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2006. BRA-
SIL. Ministério da Saúde. Conselhos de saúde: a responsabi-
lidade do controle social democrático do SUS. Conselho Na-
cional de Saúde. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2013. 
28 p. BRASIL. Lei nº 8.142 de 28 de Dezembro de 1990. Dispõe 
sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergoverna-
mentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, Distrito Federal, 
31 de Dezembro de 1990.
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14541 PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS: 
APOIO À GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS REGIONAL DE MARACANAÚ - CEARÁ

Introdução O interesse pela pesquisa de satisfação no setor 
saúde tem ganhado força nos últimos anos, trazendo o cida-
dão como participante das tomadas de decisões. A estratégia 
de aplicar questionários como método de avaliação dos servi-
ços estabelece uma via direta de comunicação com o usuário, 
além de apoiar a gestão no processo de melhoria contínua, na 
busca da qualidade e excelência da atenção em saúde. Objeti-
vos Este trabalho tem como objetivo realizar um relato sobre 
o processo de pesquisa de satisfação dos usuários utilizado no 
Centro de Especialidades Odontológicas Regional de Maraca-
naú – Ceará e apresentar parte dos resultados observados em 
2016. Metodologia O modelo do questionário utilizado pelo 
CEO Regional de Maracanaú foi elaborado em 2014 através 
de uma Oficina realizada durante dois dias com a colaboração 
de diretores, técnicos e/ou profissionais dos 22 CEO Regionais 
em funcionamento no Estado do Ceará. O questionário de 
perguntas fechadas e abertas deve ser entregue ao usuário 
ao final de cada tratamento, mas com caráter voluntário; além 
de estar disponível no balcão da recepção junto à caixa de su-
gestões. Na pesquisa são verificados aspectos como: atendi-
mento, presteza, clareza nas orientações, estrutura e limpeza 
do ambiente de trabalho, cobranças indevidas, nota geral, 
entre outros. Resultados e Discussão A adesão depende de 
muitos fatores, entre eles a orientação dos profissionais sobre 
a existência do questionário. O número de pesquisas em 2016 
foi pequeno comparado ao número de tratamentos concluí-
dos, não chegando a 8% (242 questionários). Seguem alguns 
dos resultados positivos: 84% deram nota entre dez e oito ao 
CEO; 73% consideraram o atendimento da equipe ótimo; e 87% 
tiveram suas expectativas atendidas e indicariam o serviço 
para amigos e familiares. Alguns pontos devem indicar inter-
venção: 62% consideraram o tempo de espera pela vaga entre 
regular e bom; e 30% informaram não saber aonde se dirigir 
para sugerir e/ou reclamar. Os resultados são posteriormente 
discutidos em equipe. Conclusões/Considerações Finais Con-
clui-se que a maior parte dos usuários está satisfeita com o 
serviço do CEO-R de Maracanaú e que, apesar das limitações 
deste instrumento de avaliação, seus resultados estimulam 
reflexões e mudanças por parte da equipe e gestores, além 
de fortalecer o controle e a participação do cidadão no plane-
jamento e gestão dos serviços de saúde.
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profissionais, usuários e gestores, a saúde é discutida em seu 
sentido mais amplo como o resultado de diversas condições: 
alimentação, habitação, educação, meio ambiente, trabalho, 
liberdade, acesso aos serviços de saúde, entre outros. Apesar 
da evolução desse conceito, as condições de saúde da popula-
ção ainda são desiguais, podendo influenciar na forma como 
as pessoas buscam o direito pela saúde e como se sentem. A 
percepção sobre as necessidades de saúde deve considerar 
a compreensão que os indivíduos têm sobre o conceito de 
saúde, o ambiente onde vivem e contemplar a diversidade de 
suas escolhas (RIQUINHO; GERHARDT, 2010). Nesse sentido, 
apresentaremos a seguir, as necessidades sociais e de saúde 
apontadas pelos participantes, a partir de uma vivência em-
pírica com a comunidade do estudo. Objetivos Descrever as 
necessidades de saúde destacadas por uma comunidade em 
situação de vulnerabilidade social. Metodologia Realizou-se 
um recorte exploratório e descritivo na comunidade do Den-
dê, em Fortaleza-Ceará, de janeiro a julho de 2016, na qual 
participaram 31 informantes-chave (IC) residentes na comu-
nidade, com idades de 18 a 80 anos, sendo 24 mulheres e 7 
homens, indicados por nove Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) atuantes no bairro. Para a coleta dos dados, realizaram-
se entrevista semiestruturada individualmente, caminhada 
de rua para o mapeamento dos problemas de saúde aponta-
dos pelos participantes e dois grupos focais (GF) com 14 IC. 
Para o GF, utilizou-se um roteiro com questões norteadoras. 
A análise de conteúdo na modalidade temática foi adotada, 
tendo emergido a categoria que aborda sobre “As Necessida-
des de saúde para os moradores da comunidade”, a qual será 
apresentada e discutida. O estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética sob o Parecer No. 1.146837. Resultados e Discussão 
Os participantes destacaram as necessidades de saúde sob a 
forma de problemas. Problemas como a insegurança, violên-
cia, drogas e precárias condições sanitárias foram destaques. 
Durante a caminha de rua realizada com os IC também foi pos-
sível visualizar do que os participantes falavam. A inseguran-
ça foi considerada pelos participantes como uma “doença” e 
relacionada a pouco efetivo de policiamento. O bairro é con-
siderado como uma área de Tráfico, e há um terceiro poder 
atuante na comunidade: o poder das milícias. Outro problema 
foi a prostituição infanto-juvenil, o uso de drogas e a falta de 
atividades culturais e desportivas voltadas às crianças/jovens. 
As precárias condições sanitárias das moradias, o esgoto a céu 
aberto e a pouca iluminação de determinadas áreas também 
fez parte do discurso dos participantes. Dessa forma, as ne-
cessidades de saúde destacadas pela comunidade vão ao en-
contro do que foi destacado com primordial na manutenção 
da saúde dos indivíduos e da coletividade na VIII Conferência 
Nacional de Saúde (BRASIL, 1986), que defende a saúde como 
resultante das condições de habitação, renda, meio ambiente, 
lazer, liberdade, acesso aos serviços de saúde, dentre outros. 
Conclusões/Considerações Finais Acredita-se a que elabora-
ção de políticas públicas voltadas para o enfrentamento de 
condições desfavoráveis que prejudicam o desenvolvimento 
integral e saudável dessa comunidade, pode promover a efe-
tividade das necessidades de saúde consideradas pelos par-
ticipantes. Além disso, faz-se necessário um canal de escuta 
ativa do que diz a comunidade e um maior envolvimento ges-
tor na garantia de ações intersetoriais promotoras de saúde. 

Referências BRASIL. Relatório Final da 8ª Conferência Nacio-
nal de Saúde. Brasília. Ministério da Saúde, 1986. ORGANIZA-
ÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS/WHO). Constituição da Or-
ganização Mundial da Saúde. 1946. RIQUINHO, Deise Lisboa; 
GERHARDT, Tatiana Engel. A transitoriedade nos estados de 
saúde e doença: construção do cotidiano individual e coletivo 
em uma comunidade rural. Trabalho, Educação e Saúde, Rio 
de Janeiro, v. 8, n. 3, p. 419-437, nov. 2010.
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14674 CONSELHO LOCAL DE SAÚDE: A COMPREENSÃO 
DE CONSELHEIROS SOBRE PARTICIPAÇÃO POPULAR E 
CONTROLE SOCIAL

Introdução O Sistema Único de Saúde (SUS) por constituir-
se um sistema democrático deve assegurar a participação 
de todos os segmentos envolvidos com o sistema: dirigen-
tes institucionais, prestadores de serviços, trabalhadores 
e os usuários dos serviços de saúde. Essa ocorre por meio 
dos Conselhos de Saúde, conceituados por Landerdhal et al. 
(2010) como órgão colegiado, de caráter permanente e de-
liberativo, composto por representantes do governo, pres-
tadores de serviços, profissionais de saúde e usuários. Tem 
como característica a paridade, 50% dos representantes são 
usuários e os demais 50% dividem-se entre 25% de gestores 
e prestadores de serviços e 25% de trabalhadores de saúde. 
Segundo Lima (2010) a participação popular requer sujeitos 
com poder e autonomia para provocar respostas da gestão 
diante das demandas, tendo consequentemente o exercício 
do controle social. Este, associado ao paradigma democrático 
da participação popular define-se como sendo a capacidade 
que a sociedade civil organizada tem de intervir nas políticas 
públicas, interagindo com o Estado na definição de priorida-
des e na elaboração de planos de ação administrativa, a nível 
de município, Estado ou União (CENTRAC, 2010). Objetivos 
Objetivou-se identificar a participação popular sob a ótica de 
um conselho local de saúde, e o conhecimento dos conselhei-
ros locais sobre o que vem a ser controle social. Metodologia 
Estudo exploratório-descritivo realizado em um Centro de 
Saúde da Família do município de Fortaleza/CE. Tendo como 
sujeitos sete membros do Conselho Local de Saúde (CLS). 
Os dados foram coletados por entrevista semi-estruturada 
de forma individual, utilizando-se de um roteiro previamente 
estruturado, contendo dados sociodemográficos e questões 
referentes ao conhecimento sobre participação popular e 
controle social. Os achados foram analisados de acordo com a 
análise temática proposta por Minayo (2010), por intermédio 
de três etapas: Leitura compreensiva do material selecionado; 
Exploração do material e Síntese interpretativa. Os aspectos 
éticos para pesquisas que envolvem seres humanos foram 
atendidos, de acordo com as recomendações da Resolução 
196/96 do Conselho Nacional de Saúde, assegurando a con-
fidencialidade e sigilo das informações e garantia de que a 
pesquisa traria o mínimo de risco possível aos participantes. 
Resultados e Discussão Participação popular na compreensão 
dos conselheiros trata-se da busca do cidadão em conhecer 

uma saúde pública, estatal e de qualidade no estado. Preten-
de-se publicizar tais ações para a sociedade civil a fim de sen-
sibilizar a mesma, e mobilizar e fortalecer demais movimentos 
sociais, além de estimular a participação da comunidade aca-
dêmica alagoana nos espaços de lutas sociais. Ademais, com-
partilhar conquistas e possibilidades na luta contra a privati-
zação em espaços extramuros da Universidade Metodologia 
Trata-se de um relato de experiência elaborado por membros 
do Fórum Alagoano em Defesa do SUS e Contra a Privatização 
da Saúde acerca da contribuição deste nos movimentos de 
retomada dos princípios do Movimento de Reforma Sanitária 
Brasileira, que vem ocorrendo desde sua criação. Resultados e 
Discussão O Fórum SUS/AL é reconhecido pela defesa intran-
sigente do SUS, através da resistência contínua contra qual-
quer forma de privatização. Para citar alguns fatos, temos: 
luta pela ampliação da rede pública de serviços de saúde de 
referência estadual, em 2009. Em 2013, a entrega de abaixo-
-assinado solicitando que parlamentares votassem contrários 
à Lei Estadual que institui as Organizações Sociais (OS); soli-
citação ao MPF de investigação do contrato do município de 
Santana do Ipanema com o Instituto Pernambucano de Assis-
tência à Saúde (Ipas), alvo de inquérito civil pelo MP do Rio de 
Grande do Norte por suspeitas de fraude. Estivemos na linha 
de frente contra a incorporação da Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares (EBSERH) ao Hospital Universitário Profes-
sor Alberto Antunes- HUPAA/Ufal em 2014. Em 2015, atuamos 
na campanha contra a implantação de uma OS no município 
de Maragogi, na qual através de intensa mobilização popular, 
obteve-se sucesso. Além dos atos e manifestações públicos, 
participação em conselhos locais e no Conselho Estadual de 
Saúde, produção e divulgação de materiais e notícias acerca 
da temática de privatizações e organização de debates e se-
minários. Conclusões/Considerações Finais Tais experiências 
reafirmam a contribuição do Fórum Alagoano em Defesa do 
SUS na luta contra a privatização da saúde. Considerando os 
crescentes e atuais avanços neoliberais e a consequente reti-
rada de direitos historicamente conquistados, esse espaço de 
resistência se caracteriza por sua capacidade em transformar 
e atuar vigorosamente no enfrentamento dessa realidade. Re-
gistrar e divulgar essas conquistas é extremamente necessá-
rio para fortalecer o movimento e promover maior comunica-
ção na relação teoria-prática. Ao estabelecer diálogo entre a 
comunidade acadêmica, sociedade civil e movimentos sociais, 
o Fórum propicia o reconhecimento dos discentes enquanto 
sujeitos político, resignificando o seu papel na sociedade en-
quanto futuros profissionais. Por tudo isso, o Fórum qualifi-
ca-se no cenário estadual e nacional no contexto da luta con-
tra a apropriação da saúde pelo grande capital. Referências 
GRANEMANN, Sara. Fundações Estatais: Projeto de Estado do 
Capital. In: BRAVO, M. I. S.; MENEZES, S. B. de. (org.). Saúde 
na atualidade: por um sistema único de saúde estatal, univer-
sal, gratuito e de qualidade. 1ª Ed. Rio de Janeiro: UERJ, Rede 
Sirius – ADUFRJ, 2011. SANTOS, V. M. dos. A contrarreforma 
e a privatização do SUS: as Organizações Sociais (OSs) como 
modelo privatizante. In: CORREIA, M. V. C.; SANTOS, V. M. dos 
(orgs.). Reforma Sanitária e contrarreforma da saúde: interes-
ses do capital em curso. Maceió: EDUFAL, 2015. SILVA, C. M. T. 
R.; CORREIA, M. V. C.; SANTOS, V. M. A privatização do fundo 
público da saúde: a complementaridade invertida no SUS. In: 

CORREIA, MVC; SANTOS, VM (orgs.). Reforma Sanitária e Con-
trarreforma da saúde: interesses do capital em curso. Maceió: 
EDUFAL, 2015.
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14598 ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE: 
DESIGUALDADE E ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE.

Introdução A desigualdade na saúde se configura numa distri-
buição desigual dos fatores de exposição ao risco de adoecer 
ou morrer e do acesso a bens e serviços de saúde entre diver-
sos grupos populacionais. A fim de reduzir as desigualdades 
e reverter a formação dos estratos no acesso à saúde, imple-
mentou-se o Sistema Único de Saúde (SUS), com os princípios 
do acesso universal, integral e equânime à saúde. Objetivos 
Relacionar a desigualdade em saúde com o processo de es-
tratificação social no acesso aos serviços de saúde, a partir de 
uma revisão teórica dos principais conceitos relativos à temáti-
ca. Metodologia Trata-se de uma pesquisa bibliográfica descri-
tiva com abordagem qualitativa por intermédio das seguintes 
bases de dados: Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e 
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), utilizando as palavras-chave: 
Desigualdade em Saúde; Acesso aos serviços de saúde; Equi-
dade. Foram avaliados 10 artigos, usando como critério de in-
clusão artigos que relacionem a desigualdade em saúde com 
o processo de estratificação social no acesso aos serviços de 
saúde. Após seleção, os artigos foram lidos integralmente, re-
sumidos, categorizados e explorados de acordo com os objeti-
vos deste trabalho. Resultados e Discussão Ficou evidenciado 
que as desigualdades em saúde são frutos dos padrões iníquos 
dos determinantes de saúde, abrangendo os aspectos econô-
micos, sociais e de condições de vida da população. Um dos 
elementos de reversão das desigualdades é o acesso equâni-
me aos serviços de saúde por considerar as necessidades es-
pecíficas de cada grupo populacional e garantir sua efetiva re-
solutividade. Concomitantemente, a participação popular nas 
decisões de saúde pública deve ser considerada um elemento 
relevante no processo de superação das desigualdades, pois 
somente através de uma política pública justa será capaz de 
minimizar as desigualdades sociais. Conclusões/Considerações 
Finais A busca da equidade nas condições de vida e de saúde e 
do acesso na utilização dos serviços, além da garantia de aten-
ção integral e resolutiva, deve fazer parte da agenda dos go-
vernos. Associado a isto, a participação popular nas decisões 
de saúde pública deve ser considerada um elemento relevante 
no processo de superação das desigualdades.

Daniela Rosa Gomes; Daiene Rosa Gomes; Mússio Pirajá Mattos;

14670 NECESSIDADES DE SAÚDE DE UM GRUPO EM 
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: A VOZ DA 
COMUNIDADE DO DÊNDE

Introdução A Organização Mundial de Saúde (OMS, 1946) 
define a saúde como um estado de completo bem-estar físi-
co, mental e social e não somente a ausência de afecções e 
enfermidades. A Constituição brasileira aponta saúde como 
direito de todos e dever do Estado. Na VIII Conferência Na-
cional de Saúde realizada em 1986, com a participação de 
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um Seminário de Modelos de Gestão nas Redes de Atenção 
à Saúde, que tratava sobre os desafios da integralidade do 
cuidado, ocorrido durante o mês de novembro de 2016 na 
cidade de Fortaleza-Ceará. Foi realizado nos dia 25 e 26 de 
novembro, tendo a participação de gestores, usuários, estu-
dantes e profissionais da saúde em geral. Foram realizadas 
mesas redondas e roda de discussão, sendo possível haver 
troca de experiências e informações. Resultados e Discussão 
Durante o evento, foi possível se discutir a respeito dos mo-
delos de gestão, onde foi ressaltado que não existe um que 
seja completamente ideal e que dentro do Sistema Único de 
Saúde, esse modelo precisa vir da comunidade, pois é ela a 
conhecedora real de seus problemas, sendo enfatizada em 
todos os momentos a necessidade de a comunidade ser mais 
coparticipante nas decisões relativas à sua saúde. Ademais, 
trouxe a reflexão acerca da participação social, que muitas 
vezes tem sido fragilizada, pouco presente, talvez por falta de 
conhecimento, informação ou mesmo desejo da comunidade. 
Conclusões/Considerações Finais Foi possível compreender a 
importância da participação social em discussões relativas à 
saúde, sendo por meio dessa relação entre usuários e gesto-
res, que se torna possível adequar ações de acordo com as 
reais necessidades da população, gerando maior resolutivida-
de e a construção de uma gestão de qualidade, pautada em 
decisões efetivas.

Simone Braga Rodrigues; Daniel Braga Nascimento; Camila 
de Jesus Farias Melo Sousa; Ana Jessyca Campos Sousa; Ana 
Karoline Barros Bezerra; Jamylle Lucas Diniz; Marília Campos 
Fernandes; Samir Gabriel Vasconcelos Azevedo; Quitéria Larissa 
Teodoro Farias;

14836 PARTICIPAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA NA ESCOLA

Introdução A participação social, incluindo usuários, traba-
lhadores e gestores, no Brasil e no mundo, tem contribuído 
para a construção e o fortalecimento de políticas públicas em 
diferentes campos de atuação. Na área da saúde, no Brasil, a 
própria construção do Sistema Único de Saúde (SUS), baseado 
nos princípios da universalidade, da equidade e da integralida-
de, é fruto de uma ampla mobilização de setores, incluindo a 
sociedade civil organizada, os movimentos de saúde, os traba-
lhadores de saúde, os gestores e a academia. Esta pesquisa é 
resultado de uma parceria interinstitucional entre ativistas do 
Movimento pela Saúde dos Povos (MSP/Brasil), professores e 
alunos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs), 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Esco-
la de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul (ESPRS) 
que buscou analisar a contribuição de usuários, trabalhadores 
da saúde e gestores para a efetivação da participação social no 
SUS, visando ao seu fortalecimento, bem como, identificar fa-
tores envolvidos com uma participação social mais efetiva, in-
cluindo dificuldades, potencialidades e resistências. Objetivos 
- Analisar a contribuição de usuários e trabalhadores da saúde 
para a efetivação da participação social no SUS, visando ao seu 
fortalecimento. - Identificar o entendimento dos participantes 
acerca da sua participação no alcance das questões de saúde, 
com ênfase no acesso universal e na equidade; - Identificar 
fatores envolvidos com uma participação social mais efetiva, 
incluindo dificuldades, potencialidades e resistências. Meto-

dologia Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa e 
de caráter exploratório. Desenvolveu-se em dois distritos de 
saúde da cidade de Porto Alegre: Glória-Cruzeiro-Cristal (GCC) 
e Partenon-Lomba do Pinheiro (PLP) durante o ano de 2014-
2015. Foram selecionadas três unidades de saúde, no âmbito 
da atenção básica, em cada um dos distritos. Os entrevistados 
foram selecionados tendo como base as unidades de saúde 
e as suas respectivas áreas de abrangência. Participaram tra-
balhadores e usuários das unidades de saúde e gestores dos 
níveis local (coordenadores das unidades) e distrital, no intuito 
de contemplar as diferentes perspectivas, conforme a tríade 
população-assistência-gestão. Trabalhou-se com entrevistas, 
diário de campo e oficina. Resultados e Discussão De modo 
geral foi constatado que a participação de poucos (e quase 
sempre os mesmos) usuários nos espaços instituídos para 
o controle social repercute como motivo que dificulta e des-
motiva a participação. A participação dos usuários em outros 
espaços, convocados pela própria comunidade, parece ser 
maior. A falta de representatividade dos conselheiros, espe-
cialmente os do segmento dos usuários, foi mencionada como 
uma dificuldade importante. A pouca coesão na comunidade, 
a falta de “espírito comunitário” cada vez mais presente nos 
dias de hoje contribui para a fragilização da representação nos 
conselhos. A noção de que a participação se efetiva verdadei-
ramente quando há necessidades reais ficou bem clara. Quan-
do os assuntos ou pautas atingem a realidade das pessoas, há 
maior participação nos conselhos. O trabalhador entende seu 
trabalho cotidiano como participação social e que oportuni-
za trocas cotidianas independentemente da sua participação 
nas reuniões dos conselhos. Para gestores e trabalhadores, o 
conselho pode ser visto, também, como um espaço para co-
nhecer os outros movimentos que existem, além do controle 
social. Conclusões/Considerações Finais Todos os participantes 
da pesquisa valorizam o espaço dos conselhos como de extre-
ma importância para construção de projetos de saúde, ainda 
que em suas experiências práticas, muitas vezes não estejam 
vivenciando boas experiências. Alguns acreditam no potencial 
destes espaços, mas não conseguem vislumbrar, na prática, 
uma forma efetiva de fazê-los funcionar melhor. Fica claro 
que os mecanismos instituídos de controle social na saúde, 
apresentam dificuldades. É possível se perguntar a respeito 
do esgotamento deste modelo, bem como, em que medida 
o cansaço e a desmotivação constatados são decorrentes da 
falta de resultados encontrados para as questões que se co-
locam. Dessa forma, é importante trabalhar pela renovação 
destes espaços, uma vez que o estudo mostra que as pessoas, 
de todos os segmentos, acreditam que vale a pena investir no 
fortalecimento dos conselhos de saúde para garantir a partici-
pação social. Referências AZAMBUJA, Maria I.R. et al, Saúde 
urbana, ambiente e desigualdades. RBMFC, v. 6, n. 19, 2011. 
_____. ________________. Decreto nº 6.286, de 05 de dezem-
bro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE e dá 
outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. DOMINGUEZ, Bruno. 
As vozes do Brasil. IN: Controle social: participação direta am-
plia expressão da sociedade. Revista Radis, Ensp/Fiocruz, nº 
144, p.10-17, Set, 2014. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 
(OMS). Relatório da Conferência lnternacional sobre Cuidados 
Primários de Saúde. Alma-Ata: OMS, 1978 WESTPHAL, MF. O 

aquilo que lhe é de direito. A integração, a união da comuni-
dade, dos trabalhadores da unidade e do conselho na institui-
ção, da efetividade das ações de saúde que possam beneficiar 
a todos. De uma forma empírica, compreende-se a existência 
de uma relação entre o disposto pelos entrevistados com a 
literatura, pois a interação de todos os segmentos da socie-
dade leva à unificação que fortalece o desenvolvimento da 
participação popular na institucionalização do controle social. 
Destarte, uma das falas demonstra uma compreensão mais 
próxima do exercício do controle social, quando menciona a 
dificuldade, com relação a questão financeira, na utilização do 
suprimento de fundo da unidade que devem ser gastos pelo 
gestor conforme as necessidades, sob o controle fiscal do 
CLS. Enfatiza-se, dentro dessa contextualização, que apesar 
do acompanhamento das ações, o conselho não compreende 
que essa fiscalização representa uma das estratégias de con-
trole social, constituída como a maior competência que deve 
ser exercida pelos conselheiros atuantes. Conclusões/Consi-
derações Finais O processo de participação popular é um ver-
dadeiro aprendizado. Os atores sociais envolvidos, ainda hoje, 
encontram muitos obstáculos a serem ultrapassados, como a 
cultura clientelista e de favoritismo do sistema político do Bra-
sil, a política econômica/social que impõe o sistema neoliberal 
com suas ações mínimas e focalizadoras, a própria desmobili-
zação da sociedade que nos moldes atuais se organizam em 
causas próprias, dicotomizadas, muitas vezes, a sociedade, 
que tem uma consciência incutida em seu próprio benefício 
e não na coletividade, sentimento trabalhado pelos meios de 
comunicação no qual impera o consumismo e o individualis-
mo. Contudo, a efetivação da participação popular desenvol-
ve a práxis social onde o poder exercido pelo cidadão é adqui-
rido através da evolução de sua prática. Apreender os direitos 
e deveres que a sociedade tem sobre as políticas públicas de 
saúde é a primazia sobre a efetivação do controle social das 
ações e recursos da Política de Saúde. Referências CENTRAC. 
Os instrumentos de controle social e o monitoramento legal 
e autônomo do orçamento público. In: SEMINÁRIO CEARÁ 
ACESSÍVEL: a transversalidade do controle social no contexto 
das políticas públicas. 2010, Fortaleza: JANUS – Instituto de 
Consciência Global. 2010. p. 15-21. LANDERDHAL, M. C. et al. 
Resoluções do Conselho de Saúde: instrumento de controle 
social ou documento burocrático? Ciência & Saúde Coletiva, 
Rio de Janeiro, v.15, n.5, p.2431-36, ago. 2010. LIMA, I. C. P. A 
transversalidade do controle social no contexto das políticas 
públicas In: SEMINÁRIO CEARÁ ACESSÍVEL: a transversalida-
de do controle social no contexto das políticas públicas. 2010, 
Fortaleza: JANUS – Instituto de Consciência Global. 2010. p. 
5-6. MINAYO, M. C. S. et al. Pesquisa social: teoria, método e 
criatividade. 29. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2010.

Lídice Salles Correia Lima de Carvalho; Francisca Bertilia 
Chaves Costa; Célida Juliana de Oliveira; July Grassiely de 
Oliveira Branco; Francisca Alanny Araújo Rocha; Márcio Luiz 
Carlos de Morais; Lilia Braga Maia; Hermínia Maria Sousa da 
Ponte; Rosalice Araújo de Sousa Albuquerque; Amélia Romana 
Almeida; Ana Maria Fontenelle Catrib;

14686 O CREFITO JOVEM-PE COMO FERRAMENTA DE 
EDUCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POPULAR EM SAÚDE: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução A crise nas representações políticas no Brasil vem 
provocando reflexões nos cidadãos quanto à necessidade de 
novas lideranças que possam assegurar às pessoas seus direi-
tos. Com essa preocupação e entendendo que os movimen-
tos estudantis são espaços de discussão política, o Conselho 
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1ª Região 
(CREFITO-1) criou o programa Crefito Jovem-PE. Objetivos 
Estimular a identificação de lideranças políticas, ainda na vida 
acadêmica, a partir da aproximação com o Conselho de Classe 
Profissional, utilizando a ferramenta da educação e da partici-
pação popular em saúde. Metodologia Trata-se de um relato 
de experiência das ações desenvolvidas por profissionais vin-
culados ao CREFITO-1 e um grupo de acadêmicos, represen-
tantes das Instituições de Ensino Superior de Pernambuco dos 
Cursos de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, que configu-
ra-se como Crefito Jovem – PE. Este programa iniciou em 2015 
e busca vivências no âmbito político, social, assistencial e edu-
cacional, ligados a esta Autarquia. Como metodologia cita-se 
encontros para discussões diversas, como funcionamento do 
Conselho e da importância do protagonismo estudantil no 
processo de construção de um sistema de saúde ético e hu-
manizado. Resultados e Discussão O Crefito Jovem-PE atuou 
nas discussões acerca das Resoluções de estágio de fisiotera-
pia; participou do Fórum Estadual para análise e reformulação 
das Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação 
em fisioterapia; apoiou o Grupo de Trabalho de microcefalia 
(propondo melhoras na assistência da rede para este público, 
confeccionando uma cartilha de condutas terapêuticas, além 
de promover ação solidária para acolhimento das famílias). 
Também realizou encontros, denominados Café com Fito, 
onde profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional se 
reúnem com discentes para transmitir assuntos de interesse 
deste público. Conclusões/Considerações Finais A construção 
do fazer saúde vai além do processo de formação profissio-
nal. Por isso, o Crefito Jovem- PE vem sendo uma ferramenta 
eficaz no processo educacional dos estudantes, propondo ex-
periências com ênfase no cuidado, na ética, na humanização e 
no protagonismo das realidades estudantil e profissional.

Cristiane Maria de Arruda Araujo; Cinthia Rodrigues 
Vasconcelos; João Gabriel Figueredo de Macêdo; Amanda Maria 
Pereira; Fabíola Barbosa de Melo;

14831 A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PARA A 
CONSTRUÇÃO DE UMA GESTÃO DE QUALIDADE: UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução A Lei n° 8.142/90 dispõe sobre a participação popu-
lar, definindo que esta deverá estar incluída em todas as esfe-
ras de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), legitimando 
assim os interesses da população no exercício do controle 
social (BRASIL, 2009). Dessa forma, a sociedade possui uma 
“arma” democrática capaz de contribuir na luta, junto aos 
gestores, por serviços de saúde mais resolutivos. Objetivos 
Relatar a importância da participação social em discussões 
referentes ao setor saúde, dentro da perspectiva de fortaleci-
mento da resolutividade dos problemas por meio do feedback 
entre usuários e profissionais. Metodologia Trata-se de um 
relato de experiência de caráter descritivo, com abordagem 
qualitativa, realizado a partir de uma vivência acadêmica em 
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sentem. Iniquidades em saúde pode ser compreendida como 
distribuição desigual de recursos sociais em uma determina-
da população. A percepção sobre as necessidades de saúde 
deve considerar a compreensão que os indivíduos têm sobre 
o conceito de saúde, o ambiente onde vivem e contemplar a 
diversidade de suas escolhas (RIQUINHO; GERHARDT, 2010). 
Nesse sentido, o diagnóstico participativo (DP) pode ser com-
preendido como uma ferramenta que garante a participação 
social no processo de planejamento e implantação das políti-
cas públicas (RIBEIRO; PEDROSA; NOGUEIRA, 2012). Objetivos 
Conhecer os sentidos atribuídos à saúde pelos moradores da 
Comunidade do Dendê localizada no município de Fortaleza, 
por meio do diagnóstico participativo. Metodologia Reali-
zou-se pesquisa participante, na comunidade do Dendê, em 
Fortaleza-Ceará, de janeiro a julho de 2016. Participaram 31 
informantes-chave (IC) residentes na comunidade, com ida-
des de 18 a 80 anos, sendo 24 mulheres e 7 homens, indica-
dos por nove Agentes Comunitários de Saúde (ACS) atuantes 
no bairro. Para a coleta dos dados, realizaram-se entrevista 
semiestruturada individualmente, caminhada de rua para o 
mapeamento dos problemas de saúde e um grupo focal (GF) 
com nove IC. Para o GF, utilizou-se um roteiro com questões 
norteadoras sobre os sentidos da saúde. A análise de conteú-
do na modalidade temática foi adotada, tendo emergido a 
categoria “O sentido de saúde para os moradores da comu-
nidade”. A interpretação dos resultados fundamentou-se nas 
abordagens teóricas de Chambers (1994) e Nelson e Finan 
(2015), que versam sobre o papel da comunidade nos diagnós-
ticos participativos das condições de saúde. O estudo foi apro-
vado pelo Comitê de Ética sob o Parecer No. 1.146837. Resul-
tados e Discussão Conforme a temática “O sentido de saúde 
para os moradores da comunidade”, observam-se relatos que 
apontam a importância da saúde e sua relação com questões 
financeiras, destacando que o dinheiro não a compra e que ter 
saúde é importante para trabalhar. Outro sentido atribuído à 
saúde relaciona-a com o peso corporal, pois os IC apontam 
que ser gordo é ter saúde. Evidenciou-se a precária condição 
de saúde no bairro, com moradias sem condições sanitárias; 
falta de segurança, de acesso a atividades de lazer e culturais 
e de comprometimento do poder público; os quais são pro-
blemas que afetam a qualidade de vida. Observa-se que um 
morador definiu a saúde de forma ampla, por ser enfermeiro, 
confirmando que a educação é importante para o conheci-
mento da população sobre suas condições de vida. O baixo 
nível de conhecimento dos IC sobre saúde é um fator de risco 
para o surgimento de doenças, uma vez que eles demonstram 
não ter clareza do significado de saúde, o que impacta na 
busca pelos seus direitos. Essa dificuldade de apropriação do 
conhecimento pode ser intensificada pelo fato dos serviços e 
instituições de saúde não privilegiarem a participação social. 
Conclusões/Considerações Finais O baixo nível de escolarida-
de e as condições socioeconômicas precárias dos moradores 
do Dendê interferem na compreensão do sentido amplo de 
saúde, tornando-se um desafio crescente para as políticas pú-
blicas, uma vez que é grande a diversidade e a complexidade 
dos problemas dessa natureza que acometem a população. 
Ao observar a saúde e o ser saudável simplesmente como uma 
condição que extrapola a ausência da doença, o conhecimen-
to ganha uma dimensão restrita, exigindo novos conceitos e 

práticas que respondam ao cuidado integral dos sujeitos, para 
os quais a população deve ser preparada e participativa. As-
sim, faz-se necessária a construção de um conhecimento pau-
tado no aprofundamento teórico sobre o significado de saúde 
e no olhar dos moradores sobre as questões que impactam 
na sua qualidade de vida, produzindo práticas e ações para 
ampliar o conhecimento da comunidade sobre o assunto, es-
timulando mudanças comportamentais e atitudinais, além 
de permitir maior valorização da saúde. Referências CHAM-
BERS, Robert. Participatory Rural Appraisal (PRA): challenges, 
potentials and paradigm. Institute of Development Studies, 
Brighton, U.K, v.22, n.10, p.1437- 1454, 1994b. NELSON, Donald 
R.; FINAN, Timothy J. Diagnóstico participativo do bairro Ca-
nindezinho: a perspectiva dos moradores. Fortaleza, 2015. OR-
GANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS/WHO). Constituição 
da Organização Mundial da Saúde. 1946. RIBEIRO, Polyana da 
Costa; PEDROSA, José Ivo dos Santos; NOGUEIRA, Maria Fá-
tima de Sousa. Ferramentas para o diagnóstico comunitário 
de saúde na consolidação da Estratégia Saúde da Família. Re-
vista Tempus Actas de Saúde Coletiva, v.6, n.4, p.161-174, dez. 
2012. RIQUINHO, Deise Lisboa; GERHARDT, Tatiana Engel. A 
transitoriedade nos estados de saúde e doença: construção 
do cotidiano individual e coletivo em uma comunidade rural. 
Trabalho, Educação e Saúde, Rio de Janeiro, v. 8, n. 3, p. 419-
437, nov. 2010.
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15002 CONSELHOS DE SAÚDE: SEU LUGAR NA TEIA DE 
INTERAÇÕES ENTRE ATORES POLÍTICOS E SOCIAIS

Introdução Há atualmente um número já extenso de trabalhos 
sobre Conselhos de Saúde. A maior parte desses estudos tem 
como foco os usuários, ou seja os representantes da socieda-
de civil. Abordam o perfil socioeconômico desses conselhei-
ros e discutem como os conselhos levam “a despertar valores 
próprios de uma cultura cívica, concorrendo assim ao fortale-
cimento da democracia” (Labra; Figueiredo, 2002). Crescen-
temente os conselhos tem se convertido em um importante 
tema nos debates sobre a democracia, trazendo a categoria 
sociedade civil no centro das formulações teóricas (Tatagiba 
e Almeida, 2012, p. 70). São espaços de representação, mas 
não mediados por partidos políticos São organizados pelo Po-
der Executivo, mas ativados pela sociedade civil. Desta forma, 
tendem a apresentar características ambíguas: inovação da 
democracia representativa, mas num campo de reprodução 
de politicas tradicionais fortemente marcado por clientelis-
mo, troca de favores e autoritarismo. (Tatagiba, 2002; Stralen 
et al., 2006; Perreira Neto, 2012). Emerge a necessidade de 
compreender esta ambiguidade e detectar possibilidades de 
os conselhos reforçarem novas práticas de participação e deli-
beração na saúde. Objetivos Analisar a inserção dos conselhos 
de saúde no contexto politico local e suas articulações com 
entidades formais e informais, partidos e políticos. Investigar 
se os conselheiros trazem ou desenvolvem projetos políticos 
restritos ao campo da saúde ou transcendendo-o. Investigar 
as formas de os conselhos influenciarem a politica local de 
saúde, seja através de deliberações formais seja através da 

movimento Cidades/Comunidades Saudáveis: um compromis-
so com a qualidade de vida. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de 
Janeiro, v. 5, n. 1, p. 39-51, 2000.

Vania Roseli Correa de Mello; Camila Giugliani; Nilvo Masulini 
de Oliveira; Cristiane Nunes Pereira; Cristianne Famer Rocha; 
Roberta Alvarenga Reis; João Werner Falk; Patricia Genro 
Robinson; Eliane Maria Teixeira Leite Flores; Kátia Cesa; Neuza 
Raupp;

14892 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NA 
GESTÃO INTERGOVERNAMENTAL DAS REDES DE 
URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS EM UMA REGIÃO DE 
PERNAMBUCO

Introdução No Brasil, as políticas sociais, como a política de 
saúde, têm sido espaço de conflito e tensionamento entre 
projetos de Estado e de bem-estar social com racionalidades 
distintas (PAULA, 2005). Evelina Dagnino, (2004), sugere a 
existência de uma confluência perversa entre um projeto 
neoliberal, que fomentou o modelo de gestão gerencialista, 
privilegiando os interesses do capital, e um projeto político 
democratizante-participativo, no qual se busca o aprofunda-
mento da democracia. Tendo em vista a hegemonia do dis-
curso e das práticas gerencialistas, também chamada de nova 
gestão pública, que têm se sobreposto a gestão democrático-
-participativa do SUS. Portanto, a marginalização do papel das 
instâncias de controle e a participação social nos processos 
decisórios (BARBOSA FILHO, 2012; GALINDO et al, 2014) e a 
recente adoção de novas estratégias de incentivo à integra-
lidade e regionalização do Sistema Único de Saúde: como a 
implantação de Redes de Atenção à Saúde (SANTOS, 2011), 
torna necessário estudar criticamente as experiências de par-
ticipação e controle social em governos subnacionais e nos 
arranjos de gestão intergovernamental do SUS. Objetivos O 
objetivo deste trabalho é analisar instâncias de controle e par-
ticipação social que incidem na gestão das redes de urgências 
e emergências na região do sertão do Araripe Pernambucano. 
Metodologia Neste estudo de campo, de natureza qualitativa, 
foram analisados os conflitos manifestos por diversos sujei-
tos sociais em torno da experiência de participação e controle 
social na gestão intergovernamental da rede de urgência e 
emergência, no sertão do Araripe pernambucano, através de 
entrevistas semi estruturadas. A análise dos dados se deu por 
meio da análise de Discurso Crítica investiga os conteúdos e 
efeitos ideológicos dos discursos que podem contribuir para 
estabelecer e/ou manter relações de dominação (RESENDE & 
RAMALHO, 2011) A partir dos significados e sentidos sociopolí-
ticos dos discursos que emergem nos corpora da pesquisa, foi 
possível identificar como formula discursiva: As expressões 
do insulamento tecnocrático, característico do modelo de 
gestão gerencialista. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa do CISAM/UPE, sob o Parecer 012/2010. Re-
sultados e Discussão Na análise dos discursos dos sujeitos da 
pesquisa, é possível observar o papel estratégico dos agentes 
estatais em marginalizar e/ou excluir os espaços de participa-
ção social das arenas de tomada de decisão e gestão, gerando 
uma dependência da vontade política dos gestores públicos, 
para que os espaços dos conselhos municipais de saúde fun-
cionem em sua legitimidade, se configurando apenas no pla-

no formal, sem assumir participação ativa no ciclo de vida da 
política. O insulamento tecnocrático, característico das expe-
riências gerencialistas, é reconhecido pela restrição à partici-
pação da sociedade na gestão das políticas públicas (ANDRE-
WS, 2010). Em consonância com a legislação (BRASIL, 2011) 
que não garante a participação e controle social, em espaços 
já instituídos pelo SUS, no processo de regionalização e cons-
trução das Redes de Atenção à Saúde. Evidencia-se nos dis-
cursos dos sujeitos técnicos, a ausência da participação e do 
controle social, apontando a tecnocracia, a tendência de esva-
ziamento dos espaços de controle social, por parte dos exe-
cutores de práticas gerencialistas. Conclusões/Considerações 
Finais Este estudo evidenciou que a compreensão dos atores 
sobre a participação e o controle social é reduzida, de modo 
que questões consideradas fundamentais como a transparên-
cia nos processos decisórios e a compreensão da necessidade 
do protagonismo da participação e controle social na tomada 
de decisão, nas relações das instâncias governamentais e in-
tergovernamentais nestes governos subnacionais vêm sendo 
negligenciadas pela aplicação do gerencialismo na Política de 
Saúde em Pernambuco, que vem resultando no insulamen-
to tecnocrático. Sendo assim, um dos grandes desafios à re-
gionalização e construção das Redes de Atenção à Saúde é 
promover o desenvolvimento de políticas públicas conforme 
a diversidade dos territórios, visto que há forte disseminação 
do modelo de gestão gerencialista nos modelos de gestão 
intergovernamental analisados. Referências PAULA, Ana P. 
P. Administração pública brasileira entre o gerencialismo e 
a gestão social. Revista de Administração de Empresas, São 
Paulo, v. 15, n. 1, p. 36-49, jan. 2005 DAGNINO, Evelina. Cons-
trução democrática, neoliberalismo e participação: os dilemas 
da confluência perversa. Revista Política e sociedade, 2004 
SANTOS, Lenir; ANDRADE, Luiz O. M. Redes interfederativas 
de saúde: um desafio para o SUS nos seus vinte anos. Ciênc. 
saúde coletiva [online]. 2011, vol.16, n.3, pp.1671-1680. ANDRE-
WS, Cristina W. Administração pública no Brasil: breve história 
política. São Paulo: Unifesp, 2010. p. 85-118 BRASIL. Casa Civil. 
Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei 
no 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a or-
ganização do Sistema Único de Saúde. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 29 jun. 2011.

Rosimeiry Santos de Melo Almeida Lins; Gabriela Almeida 
Borges; Evandro Alves Barbosa Filho; Cecile Soriano Rodrigues;

14924 OS SENTIDOS ATRIBUÍDOS À SAÚDE POR 
MORADORES DE UMA COMUNIDADE DE BAIXO NÍVEL 
SOCIOECONÔMICO

Introdução A Organização Mundial de Saúde (OMS, 1946) de-
fine a saúde como um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social e não somente a ausência de afecções e enfer-
midades. A Constituição brasileira aponta saúde como direito 
de todos e dever do Estado. A saúde passa a ser discutida em 
seu sentido mais amplo como o resultado de diversas condi-
ções: alimentação, habitação, educação, meio ambiente, tra-
balho, liberdade, acesso aos serviços de saúde, entre outros. 
Apesar do avanço desse conceito, as condições de saúde da 
população ainda são desiguais, podendo influenciar na for-
ma como as pessoas buscam o direito pela saúde e como se 
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de implantar os Conselhos Locais de Saúde para fomentar a 
participação no CMS e fortalecer o controle social. Objetivos 
Relatar a experiência na formação de um Conselho Local de 
Saúde (CLS) em cada Unidade Básica em que as Estratégias da 
Saúde da Família (ESF) do município de Tauá-CE estão localiza-
das. Metodologia A estruturação dos CLS se deu no período 
de junho a outubro de 2013, com apoio dos membros do CMS 
e profissionais da ESF, através de reuniões nas comunidades, 
em que distintos segmentos da sociedade foram convida-
dos. Optou-se por formar um CLS em cada Unidade Básica 
de Saúde(UBS). Foram formados dezoito CLS, sendo sete na 
zona urbana e onze na zona rural, a composição dos mesmos 
segue o preconizado: 50% da participação popular e 50% de 
representantes da saúde, e são presididos por um membro 
da comunidade. Após a formação dos CLS, seus membros 
construíram o cronograma de reuniões mensais. Resultados e 
Discussão Observa-se que a formação dos CLS contribuiu para 
organização e empoderamento dos usuários do SUS, que ao 
participarem das reuniões e das ações desenvolvidas, assu-
mem o papel de protagonistas para a melhoria das ações na 
saúde. As reuniões que acontecem nos territórios disparam 
críticas e estratégias de superação dos desafios existentes a 
nível local, que são levadas ao CMS que por sua vez discute 
e delibera ações que atendem cada vez mais as necessidades 
da população. Reforçando, desta forma, a participação dos 
usuários, daí a formação dos CLS contribui para a maior par-
ticipação da comunidade no planejamento, execução e ava-
liação na saúde. Conclusões/Considerações Finais Fazer com 
que os usuários se corresponsabilizem na efetivação do SUS 
em seus territórios, é desafiante. Desta forma, faz-se necessá-
rio pensar em estratégias de promover a implicação dos cida-
dãos, na experiência vivenciada em Tauá, consideramos que 
os CLS apresentam-se como um caminho para fortalecimento 
do controle social.

Luana Kelly Oliveira Souza Mendonça; Andrea Caprara; 
Francisca Vilma de Oliveira; Raul Tomé de Sousa Filho; Ivonete 
Pereira Cavalcante Vieira; Valéria Maria Viana Barbosa;

15041 CONCEPÇÕES E FORMAS DE ATUAÇÃO DO 
MOVIMENTO NEGRO EM SAÚDE NO BRASIL 2009-2014

Introdução O Movimento Negro vem desenvolvendo desde os 
anos 1980, uma atuação organizada no campo da saúde, ten-
do como marco deste processo a aprovação da Política Nacio-
nal Integral de Saúde da População Negra e a inserção de um 
capitulo de saúde na lei do Estatuto da Igualdade Racial. Por 
Movimento Negro entende-se que este abarca um conjunto de 
ações políticas realizadas por sujeitos, organizações e entida-
des políticas, sindicais, culturais, associativas, assistenciais e re-
ligiosas da sociedade civil, identificadas com a história de luta 
contra a situação de desigualdade da população negra, com 
vistas a enfrentar seus problemas provenientes do racismo 
que a marginaliza do acesso aos bens de consumo e direitos 
sociais. Esta trajetória é permeada pela influencia dos debates 
sobre uma concepção ampliada de saúde, a partir da emergên-
cia do Movimento de Reforma Sanitária, o qual vem propondo 
mudanças na política e na organização do sistema de saúde, 
nas praticas e nos modos de vida da população. Assim, cabe 
indagar as relações entre as ações empreendidas pelo Movi-
mento Negro na área de saúde e o conjunto de esforços vol-

tados à mudança do sistema de saúde e das práticas de saúde 
em nosso meio. Objetivos Analisar as concepções e práticas 
políticas desenvolvidas pelas organizações do Movimento Ne-
gro que atuam no campo da saúde.Além disso, identificar as 
concepções sobre Saúde presentes no Movimento Negro e, 
em seguida, analisar sua atuação no campo da saúde, toman-
do como referencial a conceito de práxis, em Gramsci (1999), 
e a revisão dos conceitos que se encontram entrelaçados no 
debate sobre Saúde no âmbito do Movimento Negro, como 
raça, racismo, saúde e práticas de saúde Metodologia Para 
tanto foram realizadas entrevistas semi-estruturada com lide-
ranças as principais organizações do Movimento Negro brasi-
leiro que vêm atuando no campo da saúde, complementada 
com informações extraídas de documentos e textos consulta-
dos em sítios oficiais das entidades na internet Resultados e 
Discussão “Bem-estar” e “qualidade de vida” , presentes no 
discurso das lideranças,constituem noções vagas cuja ope-
racionalização não se realiza desconectada da “saúde como 
ausência de doença”. Apesar da incorporação da dimensão 
subjetiva, ainda permanece o foco no individuo tendo as di-
mensões sociais, políticas, econômicas e ambientais como 
coadjuvantes. O Movimento Negro hierarquiza sua visão de 
mundo a partir da compreensão que o preconceito e a discri-
minação racial criam padrões de vida inferiores para a popu-
lação negra afetando de maneira negativa suas condições de 
vida e determinando o seu perfil de morbi-mortalidade. Assim, 
no que diz respeito a centralidade da pauta, gira majoritaria-
mente em torno do (não) acesso aos serviços públicos de saú-
de.Isto provoca atuações do Movimento em que, predominam 
concomitantemente práticas assistencialistas, no âmbito das 
comunidades urbanas periféricas, e ações de caráter reivindi-
catório, de elaboração e fiscalização no âmbito dos espaços 
institucionais de participação e controle social no setor saúde 
nos quais têm assento, demonstrando uma verdadeira diver-
sificação de estratégia por parte destas organizações. Conclu-
sões/Considerações Finais Percebe-se que a visão de mundo 
das lideranças do Movimento Negro, a partir da experiência 
histórica do racismo, pouco se conecta às análises acadêmicas 
acerca das noções de saúde.Assim como sua Práxis no campo 
da saúde só pode ser compreendida a partir da centralidade 
da luta anti-racista.O que a primeira vista pode parecer mera 
reprodução do senso comum, revela a luta histórica da maior 
parte da população brasileira, negra, contra a exclusão.Nota-
se também um distanciamento deste conjunto de lideranças 
com os debates ocorridos no âmbito do Movimento Sanitário, 
sem que isso retire a importância das suas reivindicações para 
a melhoria da atenção à saúde da população negra brasileira, 
nem as possibilidades do Movimento Negro cumprir um papel 
de maior peso na luta pela democratização da saúde no Brasil. 
Referências ALBERTI, V.; PEREIRA, A.A. Histórias do Movimen-
to Negro no Brasil: depoimentos do CPDOC. Rio de Janeiro: 
Pallas, 2007. 526p ALMEIDA-FILHO, N. O que é saúde? Rio de 
Janeiro: FIOCRUZ, 2011. 160p BARATA, R.R. Como e porque as 
desigualdades sociais fazem mal a saúde? Rio de Janeiro: Edito-
ra Fiocruz, 2009. 120 p. BATISTELLA, C. Abordagens contempo-
râneas do conceito de saúde. In: FONSECA, A. F.; CORBO, A. M. 
A. (Org). O território e o processo saúde-doença. Rio de Janei-
ro: EPSJV/Fiocruz, 2007. p. 51-86 DOMINGUES, P. Movimento 
negro brasileiro: alguns apontamentos históricos. Tempo, v.12, 

inserção na teia de interações entre os atores políticos. Meto-
dologia Trata-se de um projeto de pesquisa de natureza quali-
tativa, em que se procura se procura compreender a dinâmica 
da inserção e atuação político-institucional de conselheiros no 
campo dos conselhos. Foram selecionados 06 conselhos mu-
nicipais de saúde em 06 municípios da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte. A escolha dos municípios da amostra foi 
baseada em critérios populacionais e características da rede 
de serviços de saúde. Em cada conselho foram selecionados 
4 conselheiros com pelo menos dois mandados e procurando 
a máxima variação quanto a idade, gênero, nível educacional 
e etnia. Os dados foram coletados através da realização de 
entrevistas individuas e grupos focais, bem como a realiza-
ção de observações das reuniões e atividades dos Conselhos. 
Por sua vez, para a análise do material coletado foi utilizado 
a análise de conteúdo temática utilizando como ferramenta 
de suporte para a análise o software Atlas-ti (7.1). Resultados 
e Discussão Ao longo de nosso estudo temos observado que 
os conselheiros atuam em contextos diferenciados, marca-
dos pela pouca tradição associativa ora por vínculos apenas 
formais com entidades. Assim, há conselhos que apresentam 
uma mera formalidade jurídica. Neste caso, os conselheiros se 
percebem isolados do contexto político e não o reconhecem 
como instância deliberativa ou o reduzem à dimensão fiscali-
zatória. Tendem a valorizar o seu papel mediante o discurso 
de controle social. Quando inseridos na teia de relações polí-
ticas locais, valorizam suas atribuições e criam ações politicas 
através do próprio conselho, mas também na política local 
através de sua inserção na teia de relações politicas locais. 
Assim, acaba a exercer um poder que é levado em conside-
ração pelo poder executivo, seja reconhecendo a autonomia 
do conselho seja cooptando os conselheiros. No último caso, 
conflitos políticos em nível local tendem a se expressar no 
conselho. Ora a militância politica se sobrepõe aos temas pró-
prios dos conselhos fazendo que o mesmo acabe se tornando 
um canal para avançar interesses partidários, ora os conse-
lheiros procuram exercer poder, inserindo-se nas relações de 
poder dentro do Executivo. Conclusões/Considerações Finais 
A pratica dos conselheiros é modelada pelo próprio contexto 
de implementação do SUS. As iniquidades, o déficit assisten-
cial encontrados na rede pública de saúde têm se configurado 
como um solo fértil para a permanência de práticas clientelis-
tas e de troca de favores. Ante a necessidade de atendimento, 
acessar um vereador, um conselheiro, ou mesmo o prefeito 
ou o secretário de saúde pode, em muitos casos, continuar 
sendo a maneira mais rápida e efetiva em obter assistência. 
Este contexto contribui para reproduzir a politica tradicional, 
mas atravessa também as novas práticas de participação e de-
liberação. Entretanto, a entrada de novos atores cria tensões 
e conflitos que poderão favorecer um campo de saúde com 
interesses pluralistas e fortalecimento de práticas democráti-
cas. O projeto de pesquisa em tela confirma um conjunto de 
estudos já realizados mas aponta para a importância de consi-
derar as formas de inserção dos conselheiros na politica local. 
Referências Almeida, C. & Tatagiba, L. (2012). Os conselhos 
gestores sob o crivo da política: balanços e perspectivas. Serv. 
Soc. Soc., 109, 68-92. Stralen, C. J. et al (2006). Conselhos de 
saúde: efetividade do controle social em municípios de Goiás 
e Mato Grosso do Sul. Ciência & Saúde Coletiva, 11(3), 621-632. 

Stralen, C. J. (2011). Conselhos de Saúde: de que participação 
estamos falando? In E. F. Rasera, M. M. Castro & C. J. Stralen 
(Orgs.). Psicologia social: ética, participação política e inclusão 
social (pp. 59-82). Curitiba: CRV. Pogrebinschi, Th.; Santos.F. 
Participação como Representação: O impacto das Conferên-
cias Nacionais de Políticas Públicas no Congresso Nacional. 
Dados Rev. C.Soc. v. 54. N.3, 2011: 251-305.
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15016 PROCESSO ELEITORAL DOS CONSELHOS LOCAIS 
DE SAÚDE COM AÇÕES DESCENTRALIZADAS PARA 
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NO MUNICÍPIO 
DE GOIÂNIA: 2015-2017.

Introdução O presente artigo encontra-se inserido no eixo 
8: Democratização, participação e controle social na saúde e 
apresenta a experiência do processo de formação e revitaliza-
ção dos Conselhos Locais de Saúde no Município de Goiânia. 
Todo processo foi realizado com base na legislação do Siste-
ma Único de Saúde do Brasil (SUS) e dará continuidade até a 
conclusão do processo em todas as unidades e etapas. Obje-
tivos Apresentar o resultado do processo eleitoral dos Conse-
lhos Locais de Saúde com proposta de ações descentralizadas 
nos sete Distritos Sanitários de Goiânia realizado pelo Conse-
lho Municipal de Saúde de Goiânia. Metodologia Para revitali-
zar e renovar os membros dos Conselhos Locais de Saúde foi 
iniciado no ano de 2016, processo eleitoral em 134 unidades 
de saúde nos sete Distritos Sanitários e 01 hospital público fe-
deral em Goiânia. Legalizado por regulamento elaborado com 
a participação de Comissões Intersetoriais de apoio à Mesa 
Diretora publicado após aprovação da Plenária por meio da 
Resolução 072/2016 no DOM Nº 6281 de 09/03/2016, realizado 
de acordo com o principio da descentralização do SUS com 
a criação de Comissões Distritais composta por usuários, tra-
balhadores, gestores/prestadores de serviços de saúde. Re-
sultados e Discussão Foram eleitos 900 novos conselheiros, 
respeitando a paridade de 50% usuário, 25% trabalhador e 25% 
gestor/prestador em 75 unidades das 134 saúde distribuídos 
nos sete Distritos Sanitários, Campinas Centro 12 e 144; Leste 
08 e 096; Noroeste 10 e 120; Norte 08 e 096; Oeste 11 e 132; 
Sudoeste 18 e 216; Sul 07 084 e um Hospital das Clinicas 012, 
sendo os números unidades e conselheiros respectivamente. 
Conclusões/Considerações Finais As reflexões sobre as possi-
bilidades de atuação junto ao controle social no SUS se evi-
denciam a partir da necessidade de diálogo respaldados por 
uma herança cultural histórica. É este um debate que precisa 
ser pautado em todos os processos de formação técnica e su-
perior, nas reuniões dos conselhos locais e municipal.

Vera Lucia dos Santos; Joana Dalva Alves Mendes; Ana Maria da 
Trindade; Marcia de Paula Silva;

15026 CONSELHO LOCAL DE SAÚDE COMO 
ESTRATÉGIA PARA FOMENTAR A PARTICIPAÇÃO 
POPULAR: A EXPERIÊNCIA DE UM MUNICÍPIO CEARENSE.

Introdução A Lei 8.142/1990, que dispõe sobre a participação 
social no SUS, define o Conselho Municipal de Saúde (CMS) 
como órgão de controle social de caráter deliberativo, par-
ticipativo e fiscalizador. Visando o fortalecimento do SUS o 
município de Tauá, localizado no Ceará, usou da estratégia 
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responsáveis por elas. Objetivos 1. Implementar colegiados de 
gestão nos serviços de saúde da rede da Secretaria Municipal 
de Saúde do Natal, na perspectiva de democratizar a gestão; 
2. Estimular a participação, crítica e criativa, dos profissionais, 
nos processos de gestão dos serviços de saúde; 3. Favorecer 
a atuação dos serviços de saúde enquanto autoridades sa-
nitárias nos seus territórios de abrangência; Metodologia O 
trabalho teve o suporte do apoio institucional, fomentando, 
junto aos gestores e profissionais dos serviços e dos distritos 
sanitários, reflexões sobre a gestão participativa e a cogestão 
nos serviços de saúde. Compreendia-se que era fundamental, 
nesse processo, a construção de uma cultura de participação 
efetiva, onde os sujeitos se corresponsabilizassem pelas ques-
tões que estão sob a capacidade de governo da equipe de saú-
de e do gestor local. Sugeriu-se que o Colegiado Gestor fosse 
composto por pelo menos cinco integrantes, considerando-se 
o diretor, o administrador, e três profissionais, de categorias 
e níveis funcionais diversos (elementar, médio e superior), 
representando o segmento dos trabalhadores da saúde. Os 
profissionais foram escolhidos pelo conjunto dos trabalhado-
res em eleição, onde todos podiam votar. O mais importante 
era que fossem garantidas a representatividade de todos os 
integrantes do serviço e a participação efetiva dos mesmos 
nos processos decisórios. Resultados e Discussão A adesão 
dos serviços à ideia de implantar um colegiado gestor ocorreu 
gradativamente. Nesse processo, o suporte dos apoiadores 
institucionais foi importante. Inicialmente, as recomendações 
eram para que se pudesse observar um perfil comum aos 
candidatos: demonstrar interesse, responsabilidade e com-
promisso com a qualificação e a defesa do SUS; ter disposição 
para dedicar 04 horas da sua carga horária à gestão e organi-
zação do serviço e estar disposto a se colocar em um proces-
so de aprendizagem do exercício da democracia institucional. 
Em alguns casos, observou-se uma compreensão distorcida 
do papel desses colegiados. Passados 04 anos, a vivência 
da democracia institucional ainda é um processo difícil, para 
quem foi treinado a exercer controle sobre o trabalhador, em 
lugar de compartilhar o poder e as decisões. Em diferentes 
serviços, apesar da existência do colegiado, a gestão perma-
nece centralizada e vertical, como um reflexo do que se pode 
encontrar no próprio nível central da secretaria. Ainda assim, 
entende-se que é um avanço esse tipo de proposta, pois ela 
pode contribuir para esgarçar os modos antigos de fazer ges-
tão e instalar novas experiências nos serviços de saúde. Con-
clusões/Considerações Finais Instituir mudanças no âmbito 
da gestão é um processo lento e difícil. Onde há democracia 
institucional, as decisões são descentralizadas e os trabalha-
dores se sentem livres para opinar e são parte das soluções 
dos problemas locais, é possível identificar maior sustentabili-
dade dos processos e das decisões, assim como há um maior 
grau de satisfação e de compromisso dos trabalhadores. “As 
práticas participativas implicam, sempre, na construção de 
consensos, a partir da identificação e do reconhecimento dos 
dissensos, indicando alternativas a partir de diferentes opi-
niões, ensejando resultados mais expressivos e duradouros” 
(BRASIL, 2009). Nessa perspectiva, cabe ressaltar que é im-
prescindível investir na democracia institucional, na participa-
ção efetiva e no protagonismo dos sujeitos, a fim de qualificar 
os processos de gestão e de trabalho dos serviços de saúde, 

uma vez que essas são marcas características e constitutivas 
do Sistema Único de Saúde, desde a luta pela reforma sani-
tária. Referências Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Gestão Estratégica e Participativa. Política Nacional de Gestão 
Estratégica e Participativa no SUS - ParticipaSUS / Ministério 
da Saúde, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. – 2. 
ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2009. 44 p. – 
(Série B. Textos Básicos de Saúde)

Kátia Maria Queiroz Correia; Iza Cristina Leal Bezerra do 
Amaral; Linete Cunha do Souza Maia; Cipriano Maia de 
Vasconcelos;

15265 NÚCLEO CEBES RIBEIRÃO PRETO: ATUAÇÃO 
PELA DEFESA DO DIREITO À SAÚDE E DEMOCRATIZAÇÃO 
DO ESPAÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Introdução O CEBES (Centro Brasileiro de Estudos de Saúde) 
tem como missão a luta pela democratização da sociedade e 
defesa do direito universal à saúde. Atualmente tem atuação 
descentralizada por meio de seus Núcleos. O Núcleo CEBES 
Ribeirão Preto (RP) participa das reuniões do Conselho Muni-
cipal de Saúde (CMS) e durante os anos de 2013 a 2016 ocupou 
a cadeira de Movimentos Populares em Saúde. Objetivos Re-
latar a experiência da atuação do Núcleo CEBES-RP enquanto 
titular da cadeira de Movimentos Populares em Saúde do CMS 
de Ribeirão Preto no período de agosto de 2013 a janeiro de 
2016. Metodologia A fonte principal para a elaboração deste 
relato foram as memórias dos encontros do Núcleo CEBES-RP 
referentes ao período de interesse (agosto de 2013 a janeiro 
de 2016), a partir das quais foram levantados os registros das 
atividades realizadas no CMS e das discussões envolvendo 
essa temática. Complementarmente, foram revisadas as atas 
das reuniões do conselho ocorridas durante o período men-
cionado. Nas memórias, os termos procurados para a coleta 
de informações foram “Conselho Municipal de Saúde”, en-
quanto nas atas a busca foi orientada pelos termos “CEBES” 
e “Fernanda Bergamini” (nome da representante do Núcleo 
CEBES-RP). Resultados e Discussão A presença do Núcleo CE-
BES-RP no CMS foi marcada pela defesa dos Conselhos Locais 
de Saúde - incluindo o fomento à sua criação, através de ofi-
cinas em UBS, e a proposição de um formato mais adequa-
do às USF - e por enfrentamentos políticos, como o pedido 
de vistas da Programação Anual de Saúde 2016, a denúncia 
sobre a atuação antidemocrática do presidente do CMS, em 
colaboração com o Núcleo de Assessoria Jurídica Popular de 
Ribeirão Preto, e o apoio na luta pela cadeira do movimento 
estudantil no CMS. Em 2015 o Núcleo CEBES-RP fez parte da 
comissão organizadora da 9ª Conferência Municipal de Saúde 
e suas Pré-conferências e foi responsável pela redação do tex-
to que embasou suas discussões. Conclusões/Considerações 
Finais Este relato é um exemplo de atuação para a promoção 
da participação social, tanto no sentido de ampliar seus espa-
ços, quanto no de qualificá-los como arenas de enfrentamen-
to político. Além disso, é um exemplo de ação conjunta e em 
estreita colaboração do coletivo com sua representante no 
CMS, o que viabilizou as ações realizadas.

Fernanda Bergamini Vicentine; Iago da Silva Caires; Helena 
Barbosa Lugão; Gabriela Martins Silva; Nathália Sigilló Cardoso; 
Claudimar Amaro de Andrade Rodrigues; Fernanda Marques 

n. 23, p. 100-22, 2007. FERNANDES, F. A integração do negro 
na sociedade de classes: o legado da raça branca. 3. ed. São 
Paulo: Ática, 1978. 332p. GOHN, M.G. Teorias dos Movimentos 
Sociais: Paradigmas Clássicos e Contemporâneos. São Paulo: 
Loyola, 2011. 383p

Marcos Vinícius Ribeiro de Araújo; Carmen Fontes Teixeira;

15045 A CONSTRUÇÃO DE INDICADORES DE 
MUDANÇA: ENVOLVIMENTO DE ATORES-CHAVE PARA 
A MELHORIA DA ASSISTÊNCIA AO PARTO E AO RECÉM-
NASCIDO

Introdução A Iniciativa Hospital Amigo da Mulher e da Crian-
ça (IHAMC), proposta de maneira experimental em 2015 por 
entidades internacionais, propõe dez critérios para avaliação 
de serviços de assistência ao parto. Como a Iniciativa Hospital 
Amigo da Criança, pretende levar para a realidade dos servi-
ços as evidências científicas e assim proporcionar a mudança 
de práticas e a transformação institucional. Objetivos Elaborar 
indicadores de assistência ao parto e nascimento dentro dos 
dez critérios da IHAMC, que permitam verificar a mudança de 
práticas e a transformação institucional, numa perspectiva 
baseada em evidências, segurança e direitos das usuárias. Me-
todologia Oficina com atores-chave no curso “Inovação em 
Saúde Materno-Infantil e a Iniciativa Hospital Amigo da Mu-
lher e do Bebê”, dentro do programa de verão da Faculdade 
de Saúde Pública da USP, em 2017. A partir do mapeamento in-
dividual de facilitadores e obstáculos para a mudança em suas 
realidades locais, os participantes foram agrupados conforme 
os critérios da IHAMC para compartilhar suas experiências e 
visões. A seguir, identificaram subcritérios relevantes no con-
texto local e nacional, a partir dos quais propuseram possíveis 
indicadores. A sessão foi finalizada com a pactuação de indica-
dores. Resultados e Discussão A disseminação de evidências 
científicas isoladamente não modifica a cultura institucional, 
tampouco as práticas profissionais, o que constitui um dos 
grandes obstáculos à incorporação de inovações na assistên-
cia ao parto. Os aspectos de segurança e direitos das usuárias 
frequentemente são negligenciados pela maioria das institui-
ções que atendem o parto, apesar dos diferentes programas 
que visam incentivar as boas práticas e promover o parto 
normal. Assim, uma profusão de subcritérios e indicadores 
emergiu da oficina, com destaque para aqueles que buscam 
qualificar as dimensões relacionais da assistência, bem como 
o bem-estar físico e emocional da mulher e do bebê. Conclu-
sões/Considerações Finais A participação de profissionais de 
saúde com formações diversas e de usuárias do sistema de 
saúde permitiu identificar questões relevantes dentro dos 
critérios da IHAMC que não são avaliadas pelos indicadores 
normalmente coletados nos serviços de assistência ao parto.

Denise Yoshie Niy; Carmen Simone Grilo Diniz;

15219 EDUCAÇÃO EM SAÚDE NUMA ÁREA AGRÍCOLA 
DO AMAZONAS

Introdução O uso dos agrotóxicos é uma prática ordinária, no 
entanto o mecanismo de oralidade no compartilhar de infor-
mações aumenta a exposição pela manipulação inadequada 
e relativização dos cuidados com a saúde, consequência da 
minimização dos riscos e credibilidade da eficácia dos pro-

dutos por meio de conhecimento empírico, desconectado 
das especificações técnicas e legais, gerando uso indiscri-
minado. Objetivos Desenvolver técnicas de abordagens de 
educação em saúde e educação na saúde que possibilitasse 
a democratização do conhecimento técnico, legal e cienti-
fico sobre os agrotóxicos em uma área de grande produção 
e uso indiscriminado de agrotóxicos. Metodologia Por meio 
de metodologias integrativas buscou-se a construção de ma-
terial educativo com fins compartilhar o conhecimento sobre 
riscos decorrentes do uso indiscriminado e incorreto de agro-
tóxicos. A hermenêutica dialética foi a base sobre a qual se 
amparou a análise sobre os significados relacionados a ambi-
guidade no desenvolvimento do trabalho agrícola e sua rela-
ção com conhecimento, consciência e educação. O material 
educativo construído deve ser uma “uma ferramenta” cuja 
aplicação dependerá também de metodologias participativas, 
garantindo que uma simples distribuição não resultara numa 
práxis que incorpore a introdução de medidas de proteção. 
Resultados e Discussão Foram produzidos cartões educativos 
sobre cadastramento ambiental rural, equipamento de prote-
ção, transporte, armazenamento e destino das embalagens. 
Os cartões foram produzidos em duas versões, uma textual 
e outra com figuras. O kit deve abordado como temas trans-
versais cuja metodologia buscou contemplar tanto a diretriz 
da gestão quanto à educação na saúde, quanto a Política Na-
cional de Saúde de Atenção Básica e Educação Permanente, 
considerando a lógica de rede, em que a proteção da saúde 
num dado território é responsabilidade da atenção primária, 
portanto em áreas agrícolas a proteção contra intoxicações 
crônicas deve se caracterizar como prioridade. Conclusões/
Considerações Finais A produção do material educativo não 
se constituiu como o principal um fim, mas um processo que 
proporcionou uma aprendizagem baseado na educação po-
pular e resultou numa ferramenta para educação na saúde, 
cuja construção deu início a um novo processo de democrati-
zação do conhecimento no seio da comunidade a ser utilizado 
nos seus espaços sociais.

Evangeline Maria Cardoso;

15253 PARTICIPASUS: RELATO SOBRE A 
IMPLEMENTAÇÃO DE COLEGIADOS GESTORES NOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE DA SMS NATAL.

Introdução No início de 2013, a gestão da Secretaria Municipal 
de Saúde elegeu entre suas prioridades, a democratização da 
gestão, a ser operacionalizada por dispositivos de cogestão e 
gestão participativa, tais como conselhos locais de saúde e co-
legiados gestores, a serem implementados nos diferentes ser-
viços que compõem a rede da SMS, assim como nas sedes dos 
distritos sanitários. Este relato focará a experiência de imple-
mentação dos colegiados gestores, que continuam ativos até 
os dias atuais. Partiu-se do pressuposto que o colegiado ges-
tor, no âmbito do serviço de saúde, representa uma instância 
importante que permite ao gestor local contar com uma diver-
sidade de olhares na análise e soluções de problemas locais, 
como também propicia o compartilhamento de decisões. Esse 
processo de tomada de decisões coletivas também pode am-
pliar a capacidade de governo no nível local, além de favore-
cer a construção de propostas de trabalho mais sustentáveis, 
uma vez que os sujeitos envolvidos no processo se tornam cor-
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ção e o conhecimento sobre os instrumentos de planejamen-
to do SUS; Consolidar os espaços descentralizados de discus-
são e gestão sobre a política pública de saúde no município; 
Ampliar a sinergia das equipes de trabalho para o alcance dos 
resultados em saúde. Metodologia Os materiais utilizados são 
os Planos Municipais de Saúde, as Programações Anuais em 
Saúde e os Relatórios de Gestão municipais. Além disso, ma-
teriais orientadores como os cadernos do PlanejaSUS (BRA-
SIL, 2009) e o Manual de Capacitação em M&A, também do 
Ministério da Saúde (BRASIL, 2009). O público-alvo são ges-
tores, trabalhadores e usuários dos serviços das regiões de 
saúde de Porto Alegre, envolvendo, também, estudantes e 
docentes em práticas curriculares. É estratégia permanente 
nas gerências de saúde do município. Em 2016, foram realiza-
das reuniões semanais ou quinzenais das equipes de monito-
ramento, com participação mensal do apoio da assessoria de 
planejamento e da coordenadoria de vigilância em saúde. As 
reuniões conjuntas com todas as equipes de monitoramento, 
planejamento e vigilância tiveram agendas bimensais, com o 
objetivo de monitorar coletivamente os indicadores nos dife-
rentes territórios da cidade e identificar desafios estratégicos 
para cada região. Resultados e Discussão Ao longo do ano 
de 2016, cerca de 150 pessoas entre gestores, trabalhadores 
e usuários do SUS estiveram periodicamente presentes nas 
reuniões das equipes de monitoramento. Entende-se que se 
trata de estratégia de planejamento ascendente e integrado, 
mas, também, é estratégia importante de educação perma-
nente para o desenvolvimento institucional de gestores e 
para o controle social (Ceccim, 2004). Para apoiar a discussão 
nas equipes de monitoramento, um Guia de Apoio ás Equipes 
de Monitoramento (Secretaria Municipal de Saúde, 2016) foi 
produzido e divulgado. Evidencia-se que o conhecimento dos 
trabalhadores assistenciais, gestores regionais e usuários de 
saúde sobre as necessidades regionais pôde ser ampliado a 
partir da participação de fóruns como as equipes de monito-
ramento e a estratégia ConsolidaSUS. Outro resultado é que 
o planejamento, enquanto estratégia normativa, também en-
trou para a agenda estratégica das equipes regionais, fazendo 
com que haja uma organização permanente para a discussão 
de metas, de indicadores e das ações envolvidas na resolução 
dos problemas de saúde em cada território. Conclusões/Con-
siderações Finais O aspecto orgânico das equipes de monito-
ramento, sendo executado a partir dos trabalhadores, usuá-
rios e gestores locais de um território, permite aprofundar o 
conhecimento das distintas realidades com informações que 
vão além do que está expresso nos indicadores de saúde. A 
prática do planejamento colegiado, de forma descentralizada, 
permite capturar aspectos não descritos nos instrumentos de 
planejamento e que interferem na execução dos planos vigen-
tes. Além disso, a inclusão dos envolvidos na execução muni-
cipal do SUS em atribuições de planejamento que até então 
eram da esfera da macrogestão, amplia a corresponsabiliza-
ção, a solidariedade e cumpre com as diretrizes do sistema 
nacional de planejamento do SUS quanto ao planejamento as-
cendente, integrado, com transparência, visibilidade e partir 
das necessidades de saúde em cada região (BRASIL, 2013). Re-
ferências BRASIL. Ministério da Saúde. Hanseníase: monitora-
mento e avaliação: manual de capacitação em M&A: caderno 
do aluno. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 75 p. (Série F. 

Comunicação e Educação em Saúde). BRASIL. Ministério da 
Saúde. Sistema de Planejamento do SUS (PlanejaSUS). Brasí-
lia: Ministério da Saúde, 2009. 318p. (Série B. Textos Básicos 
de Saúde). BRASIL. Portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 
2013: Estabelece diretrizes para o processo de planejamento 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, 2013. 
CECCIM, R. B, FEUERWERKER, L. C. M. O Quadrilátero da 
Formação para a Área da Saúde: Ensino, Gestão, Atenção e 
Controle Social. PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 
14(1):41- 65, 2004. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2016. 
Guia de Apoio às Equipes de Monitoramento: ConsolidaSUS. 
Porto Alegre, 2016.
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15573 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PELA ÓTICA DA 
COMUNICAÇÃO SOCIAL

Introdução Este trabalho é oriundo de uma atividade da disci-
plina de Práticas Integrativas II, ofertada no segundo período 
da graduação em Gestão em Sistemas e Serviços de Saúde da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Tal ati-
vidade teve o objetivo de conhecer como os profissionais da 
Comunicação Social do estado do Rio Grande do Norte (RN) 
compreendem a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), 
analisando seus posicionamentos com base nas políticas pú-
blicas existentes no RN. O campo da comunicação social in-
clui três esferas da mídia jornalística: mídia impressa (jornais 
e revistas), mídia eletrônica (rádio e televisão) e mídia virtual 
(internet, redes sociais, portais informativos, blogs e motores 
de busca). Objetivos Conhecer a percepção dos atores da co-
municação social em relação aos desafios enfrentados pelo 
SUS. Metodologia A técnica utilizada para a coleta de informa-
ções foi a entrevista, composta por oito perguntas pré-esta-
belecidas pelas docentes da disciplina de Práticas Integrativas 
II, que poderiam ser modificadas conforme a necessidade do 
diálogo. Foram contatados, através de e-mail e redes sociais, 
13 comunicadores que atuam em programas de rádio, televi-
são e mídia virtual. Todavia, apenas 4 demonstraram dispo-
nibilidade em participar. Para preservação de suas identida-
des, nomeou-se os 4 jornalistas como entrevistados 1, 2, 3 e 
4 respeitando a ordem cronológica das entrevistas, sendo a 
primeira realizada dia 11 de novembro de 2016 e a última dia 01 
de dezembro de 2016. Com suas respostas produziu-se uma 
síntese que foi posteriormente analisada segundo os conheci-
mentos adquiridos nas disciplinas dos dois primeiros períodos 
letivos da já mencionada graduação. Resultados e Discussão 
A análise das entrevistas permitiu perceber a visão dos jorna-
listas sobre os problemas e desafios do SUS. Foi evidenciado 
que os fatores mais atribuídos às dificuldades do SUS estão 
relacionados com o financiamento e à gestão, corroborando 
com a discussão de Ibañez e Vecina Neto (2007). Segundo um 
dos entrevistados “isso acontece por conta das más escolhas 
dos gestores para os serviços públicos”. Eles ressaltaram a 
importância da pactuação entre União, Estados e Municípios, 
esclarecendo as reais necessidades dos centros de saúde e 
a liberação de verbas condizentes com os gastos apresenta-

Rey; Pedro Silveira Carneiro; Luiza Campos Menezes; Tânia Silva 
Gomes Carneiro; Dário Henrique Teófilo Schezzi;

15271 O DILEMA DEMOCRÁTICO NA ÁREA DA SAÚDE

Introdução A Democracia parece ter sido uma palavra, con-
ceito, valor que congregou inúmeras correntes políticas e mo-
vimentos sociais nas décadas de 70 e 80. As razões para isso 
eram óbvias: o Brasil vivia um regime de exceção. Na Saúde, 
especificamente no Movimento Sanitário, foi o mote das re-
formas que se desejava para o setor e para a sociedade. Com a 
abertura democrática, novos desafios surgiram para nós. Ob-
jetivos Apresentar o “dilema democrático”, não enfrentado 
pelo Movimento Sanitário nestas quatro décadas de lutas. A 
partir desta apresentação, lançar algumas contribuições para 
o debate à comunidade da Saúde Coletiva/Movimento Sanitá-
rio. Metodologia A partir de textos importantes da década de 
70 e 80, produzidos por sujeitos do Movimento Sanitário, tex-
tos de forte teor ético-político, esquadrinhou-se as perspecti-
vas democráticas defendidas ali. O aparecimento da “questão 
democrática” nos textos pós-abertura e pós-constituinte con-
tinuou sendo acompanhada nos âmbitos acadêmico-políticos 
e também institucionais, até os dias atuais. É importante frisar 
que a Constituição de 88 leva a questão para o interior das po-
líticas públicas de saúde, ao institucionalizar a participação da 
sociedade no desenho e implementação destas políticas sob 
o desígnio do “controle social”. Resultados e Discussão Na dé-
cada de 70, o debate sobre o que se entende por “Democra-
cia” estava em ebulição entre os representantes do Movimen-
to Sanitário. Nos textos, se indicava a Democracia direta ou 
substantiva, sugerindo que a participação social iria promover 
a transformação necessária à sociedade brasileira. À medida 
que nos aproximamos de 88, a “Democracia” ganha teor insti-
tucional: pensa-se em como garanti-la no Estado. O cerne par-
ticipativo da concepção sanitarista é preservado, mas a preo-
cupação com o seu marco legal passa a predominar. Desde a 
Constituição, desaparece dos debates entre os sanitaristas a 
concepção de Democracia e se inicia uma luta pela concreti-
zação da participação social em Saúde. Conclusões/Conside-
rações Finais Desde que garantimos a participação social na 
Saúde no texto constitucional, parece que temos confundido 
Democracia com controle social. Esta vitória do movimento 
sanitário pode, também, ter nos levado a uma tragédia: deixa-
mos de analisar que tipo de Democracia é a brasileira. Agora, 
estamos golpeados e presos no seu labirinto institucional.

Leandro Augusto Pires Gonçalves; André Luis de Oliveira 
Mendonça;

15289 I CONFERÊNCIA LIVRE DE SAÚDE FACISA/HUAB: 
UMA AÇÃO NA BUSCA DO EXERCÍCIO DO CONTROLE 
SOCIAL NO SUS

Introdução A formação para a área da saúde deve ter como 
objetivo a modificação de práticas profissionais, buscando 
desenvolver condições de atendimento às necessidades de 
saúde das populações, da gestão setorial e do controle social 
em saúde, abrangendo várias dimensões. Para que uma de-
mocracia seja de fato consolidada é necessária à participação 
da população nas decisões políticas, econômicas e sociais. 
Objetivos O presente artigo pretende relatar experiências vi-
venciadas por discentes dos cursos de graduação da UFRN/

FACISA em decorrência da realização da I Conferência Livre 
de Saúde FACISA/HUAB e discorrer sobre a importância do 
Controle Social em Saúde. Metodologia Trata-se de um relato 
das experiências vivenciadas durante a realização da I Confe-
rência Livre de Saúde FACISA/HUAB organizada por discentes 
e docentes da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairí/ Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Norte, durante a qual se 
buscou discutir a realidade de saúde observada na comunida-
de na qual a universidade está inserida, exercitando o diálogo 
através do compartilhamento de conhecimentos e estimulan-
do a autonomia dos sujeitos valorizando o conhecimento dos 
diversos atores sociais envolvidos. Resultados e Discussão A 
I Conferência Livre de Saúde FACISA/HUAB ocorreu dia 23 de 
abril de 2015, tendo: pela manhã a realização de palestras no 
Teatro Candinha Bezerra voltadas para o controle social no 
SUS, a gestão em saúde e a formação de profissionais para 
a atuação no SUS; e uma tarde de discussões em torno de 4 
eixos temáticos, assim como a elaboração de propostas para 
a saúde do município e a eleição dos delegados livres, nas de-
pendências da universidade. O evento foi promovido no intui-
to de estimular a participação do meio acadêmico no controle 
social por meio da elaboração de propostas para o setor Saú-
de a serem levadas para a discussão nas Pré-Conferências e na 
Conferência Municipal de Saúde. Conclusões/Considerações 
Finais O processo educacional como meio de formação dos 
futuros profissionais para a atuação no SUS não pode estar 
atrelado aos valores tradicionais, mas sim aos movimentos de 
transformações pelos quais a sociedade continuamente pas-
sa, sendo capaz de direciona-los a consciência do seu compro-
misso social para com a população.

Flávia Rayonara Santana da Silva; Júlia Tereza Costa Barbosa; 
Haroldo Cícero da Silva; José Jailson de Almeida Júnior;

15507 CONSOLIDASUS: PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO 
DO PLANEJAMENTO ASCENDENTE NO MUNICÍPIO DE 
PORTO ALEGRE, RS.

Introdução A gestão Participativa é uma estratégia transver-
sal que possibilita a formulação da política de saúde a partir da 
facilitação da participação social. Requer a adoção de práticas 
e mecanismos que efetivem a inclusão dos profissionais de 
saúde e da comunidade. As práticas participativas implicam 
na construção de consensos, a partir da identificação e reco-
nhecimento dos dissensos, indicando alternativas a partir das 
diferentes opiniões, ensejando resultados mais expressivos e 
duradouros. O ConsolidaSUS é um projeto que propõe a des-
centralização da gestão participativa, do planejamento, mo-
nitoramento e da avaliação em saúde da Secretaria Municipal 
da Saúde. Orienta-se pela co-responsabilização e espaços per-
manentes de gestão colaborativa. Utiliza o fórum intitulado 
Equipes de Monitoramento como principal estratégia de des-
centralização, associado ao conhecimento e a análise sobre os 
instrumentos normativos de planejamento do SUS e sobre os 
principais indicadores de saúde de cada região. Para que este 
fórum se efetive, importante que os atores envolvidos este-
jam comprometidos com os seguintes aspectos: correspon-
sabilização, cogestão, manutenção de espaços permanentes 
de participação. Objetivos Objetivo geral: Fortalecer o plane-
jamento ascendente e a gestão participativa no município de 
Porto Alegre, RS. Objetivos específicos: Ampliar a participa-
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Patrícia Paiva Pereira; Jefferson Martins Demétrio; João Vitor 
Santos; José Sobrinho Barros; Kelly Christine Marques de 
Castro; Stella Gomes Alves dos Santos; Walquíria Dias Rosa; 
Éverton Luís Pereira; Maria Margarita Urdaneta Gutierrez; 
Maria Paula do Amaral Zaitune;

15658 O SETOR DE APOIO E ASSESSORIA À 
DESCENTRALIZAÇÃO DE OUVIDORIAS DO SUS: 
INCENTIVANDO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL AO 
FORTALECIMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO

Introdução A participação da comunidade no Sistema Único 
de Saúde (SUS) se referendou legalmente com a promulgação 
da Constituição Federal em 1988 e das Leis Federais nº 8.080 e 
8.142, ambas do ano de 1990. A participação da sociedade no 
SUS também foi discutida na 12ª Conferência Nacional de Saú-
de, realizada em 2003, que propôs a criação e implementação 
de Ouvidorias do SUS como canais de escuta contínuo, de for-
talecimento do controle social e da gestão participativa. Nes-
se mesmo ano de 2003 foi criada a Secretaria de Gestão Estra-
tégica e Participativa no Ministério da Saúde, composta por 
departamentos, dentre esse, o Departamento de Ouvidoria 
Geral do SUS - DOGES. As Ouvidorias do SUS, nesse contexto, 
se consolidaram como espaços de participação da população, 
no SUS, a partir das ações de descentralização desenvolvidas 
pelo Setor de Apoio e Assessoria à Descentralização, em par-
ceria com as Secretarias de Saúde. Esses espaços de Ouvidoria 
buscam se tornar unidades de importância estratégica para a 
gestão do SUS, contribuindo com a participação do cidadão 
na avaliação e fiscalização da qualidade dos serviços de saú-
de, auxiliando no aprimoramento da gestão pública (BRASIL, 
2013). Objetivos Incentivar e apoiar a criação, a modernização 
e a integração de ouvidorias do SUS e promover articulação 
destas instâncias; Disponibilizar o sistema informatizado Ouvi-
dorSUS e realizar capacitações para sua utilização; Desenvol-
ver estudos relativos à área de ouvidoria em saúde; Fomentar 
a prática de educação permanente para as ouvidorias do SUS; 
e Orientar e acompanhar a elaboração de normas, diretrizes 
e orientações para à implementação do Sistema Nacional de 
Ouvidoria. Metodologia A partir do ano de 2003, o DOGES ini-
ciou suas atividades no Ministério da Saúde. No ano de 2008, 
o Departamento instituiu o Setor de Apoio à Descentraliza-
ção, responsável pelas ações de descentralização das Ouvi-
dorias do SUS. Esse setor apoia a implantação de ouvidorias 
do SUS nas Secretarias de Saúde, Hospitais, Centros de Re-
ferência, dentre outros. Várias estratégias são adotadas para 
o alcance dos objetivos, entre elas: celebração de convênios, 
disponibilização sistema OuvidorSUS e Kit ParticipaSUS (com-
putador, mesa, cadeira, impressora e estabilizador), recursos 
financeiros (portarias ParticipaSUS) via fundo a fundo, cursos 
e eventos na temática de Ouvidorias do SUS. Atualmente a 
área é denominada Setor de Apoio e Assessoria à Descentrali-
zação e busca, a partir de seu quadro de referências técnicas, 
assessorar e apoiar as localidades para implementação dos 
serviços e para implantação em novos espaços, de acordo 
com a Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa. 
Resultados e Discussão A organização do Departamento de 
Ouvidoria Geral do SUS, por meio do Setor de Apoio e Asses-
soria à Descentralização - SAAD, garantiu a implantação de um 

grande quantitativo de ouvidorias pelo país. A descentraliza-
ção desses serviços, em parceria com as Ouvidorias das Secre-
tarias de Saúde, foi pautada pelos princípios e diretrizes que 
regem o Sistema Único de Saúde, focado na Política Nacional 
de Gestão Estratégica e Participativa e na Política Nacional de 
Educação Permanente em Saúde. O Decreto nº 7.508 de 2011 
fortaleceu o SAAD no discurso sobre as Ouvidorias, como es-
paço de participação da comunidade no SUS, capazes de ava-
liarem as práticas, ações e serviços de saúde. Outra importan-
te estratégia foi o desenvolvimento do sistema OuvidorSUS, 
que permitiu a integração das Ouvidorias, deu celeridade ao 
processo de tratamento das manifestações e conformou, no 
Brasil, um Sistema Nacional de Ouvidorias do SUS, integradas 
em rede, capaz de subsidiar a gestão nos processos de toma-
da de decisão. Conclusões/Considerações Finais A criação do 
SAAD e a sua implementação foram estratégicas para o SUS, 
pois garantiu a descentralização de serviços, preconizado 
pela Lei nº 8.080 de 1990, e, consequentemente, garantiu um 
aumento efetivo do número de ouvidorias no país, o reconhe-
cimento e a ampliação da participação dos cidadãos na gestão 
dos serviços de saúde e, ainda, proporcionou aos gestores dos 
serviços de saúde um novo olhar, não mais focado exclusiva-
mente nas áreas técnicas de saúde, mas também na perspec-
tiva do usuário do SUS. No contexto da Política Nacional de 
Educação Permanente em Saúde é pertinente a continuidade 
das ações do SAAD, de seus métodos educativos, mudando 
práticas, por meio de reflexões compartilhadas, em um pro-
cesso efetivamente coletivo. É importante que experiências 
exitosas e inovadoras sejam divulgadas para outros serviços 
e áreas técnicas, proporcionando a integração no SUS, ga-
rantindo a melhoria das práticas, ações e serviços na saúde 
pública deste país. Referências BRASIL. Ministério da Saúde. 
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Orientações 
básicas para implantação de ouvidorias do SUS. 2013. Disponí-
vel em: <http://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/resource/pt/mis-
37387>. Acesso em: 04 de janeiro de 2017. ______. Ministério 
da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. 
Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS: 
ParticipaSUS. 2 ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2009. 
Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/
politica_estrategica_participasus_2ed.pdf>. Acesso em: 12 de 
fevereiro de 2017. ______. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Política Nacional 
de Educação Permanente em Saúde. – Brasília, DF: Ministério 
da Saúde, 2009. Disponível em: < http://bvsms.saude.gov.br/
bvs/publicacoes/politica_nacional_educacao_permanente_
saude.pdf>. Acesso em: 12 de fevereiro de 2017.

Rafael Vulpi Caliari; Lawrence Gonçalves; Rafaela Dias Cabral; 
Renata Carvalho Lustosa; Roger Salles Rousseau Guedes; Tainah 
Dumont Teixeira;

15668 OUVIDORIAS DO SUS: A PERCEPÇÃO DO 
COTIDIANO DE TRABALHO NO RIO GRANDE DO SUL

Introdução A ouvidoria pública se constitui como uma insti-
tuição recente no Brasil, tendo se desenvolvido consideravel-
mente nas diferentes esferas de governo, nos últimos anos. 
Neste contexto, vislumbra-se que o grande número de proto-
colos gerados mostra a necessidade que o cidadão sente em 
ter uma instituição que possa, além de defender seus direitos, 

dos. Destacaram a fiscalização da gestão e da regionalização 
coordenada pelo SUS, a garantia dos repasses dos recursos, 
melhores salários para os profissionais da saúde e a captação 
de novas tecnologias que auxiliem o gestor na administra-
ção, como possíveis soluções para os problemas discutidos. 
Ademais, foi reforçada a importância da função do bacharel 
em Gestão em Sistemas e Serviços de Saúde no mercado de 
trabalho e no processo de fortalecimento do SUS, na perspec-
tiva de combater esses desafios e melhorar o acesso dos cida-
dãos brasileiros aos serviços públicos de saúde. Conclusões/
Considerações Finais Os profissionais da área de comunicação 
social, em tese, devem conhecer os diversos assuntos que es-
tejam em pauta. E, como se sabe, a saúde pública é um tema 
em constante discussão no Brasil. Entretanto, foi evidenciado 
que alguns deles possuem dificuldade em adentrar no SUS e 
vivenciá-lo, bem como exercer o controle social, mesmo que 
isso faça referência não só a sua profissão, mas à sua cidada-
nia. Apesar disso, ressalta-se o papel do comunicador como 
instrumento para a visibilidade e divulgação dos problemas 
enfrentados no SUS e as soluções encontradas para estes, de 
modo a abrir a visão da população e lhes fazer enxergar e con-
tribuir para o crescimento e aperfeiçoamento do sistema de 
saúde brasileiro. Referências IBAÑEZ, Nelson; VECINA NETO, 
Gonzalo. Modelos de gestão e o SUS. Ciência & Saúde Coleti-
va, Rio de Janeiro, v. 12, p.1831-1840, 2007.

Juliana Marques Nogueira Mendonça; Jefferson Cipriano 
Leitão; Débora Zidanes Correia dos Santos; Maxsuel Fernandes 
Barbosa; Hayanne Kerolayne dos Santos Silva; José Fortunato 
Pereira Filho; Jônia Cybele Santos Lima; Janete Lima de Castro;

15636 PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL: ANÁLISE 
DAS ATAS DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE 
MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

Introdução Na democracia um dos cinco princípios é a parti-
cipação popular, que possibilita a transformação da realida-
de. “É através da participação que se supera a resignação e o 
medo e gera as condições para o exercício pleno da liberdade 
e da cidadania” (SOUZA, 2004, p.2). Desse modo, a criação 
dos Conselhos de Saúde e norteado e fundamentado na parti-
cipação social, em particular, na saúde. De acordo com a Lei nº 
8.142/1990, as duas formas principais de participação social no 
campo da saúde, são as Conferências e os Conselhos de Saú-
de. Os Conselhos de Saúde foram criados de modo a aproxi-
mar a população de decisões importantes que interferem em 
sua condição de vida. Em verdade, acredita-se que o Conselho 
de Saúde proporciona um diálogo entre governo e sociedade, 
com o intuito de promover a saúde para todos, participação 
na gestão pública e assim, refletir no SUS e no fortalecimen-
to de suas diretrizes. Os Conselhos devem funcionar mensal-
mente, tendo o dever de realizar atas que registrem cada uma 
das reuniões. Devem elaborar um diagnóstico de situação de 
saúde para (re)conhecer a localidade para facilitar a elabora-
ção do Plano de saúde. Objetivos A presente pesquisa tem o 
objetivo de analisar as demandas dos municípios de Alexânia 
e Pirenópolis por meio dos registros em atas dos Conselhos 
Municipais de Saúde do período de 2011 a abril de 2016, tendo 
em vista a importância da participação social. Além disso, a 
proposta é analisar como o funcionamento dos Conselhos da 
região dos Pirineus, entorno do DF, pode nos dar elementos 

para (re)pensar estratégias de participação e controle social 
no SUS. Metodologia Os dados e as reflexões aqui apresen-
tados/as foram coletados por meio de diferentes métodos. O 
primeiro diz respeito a análise documental, tendo como fonte 
as atas dos CMS, os Planos Municipais de Saúde das cidades 
mencionadas e os registros das Conferências Municipais de 
Saúde. Além disso, utilizou-se reflexões baseadas em obser-
vações diretas da realidade, realizadas em visitas de campo 
do projeto Ambiente & Saúde na região dos Pirineus, entor-
no do Distrito Federal por pesquisadores aos municípios. As 
atas foram obtidas diretamente nos CMS e foram analisadas 
por meio da criação de categorias explicativas que emergiram 
quando da leitura (CASSINI et all, 1996). As observações fo-
ram sistematizadas de modo a refletir sobre a importância de 
(re)pensar a organização da participação social para a conso-
lidação do SUS. Resultados e Discussão A busca pelas atas ini-
ciou-se pelos sites oficiais. Por não encontrar as informações 
sobre os documentos nos sites, foram realizadas tentativas de 
contato com órgãos responsáveis. Isso nos aponta que os do-
cumentos não são suficientemente publicizados, dificultando 
a visualização da população em geral. Após análise dos dados 
observamos que os CMS dos municípios estudados apresen-
tam distanciamento em relação ao planejado e disposto nas 
normativas e aquilo que é vivido na prática cotidiana. Pode-
mos citar alguns exemplos, como a composição dos CMS, que 
deve ser feita por 50% de usuários, 25% de gestores e os outros 
25% dos trabalhadores na saúde, a forma como são eleitos os 
conselheiros e o tempo de permanência. O conteúdo das atas 
foi dividido em duas grandes categorias analíticas: delibera-
ções e discussões, dentro de tais categorias, foram designa-
dos subitens que apontam as principais necessidades da po-
pulação. No geral, as atas apontam para discussões que levam 
em consideração principalmente as demandas do executivo. 
Foram encontradas poucas reivindicações e/ou pautas de dis-
cussões oriundas da comunidade, o que demonstra pouca voz 
efetiva da população. Conclusões/Considerações Finais O con-
trole e a participação social são importantes ferramentas para 
consolidação do SUS e para o fortalecimento de seus princí-
pios e diretrizes. Elas permitem que cidadãos participem das 
decisões, possibilitando que outras vozes possam ser ouvidas 
para a elaboração de políticas ou ações em saúde. Além disso, 
são espaços estratégias de acompanhamento do executivo. 
Os Conselhos de Saúde, dessa forma, assumem importância 
estratégica para a participação social. Entretanto, as reflexões 
aqui apresentadas mostram que nem sempre os CMS estão 
atentos às demandas da população. As discussões apresen-
tadas nas atas demonstram que, grande medida, são as pro-
postas do executivo que são pautadas. Seria importante para 
o fortalecimento do SUS (re)pensar estratégias de participa-
ção direta, especialmente fortalecendo os CMS como espaços 
de escuta e também criando mecanismos de garantir maior 
representatividade da população nas discussões. Referên-
cias CASSIANI, S. de B.; CALIRI, M.H.L.; PELÁ, N.T.R. A teoria 
fundamentada nos dados como abordagem da pesquisa in-
terpretativa. Rev.latino-am.enfermagem, v. 4, n. 3, p. 75-88, 
dezembro 1996. SOUZA, Herbert De. Participação. São Paulo: 
Laboratório de Tecnologia e Sistemas de Informação. Faculda-
de de Economia, Administração e Contabilidade. Universidade 
de São Paulo, 2004.
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vimento de novo sistema para trabalhar com a segunda edi-
ção do Prêmio Cecília Donnangelo. Conclusões/Considerações 
Finais A Premiação estimulou a autoavaliação das Ouvidorias 
do SUS e serve hoje como referência sobre experiências exi-
tosas e/ou inovadoras na temática. A sua continuidade busca 
o aperfeiçoamento de experiências e a visibilidade, também, 
de novas categorias, incluindo ideias de aplicativos e sistemas 
de informação para Ouvidorias.

Rafael Vulpi Caliari; Cristiane Helena do Couto Araújo; Danielle 
Luciani Pires Marques do Nascimento;

15762 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE POPULAÇÕES 
EXPOSTAS A AGROTÓXICOS: A EXPERIÊNCIA DE 
PERNAMBUCO NA BUSCA DA INTERSETORIALIDADE E 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL.

Introdução O Brasil é o maior consumidor mundial de agro-
tóxicos, mas não é o maior produtor de grãos. Essas substân-
cias são amplamente utilizadas em todas as regiões de país 
e podem provocar enfermidades agudas e crônicas. Deste 
modo, o Ministério da Saúde, por meio do Plano Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica repassou incentivo finan-
ceiro para que os estados organizem propostas de vigilância. 
Objetivos * Construir uma estratégia de Vigilância em Saúde 
de Populações Expostas a Agrotóxicos (VSPEA) para o esta-
do de Pernambuco (PE). * Promover a intersetorialidade na 
execução das ações. * Fortalecer a participação social em to-
das as etapas das ações. Metodologia O problema dos agro-
tóxicos e suas repercussões à saúde é intersetorial e requer 
uma atuação articulada no próprio Sistema Único de Saúde, 
envolvendo todos os níveis de atenção. Assim, foi formaliza-
do, mediante resolução da Comissão Intergestores Bipartite, 
um Grupo Condutor (GC) com representantes das Secretarias 
de Agricultura, Educação, Universidade, Centros de Pesquisa, 
Conselho Estadual de Saúde, Campanha Permanente Contra 
os Agrotóxicos e Pela Vida, Federação dos Trabalhadores da 
Agricultura - PE, Colegiado de Secretários Municipais de Saú-
de, entre outros, para criação de um Plano de Vigilância de Po-
pulações Expostas à Agrotóxicos Resultados e Discussão Foi 
construído estudo de morbimortalidade e uso de agrotóxicos 
com dados de área plantada, municípios com histórico de resí-
duos em alimentos, casos de intoxicação, entre outros. Assim, 
o GC definiu 15 municípios prioritários que deverão cadastrar 
trabalhadores/as que aplicam agrotóxicos nas Unidades de 
Saúde da Família. Esses agricultores receberão a Carteira do/a 
Aplicador/a de Agrotóxicos e deverão anotar quando o uso do 
produto provocar sintomas, como uma estratégia de corres-
ponsabilização pela vigilância da sua saúde. Além disso, outras 
ações envolvendo as secretarias de educação e agricultura 
foram definidas. Parte das ações já foram realizadas e os re-
sultados são monitorados no GC. Conclusões/Considerações 
Finais A formação de um grupo intra e intersetorial foi impor-
tante para uma melhor compreensão do problema do uso de 
agrotóxicos alcançar os objetivos propostos. A participação 
de trabalhadores/as foi decisiva para o envolvimento da po-
pulação e consolidar a democratização e participação social 
como princípios das políticas do Sistema Único de Saúde.

Pedro Costa Cavalcanti de Albuquerque; Giselle Azevedo da 
Rocha; Adriana Guerra Campos; Alyne Fernanda Tôrres de Lima; 
Juliana Martins Barbosa Silva Costa;

15808 DESAFIOS NO CONTROLE SOCIAL NA ÓTICA DOS 
ENFERMEIROS CONSELHEIROS DE SAÚDE

Introdução Na saúde, o controle social é concebido como re-
sultado da participação direta da população na gestão públi-
ca, resultando na apropriação de meios e instrumentos para 
planejar, fiscalizar e analisar as ações e os serviços de saúde 
(MARTINS; SANTOS, 2012). Assim, foi formulada a lei 8.142/90 
para regulamentar a participação dos usuários na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS), inclusive no que diz respeito 
aos gastos públicos, através de conferências e conselhos de 
saúde, espaços privilegiados à exposição das necessidades da 
população de forma autônoma (SERRANO, 2009). Nesse con-
texto, o enfermeiro destaca-se como potencial fortalecedor, 
incentivando a participação dos usuários, através do exercí-
cio de suas funções, como trabalhador da saúde, e/ou gestor 
(ZAMBON; OGATA, 2011). Não obstante, nas vivências de aca-
dêmicos no âmbito da saúde coletiva, percebeu-se a pouca 
participação de enfermeiros e estudantes na promoção das 
politicas públicas de saúde e nos conselhos, denotando a 
necessidade de um estudo acerca dos desafios enfrentados 
pelo enfermeiro no conselho municipal de saúde (CMS) como 
forma de melhor entender o papel desse profissional como 
agente transformador. Objetivos Identificar os desafios do 
enfermeiro na participação no conselho municipal de saúde. 
Metodologia esquisa de campo, exploratória-descritiva, com 
abordagem qualitativa, realizada entre setembro e outubro 
de dois mil e dezesseis em Sobral-CE. Foram entrevistados 
oito enfermeiros que atuam ou atuaram como conselheiros 
de saúde no município nos últimos oito anos, no segmento 
de profissionais de saúde, por meio de entrevista semiestru-
turada com um roteiro elaborado pelos autores. Inicialmente 
realizou-se uma visita ao CMS de Sobral e buscou-se nas atas 
de nomeação sujeitos que se enquadrassem na pesquisa, os 
quais foram contactados por telefone, explicando o objeti-
vo e perguntando sobre o aceite em participar do estudo. 
Após, foram marcadas as entrevistas de acordo com a dispo-
nibilidade de cada participante, onde assinaram o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. As falas foram analisadas 
segundo a análise temática de Minayo (2010). A pesquisa foi 
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Estadual Vale do Acaraú com o número: 887.078. Resultados 
e Discussão Quando os enfermeiros foram indagados sobre 
os principais desafios encontrados na sua participação como 
conselheiro, referiram a dificuldade de conscientização da 
comunidade para a participação social, e o despreparo dos 
conselheiros para exercício da funçã. Observa-se que para a 
efetiva gestão democrática do SUS é necessária a participa-
ção dos usuários que deve ser fomentada, fortalecendo os 
espaços de participação como os CMS’s. As pessoas parti-
cipam do CMS para conhecer o sistema de saúde, e muitas 
vezes, assumem o cargo desconhecendo-o quase completa-
mente, esperando aprendê-lo no desempenho de sua função 
(MARTINS; SANTOS, 2012). Citou-se em algumas falas o pre-
domínio da função fiscalizadora do CMS, justificada pelo des-

promovê-los, para além dos já reconhecidos espaços de exer-
cício da cidadania.1 São órgãos cuja função principal é “ouvir” 
a manifestação acerca de serviços, intervindo na relação en-
tre o usuário e a administração pública. O conhecimento da 
opinião dos usuários em relação aos serviços públicos é im-
portante instrumento auxiliar para planejamento e tomada de 
decisões. As ouvidorias públicas são universalistas e tentam 
estimular a propagação da cidadania e da gestão participati-
va. 2 A Participação Social no Sistema Único de Saúde (SUS) 
é uma diretriz constitucional fundamental na constituição da 
saúde pública, que descreve, entre as ações, a relevância do 
apoio à implementação de ouvidorias, com vistas ao fortaleci-
mento da gestão estratégica do SUS. Desse modo, verifica-se 
que as ouvidorias do SUS devem ser provenientes da parti-
cipação social. Objetivos Ampliar a participação de cidadãos 
do estado do Rio Grande do Sul (RS) no SUS, como preconi-
za a Constituição Federal de 1988 e a Lei 8080 de 1990; ga-
rantir a avaliação dos serviços de saúde, a partir da visão de 
trabalhadores e usuários; produzir relatórios para subsidiar a 
gestão do SUS; disseminar as informações quantificadas da 
Ouvidoria aos diversos atores da rede SUS, a fim de gerar mu-
danças nas práticas de cuidado e vigilância, aproximando-as 
com os anseios da população. Metodologia Neste trabalho, 
descreveremos brevemente parte da atuação dos ouvidores 
do SUS estaduais e regionais no estado do Rio Grande do Sul 
(RS). Dentre as ações realizadas, elencamos as seguintes: re-
uniões dos ouvidores estaduais e regionais com os ouvidores 
ou interlocutores municipais; contato frequente com as secre-
tarias municipais de saúde (SMS), com os gestores de saúde 
e prestadores de serviços SUS, bem como presença nos en-
contros de Comissão Intergestores Regional (CIR); relatórios 
gerenciais sobre os protocolos recebidos, categorizados por 
tipo de demanda, assunto e sub-assunto, enviados aos ges-
tores regionais, estaduais e municipais; compartilhamento de 
protocolos com as diferentes coordenações dos Programas e 
Políticas de Saúde, nas diferentes esferas de gestão, via Siste-
ma OuvidorSUS; realização de Ouvidoria Itinerante no interior 
do estado. Resultados e Discussão As Ouvidorias do SUS têm 
como objetivo propiciar a comunicação e subsidiar a gestão 
para tomadas de decisões. Para concretização disso, foram 
enviados relatórios aos gestores do SUS, tendo em vista a elu-
cidação das principais demandas dos municípios, a partir de 
relatórios e reuniões. Assim, oportunizaram-se comparações 
locorregionais em locais de debates, como em reuniões de 
CIR, o que gerou impacto e mudanças nas práticas das SMS. É 
cristalino que o proficiente alcance da ouvidoria ainda envol-
ve muitos desafios, como o relativo às demandas serem de 
conhecimento dos diferentes atores que fazem parte da rede 
SUS, seja regional ou estadual, para que se possa modificar o 
cotidiano de trabalho. Sob a égide desta perspectiva, os ou-
vidores se propuseram a compor sua rede com coordenado-
res de saúde dos diferentes níveis. Já as Oficinas Itinerantes 
ocorreram em 4 regiões de saúde e permitiram informar aos 
cidadãos sobre a rede de serviços do SUS, a importância do 
controle social e da participação nos Conselhos de Saúde a 
partir da Lei nº 8142/90, além do trabalho das ouvidorias do 
SUS na ampliação da participação da comunidade, conforme 
a Lei nº 8080/90. Conclusões/Considerações Finais A ouvi-
doria do SUS é um relevante dispositivo para planejamento 

em saúde, uma vez que dissemina informações e empodera 
usuários e trabalhadores de saúde, desde os ouvidores SUS 
a todos integrantes da rede, coordenadores regionais, traba-
lhadores da gestão a da assistência. Ações desarticuladas de 
ouvidoria, sem a intersecção com o controle social e os ges-
tores, não propiciaram mudanças nas práticas de saúde. A 
utilização de dados da ouvidoria na educação em saúde, con-
selhos de saúde e CIR é necessária para maiores resultados e 
impactos. Ações no território, como as ouvidorias itinerantes, 
proporcionaram uma maior aproximação com os cidadãos, 
bem como discussões acerca da cidadania e do SUS. Para con-
tribuir com a melhoria dos serviços, a ouvidoria do SUS deve 
interagir com os diferentes atores sociais envolvidos. Assim, 
permitir-se-á a ampliação da autonomia do próprio usuário, 
revelando sua participação como cidadão, o que fará com que 
este se torne protagonista de seu cuidado. Referências 1-ZA-
VERUCHA, Jorge. O papel da ouvidoria de polícia. Sociologias, 
Porto Alegre, n. 20, p. 224-235, Dec. 2008. 2-PINTO, E.; LYRA, 
R. P. Modalidades de ouvidoria pública no Brasil. João Pessoa: 
Editora Universitária da UFPB, 2009.

Bruna Campos De Cesaro; Luana Gonçalves Gehres; Emerson 
Borba Alves; Aline Giovana Flach Kunzler; Rafael Vulpi Caliari;

15683 PRÊMIO CECÍLIA DONNANGELO DE OUVIDORIA 
SUS

Introdução Em 2012, o Departamento de Ouvidoria Geral do 
SUS, em parceria com o Colegiado Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde, instituiu o Prêmio Cecília Donnangelo 
de Ouvidoria SUS, voltado à promoção de experiências exito-
sas, com aplicação na gestão do sistema e na formulação de 
Políticas de Saúde. Esse concurso foi inspirado em uma das 
pioneiras na construção de um pensamento social em saúde. 
Objetivos Incentivar a produção técnico-científica voltada às 
experiências exitosas de Ouvidorias do SUS. Reconhecer e 
premiar o mérito dos trabalhos das Ouvidorias do SUS. Publi-
car as experiências exitosas para estimular práticas exitosas 
e inovadoras no SUS. Metodologia Foi publicado edital con-
tendo todas as informações do Prêmio Cecília Donnangelo, 
instituindo Comitê Executivo do Prêmio e Comissão de Avalia-
ção. O prêmio se dividiu em 2 categorias: narrativas e relatos, 
constituída de depoimentos organizados de acontecimentos 
reais, nos quais têm destaque os fatos, suas repercussões e os 
aprendizados desenvolvidos a partir da experiência; pesqui-
sas e sistematizações, representada por textos científicos de-
senvolvidos por atores dos serviços de ouvidorias do SUS, de 
entidades sociais e populares, de universidades e centros de 
ensino, visando à socialização de descobertas, questionamen-
tos e metodologias. Resultados e Discussão O prêmio Cecília 
Donnangelo recebeu 70 inscrições. Dos trabalhos inscritos, 
20 foram selecionados para publicação. Os três trabalhos, de 
cada categoria, que obtiveram maior pontuação receberam, 
a título de incentivo, valores em dinheiro e os demais rece-
beram menção honrosa, durante a segunda edição da Mostra 
Nacional de Experiências em Gestão Estratégica e Participati-
va no SUS, em 2014. A publicação do Prêmio Cecília Donnan-
gelo foi produzida em português, inglês e espanhol, propor-
cionando o intercâmbio de informações entre as Ouvidoria do 
SUS e outros países. Em 2017 estamos finalizando o desenvol-
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dam às demandas da sociedade. Assim, o Brasil almejando 
retomar o crescimento econômico-social iniciado no governo 
Lula, deve promover um amplo debate democrático entre o 
Estado e a sociedade para buscar soluções que paralisem o 
atual processo de desmantelamento dos serviços públicos 
essenciais e as ameaças aos direitos sociais como a saúde, 
previdência e assistência social. Conclusões/Considerações Fi-
nais Considerando-se as reformas que se aproximam no atual 
governo Temer, é urgente e salutar que a sociedade brasileira 
se organize, se expresse pelo diálogo e debate nos diversos 
espaços de participação social e lute democraticamente pela 
manutenção e o avanço de seus direitos e políticas sociais 
para alcançar uma sociedade mais justa e igualitária.

Claudia Fatima Morais dos Santos Picanço;

15941 APROXIMANDO O POVO DO SEU DIREITO À 
SAÚDE

Introdução A Lei 8.142/90 garante a participação da comu-
nidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), com a 
criação das instâncias colegiadas Conferência de Saúde e o 
Conselho de Saúde. A participação da comunidade na saúde 
é preceito constitucional que deve ser proposta, estimulada 
e garantida pelos dirigentes de saúde. Objetivos Apresentar 
a experiência realizada em vivência na atenção básica, cuja 
intervenção teve como foco debater o tema da participação 
popular e controle social e estimular a gestão participativa 
em uma Unidade de Estratégia Saúde da Família em Natal/
RN. Metodologia Trata-se de um relato de experiência de-
senvolvido no período de 7 semanas, no estágio curricular 
obrigatório do curso de Gestão em Sistemas e Serviços de 

Saúde na unidade de Estratégia Saúde da Família do bairro 
Bom Pastor da cidade de Natal/RN, observando, conhecendo 
e realizando diversas tarefas. A partir do que foi vivenciado 
realizamos intervenções abordando o tema “Controle So-
cial”, onde foram desenvolvidas várias ações: exposições de 
vídeos, conversas nos espaços comunitários, apresentação 
de teatro, bazar em benefício da UESF e uma semana de ati-
vidades voltadas à saúde do bebê como o CD (Crescimento 
e desenvolvimento) coletivo. Resultados e Discussão Foram 
realizadas mais de 12 ações que envolviam a participação da 
comunidade dentro da unidade de saúde, observou-se uma 
notória participação da comunidade nas atividades realiza-
das na UBS, além de maior participação dos profissionais 
nas ações coletivas propostas e que os aproximavam mais 
da população, assim como aproximou mais os usuários uns 
dos outros, com a realização, por exemplo de CDs coletivos, 
momento em que as mães e pais presentes trocavam saberes 
uns com os outros e o profissional conduzia as discussões. 
Tal participação acabou viabilizando no final do estágio a im-
plantação do Conselho Gestor Local, ferramenta importante 
e prevista em lei que ainda não existia na unidade. Conclu-
sões/Considerações Finais Acreditamos ter contribuindo com 
o serviço de saúde, encontrando na participação dos profis-
sionais ferramenta fundamental para aproximação da comu-
nidade, buscando viabilizar e conscientizar a população a lu-
tar através das instâncias de controle social pelo seu direito 
a uma saúde universal e de qualidade, garantida a todos na 
Constituição Federal.

Élida Dias Cândido; Rafaela Filgueira Paiva; Tatiana de Medeiros 
Carvalho Mendes;

9. DIREITO E JUDICIALIZAÇÃO NA SAÚDE

13133 DEMANDAS JUDICIAIS DE SOMATROPINA 
NO ESTADO DE PERNAMBUCO: O ESTIGMA DA BAIXO 
ESTATURA

Introdução O hormônio de crescimento humano (GH), tam-
bém conhecido como somatotropina é utilizado no tratamen-
to de diversas doenças: genéticas; crônicas; deficiência de 
GH; indivíduos com estatura abaixo do normal para a idade e 
o sexo, ou abaixo do esperado para o padrão familial. Um nú-
mero significante de pessoas tratadas com GH corresponde a 
crianças e adolescentes com baixa estatura idiopática (BEI). 
Objetivos Analisar a ocorrência de ações judiciais contra o Es-
tado de Pernambuco no ano de 2015, do medicamento soma-
totropina. Metodologia Estudo descritivo, retrospectivo com 
base nas informações de ações judiciais com demandas pelo 
GH contra o Estado de Pernambuco, no ano de 2015. A coleta 
foi realizada no Núcleo de Ações Judiciais (NAJ) da Secretaria 
de Saúde do Estado de Pernambuco. As variáveis estudadas 
foram: sexo e patologia dos beneficiários das ações; médico 
prescritor; e origem da prescrição médica (natureza jurídica). 
Resultados e Discussão Foram analisadas 74 ações envolven-
do o GH, das quais, 68% eram relativas a usuários do sexo 
masculino, 47% foram originados de instituições públicas, e 
32% eram referentes às prescrições de um único médico. A 

patologia que obteve o maior número de ações foi o “nanis-
mo, não classificado em outra parte”, com 58%. O aumento 
na utilização do GH está relacionado com a existência de um 
padrão socialmente valorizado e discriminante quanto ao fe-
nótipo populacional, fazendo com que algumas pessoas com 
baixa estatura busquem tratamento por medo de sofrerem 
algum estigma. O número considerável de ações relativas a 
poucos prescritores justificaria uma investigação sobre possí-
veis conflitos de interesse. Conclusões/Considerações Finais 
Apesar do uso de GH em pessoas com BEI ser seguro/efetivo, 
critérios relacionados a sua eficácia devem ser considerados 
quando da indicação terapêutica. O grande número de ações 
por GH pode estar relacionado ao fato do preço final do tra-
tamento ser considerado muito elevado, fazendo com que as 
pessoas recorram ao Poder Judiciário para consegui-lo.

Antonio Angelo Menezes Barreto; Diego Medeiros Guedes;

13167 COROLÁRIOS DO PODER DE POLÍCIA SANITÁRIA 
PARA A GESTÃO E A ORGANIZAÇÃO DA FORÇA DE 
TRABALHO NAS “VIGILÂNCIAS” DA SAÚDE

Introdução O poder de polícia sanitária é fundamental no 
campo das Vigilâncias da Saúde, pela possibilidade de impor 
restrições a direitos e garantias individuais. O conceito de 

preparo dos conselheiros. Fora a atividade de fiscalização, o 
CMS é responsável pelo acompanhamento da gestão, elabo-
ração de políticas públicas e acompanhamento dos projetos 
aprovados. Foi elencada também, em alguns casos, a atitude 
clientelista que beneficia apenas alguns ou que atende a inte-
resses partidários e ambições políticas pessoais. Conclusões/
Considerações Finais Mesmo com todas as dificuldades aqui 
evidenciadas, pode-se afirmar que a atuação dos conselhei-
ros é significativa para a melhoria da condição de saúde da 
população. Cabe aos enfermeiros refletirem sobre a real pro-
posta de um Conselho de Saúde, na medida em que este foi 
proposto para ser um instrumento de legitimação do SUS, 
representando uma forma nova de pensar e agir para pro-
gramar as políticas de saúde. E que apesar de algumas fragili-
dades, acredita-se que a enfermagem está no caminho certo 
para realização do cuidado através do controle social. Um 
dos desafios ao realizar esta pesquisa consistiu na disponi-
bilidade dos participantes o que dificultou a coleta de dados. 
No entanto, com persistência conseguiu-se abranger todos 
os enfermeiros que se disponibilizaram a contribuir com o 
estudo. Tendo em vista os desafios apresentados, sugere-se 
a realização de novos estudos que tratem de maneira mais 
minuciosa tais dificuldades como forma de tornar o controle 
social mais efetivo. Referências MARTINS, A. L. X. SANTOS, S. 
M. R. O exercicio do controle social no sistema único de saú-
de. A ótica do enfermeiro como membro do conselho local 
de saúde. Rev saúde e sociedade. v.21. p.199-209. São Paulo, 
2012. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?scrip-
t=sci_arttext&pid=S0104-12902012000500017 . Acesso em: 20 
jul 2016. MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pes-
quisa qualitativa em saúde. 12ª ed. Editora: Hucitec. São Pau-
lo, 2010. SERRANO, M. A. M. Sistema Único de Saúde e suas 
diretrizes constitucionais. 2 ed. São Paulo: Verbatim, 2009. 
ZAMBON, V. D; OGATA, M. N. Configurações do conselhos 
municipais de saúde em uma região de São Paulo. Rev. Esc 
Enferm USP, v.46. n.6. p.1463-30. São Paulo, 2012. Disponível 
em: ttp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0080-62342011000400014 Acesso em: 28 ago 2016.

Samara Vasconcelos Alves; Hermínia Maria Sousa da Ponte; 
Francisco Meykel Amancio Gomes; Antônio Vicente Junior 
Gonçalves Silva; Samia Freitas Aires; Francisca Alanny Araújo 
Rocha;

15853 PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO LOCAL EM 
SAÚDE: DIREITOS E DEVERES DO USUÁRIO DO SUS, UM 
RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Introdução O controle social é um importante instrumento 
de monitoramento do Sistema Único de Saúde (SUS). Desse 
modo, o reconhecimento dos usuários do SUS sobre seus direi-
tos e deveres faz-se necessário para a construção do controle 
social do SUS e, consequentemente, para a melhoria da ges-
tão e do cuidado em saúde. Objetivos O trabalho tem o objeti-
vo de relatar a experiência da construção de um Planejamento 
e Programação Local em Saúde (PPLS) sobre o conhecimento 
dos usuários de uma Unidade de Saúde da Família sobre seus 
direitos e deveres no Sistema Único de Saúde. Metodologia 
Para a construção do PPLS foi aplicado um questionário a 48 
usuários da Unidade de Saúde da Família de Arenoso (Salva-

dor, Bahia), no mês de outubro de 2016. Os questionários con-
tinham 12 variáveis sobre os direitos e deveres do usuário do 
SUS, baseado na Carta dos Direitos dos Usuários de Saúde. Os 
usuários foram abordados enquanto esperavam atendimen-
to ou em outras atividades nos arredores da Unidade. Após 
a análise da situação foi realizada a construção de objetivos 
e estratégias para a superação dos problemas encontrados. 
Resultados e Discussão 58,3% dos entrevistados não sabiam 
a quem recorrer caso necessitassem fazer uma reclamação, 
sugestão ou crítica. 25% afirmaram não ter direito a ter acesso 
ao prontuário. 23% participantes afirmaram não ter deveres 
no momento de procurar atendimento, e dos 77% que afir-
maram possuir algum dever, 48% não soube responder quais 
eram. Percebeu-se pouco esclarecimento da população sobre 
os direitos e deveres dos usuários do SUS, o que pode difi-
cultar a participação destes sujeitos em espaços de controle 
social. Conclusões/Considerações Finais O conhecimento so-
bre os direitos e deveres dos usuários do SUS geralmente está 
restrito aos ambientes universitários e profissionais. A nossa 
experiência permitiu refletir sobre o baixo conhecimento dos 
usuários sobre seus direitos e deveres, e sobre a importância 
de democratizar este saber para a construção de um SUS mais 
popular e participativo.

Sara de Menezes de Santana; Erika Santana; Edvânia Pereira; 
Reinaci Rosa; Sara Maria de Andrade; Tatiane Bacelar; Laio 
Magno;

15925 DEMOCRACIA, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO: 
DESAFIOS DAS POLÍTICAS SOCIAIS E DO DIREITO À 
SAÚDE NO BRASIL

Introdução A sociedade brasileira, desde a promulgação da 
Constituição de 88, conquistou democraticamente uma série 
de direitos sociais e de saúde a partir da construção e imple-
mentação de Políticas Sociais demandadas por seus cidadãos. 
Entretanto, muitos destes direitos e conquistas sociais pa-
recem estar ameaçados num cenário de muitas incertezas e 
instabilidades política, econômica, institucional e social. Obje-
tivos Diante de reais ameaças aos direitos sociais, a pesquisa 
tem como principal objetivo despertar um debate na socieda-
de sobre a relevância da democracia, cidadania e participação 
social no enfrentamento das reformas propostas pelo gover-
no Michel Temer. Metodologia A pesquisa tem por base uma 
ampla revisão bibliográfica sobre o tema “Estado, Sociedade 
e Cidadania” abrangendo conceitos como justiça social, de-
mocracia, capital social, cidadania, participação social e o que 
vem a ser o papel do Estado Social no desenvolvimento de po-
líticas sociais que promovam o bem-estar da população. Para 
tanto, autores como Tocqueville, Dahl, Putnam, Marshall, Cas-
tel, Kerstenetzky, Esping-Andersen, Piketty, Wanderley San-
tos, Jessé Souza, Paulo Freire, Sérgio Buarque de Holanda, 
entre outros, foram estudados para melhor entendimento e 
análise crítica dos desafios das políticas sociais e de saúde que 
o país hoje enfrenta. Resultados e Discussão De acordo com 
a literatura estudada, verifica-se ser fundamental o exercício 
pleno da democracia, cidadania e participação social para se 
alcançar maior desenvolvimento, justiça e bem estar social. A 
partir de tais princípios se torna viável um bom levantamento, 
planejamento e implementação de políticas sociais que aten-
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sos administrativos ou judiciais no âmbito da gestão municipal 
do SUS, realiza pesquisa técnica e calcado na normatização 
vigente em políticas públicas de saúde emite a Nota Técnica. 
Resultados e Discussão Entre agosto a dezembro de 2016, o 
NAT emitiu 52 Notas Técnicas, sendo: Defensorias Públicas 31, 
Procuradoria Geral do Município 03, usuários do SUS 11, Con-
selho Tutelar 01 e Magistratura 06. Os temas foram: 42 medi-
camentos (79,24%), 04 dietas/fórmulas alimentares, 01 consul-
ta médica, 01 cirurgia, 04 exames complementares/imagem, 
01 terapia/procedimento. As possíveis falhas na prestação 
dos serviços no SUS: ineficiência da gestão pública em man-
ter os estoques de medicamentos, relação de medicamentos 
desatualizada, desconhecimento por parte dos profissionais 
e dos usuários do SUS acerca dos medicamentos disponíveis 
no SUS e da divisão de competência para seu fornecimento e 
dos serviços. Conclusões/Considerações Finais O NAT Palmas 
em sua atuação desenvolve um importante instrumento de 
transparência das políticas públicas em saúde e a necessidade 
de intensificar os estudos sobre as demandas judiciais e ex-
trajudiciais para acesso a serviços de saúde pública para que 
sejam identificadas suas principais falhas com consequente 
proposituras de possíveis soluções.

Vidal Gonzalez Mateos Junior; Sâmia Carvalho Mamede; Múcio 
Guilherme Moreira de Oliveira; Ana Alice Teixeira da Silva 
Maciel;

13259 A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NA PERSPECTIVA 
DA GESTÃO LOCAL: UM ESTUDO DA EXPERIÊNCIA DE 
SAQUAREMA - RJ

Introdução O trabalho teve como fonte de pesquisa a judicia-
lização do acesso à saúde e à assistência farmacêutica, espe-
cialmente para a aquisição de medicamentos de uso contínuo, 
no âmbito da gestão municipal do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Trata-se de estudo exploratório de caso, realizado atra-
vés de análise documental dos processos judiciais levados a 
termo no município de Saquarema, município fluminense. Ob-
jetivos O objetivo do trabalho é refletir como o direito consti-
tucional à saúde e a judicialização do acesso a medicamentos 
impactam a gestão local do SUS. Metodologia A técnica utili-
zada para elaborar a pesquisa foi a coleta de dados, realizada 
através de análise documental dos processos administrativos 
e ordens judiciais para aquisição de medicamentos, foram 
analisados um a um (78 ações judiciais e 28 processos adminis-
trativos), utilizaram--se como instrumentos de pesquisa, pri-
meiramente, as informações que identificassem as caracterís-
ticas dos processos judiciais, para depois conhecer o perfil dos 
autores das ações e suas patologias. Resultados e Discussão 
Os principais resultados da pesquisa a serem destacados são 
a gratuidade de justiça e a ação eficiente da Defensoria Pú-
blica da Comarca de Saquarema no acolhimento da questão. 
As mulheres acima de 61 anos representam cerca de sessenta 
por cento dos autores das ações, seguidas dos menores de 
vinte anos, principalmente crianças que usam leites especiais 
e jovens que necessitam de medicamentos para tratamento 
da epilepsia. Os autores das ações são portadores de doenças 
crônico-degenerativas e, portanto, fazem uso contínuo dos 
medicamentos requisitados nas ações judiciais, o que denota 
uma inflexibilidade do padrão de consumo. Conclusões/Con-
siderações Finais Conclui-se que há uma situação de conflito 

instalada na gestão local do SUS. O direito constitucional ins-
crito na CF-88 e garantido na LOS, fazendo-se cumprir através 
da intervenção do Poder Judiciário, assegurando aos usuários 
do sistema público de saúde os medicamentos necessários ao 
tratamento de suas doenças.

Jorge Mathias do Nascimento; George Edward Machado Kornis;

13410 ACESSO A MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NÃO 
REGISTRADOS E NÃO INCORPORADOS PELO SUS E O 
DIREITO À SAÚDE

Introdução As demandas judiciais requerendo acesso a me-
dicamentos de alto custo, incluindo aqueles não registrados 
nem incorporados pelo Sistema Único de Saúde brasileiro 
(SUS), vêm aumentando nos últimos anos. O Supremo Tribu-
nal iniciou o julgamento de dois recursos que tratam do tema 
e cujo resultado poderá influenciar os rumos da judicialização 
da saúde em geral e cujo exame se mostra relevante. Objetivos 
Avaliar as perspectivas de evolução da judicialização do aces-
so a prestações na área de saúde no Brasil, a partir da análise 
de votos já proferidos no Supremo Tribunal Federal no julga-
mento dos Recursos Extraordinários 566471 e 657718. Meto-
dologia Foi realizada pesquisa documental nas bases de dados 
nacionais oficiais, em especial do Supremo Tribunal Federal, 
para avaliar quais medidas têm sido tomadas nos processos 
envolvendo a judicialização da saúde referente às demandas 
por medicamentos de alto custo e a partir daí identificar a 
evolução da jurisprudência e a tendência que se desenha a 
partir de três votos já proferidos no julgamento dos Recursos 
Extraordinários 566471 e 657718. Resultados e Discussão Tem 
havido uma evolução na jurisprudência sobre acesso a pres-
tações na área de saúde, motivada por iniciativas do próprio 
Poder Judiciário e também pela edição da Lei 12.401/2011, que 
estabeleceu critérios de atuação e de incorporação de novas 
tecnologias em saúde pelo SUS. Pelo impacto financeiro que 
decisões que determinam o fornecimento de medicamentos 
não registrados nem incorporados pelo SUS têm, impõe-se o 
exame dos votos já proferidos no julgamento dos Recursos 
Extraordinários 566471 e 657718, que, em virtude de seu cará-
ter vinculante, definirá os rumos da judicialização. Daí a impor-
tância de seu exame. Conclusões/Considerações Finais A ten-
dência dos votos proferidos é no sentido de maior deferência 
no tocante às políticas definidas pelos órgãos competentes, 
exigindo maior transparência quanto ao critério de registro e 
de incorporação de medicamentos. Há riscos de o Judiciário 
replicar a atuação de instâncias administrativas e se mostra 
necessário maior diálogo institucional.

Eduardo Rocha Dias; Juliana Gomes Ramalho de Oliveira; 
Geraldo Bezerra da Silva Júnior;

13421 REPENSANDO A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE: 
UMA EXPERIÊNCIA DO NÚCLEO DE ESTUDOS JURÍDICOS 
EM SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
PALMAS -TOCANTINS

Introdução O Núcleo de Estudos Jurídicos (NEJS) da Secreta-
ria Municipal da Saúde de Palmas-TO foi instituído através da 
Portaria Conjunta INST Nº 17/SEMUS/FESP,DE 29 DE JUNHO 
DE 2016 como uma das estratégias para acompanhamento e 
apoio às demandas relativas à saúde pública, no âmbito do 

poder de polícia, estabelecido no Código Tributário Nacional 
(CTN), importa na definição do vínculo jurídico do servidor 
que o exercerá, exigindo carreira ou investidura específica. 
Ademais, a competência para exercício do poder de polícia 
limita-se ao território da Unidade da Federação em que o ser-
vidor ingressou por concurso. Objetivos A partir do conceito 
de poder de polícia, apontar o vínculo jurídico necessário do 
servidor que exercerá o poder de polícia, bem como as for-
mas de sua investidura para o exercício de tal poder. Como 
conseqüência, observar as restrições profissionais a que se 
submetem os profissionais das Vigilâncias da Saúde. Por fim, 
considerando o limite territorial da sua competência, discutir 
as possibilidades de estratégias organizativas como os con-
sórcios intermunicipais, no campo das Vigilâncias da Saúde. 
Metodologia Pesquisa legislativa do conceito de poder de 
polícia no código tributário nacional e cotejamento desse 
conceito com as atribuições legais previstas aos diferentes 
órgãos de Vigilância em saúde. Revisão bibliográfica da lite-
ratura jurídica acerca do poder de polícia. Resultados e Dis-
cussão Apenas podem exercer o poder de polícia sanitária 
servidores devidamente concursados para cargos efetivos. 
Se o concurso preencher vagas para cargos cujas atribuições 
legais já importem no exercício do poder de polícia, basta a 
posse no cargo. Porém, se for para um cargo mais geral e a 
lotação do servidor num órgão de Vigilância apenas eventual, 
necessário publicar portaria designando o servidor para a 
função de fiscal. Em todo caso, o servidor não pode ter um 
segundo vínculo (público ou privado) em estabelecimento 
sujeito à fiscalização sanitária. Por fim, o servidor concursado 
tem competência para exercer o poder de polícia apenas no 
território da UF em que ingressou. Logo, é ilegal a atuação de 
um fiscal no território de outra UF, ainda que sob o pálio de 
um consórcio intermunicipal no campo da Vigilância em Saú-
de. Conclusões/Considerações Finais O exercício do poder de 
polícia sanitária exige a realização de concurso público para 
provimento de cargos efetivo, ainda que para cargo que não 
tenha, por Lei, o exercício do poder de polícia sanitária entre 
as suas atribuições. Nesse caso, após a lotação, será necessá-
ria a publicação de portaria designando o servidor para o exer-
cício de tais funções. O servidor em exercício em qualquer dos 
órgãos de Vigilância da Saúde não poderá ter um segundo 
vínculo de trabalho (público ou privado) em estabelecimento 
sujeito à fiscalização sanitária. Finalmente, estando o servidor 
concursado vinculado essencialmente ao território da Unida-
de da Federação em que ingressou, não poderá exercer o po-
der de polícia sanitária fora desse território. Isso vale inclusive 
para municípios organizados em um consórcio intermunicipal, 
o que certamente retira quase toda a utilidade dessa possi-
bilidade organizativa, para o campo das Vigilâncias da Saúde. 
Referências CARTANA, Argita Prado. Processo Administrativo 
Sanitário. Porto Alegre: Alcance, 2000. CARVALHO, Cristiano; 
MACHADO, Rafael Bicca; TIMM, Luciano Benetti. Direito Sani-
tário Brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2004. HIRSCH, Glai-
con Joel. Fiscalização e Processo Administrativo Sanitário. Rio 
de Janeiro: AIDE, 2003. OLIVEIRA, Regis Fernandes. Taxas de 
Polícia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. VITTA, Heraldo 
Garcia. Poder de Polícia. São Paulo: Malheiros, 2010. VITTA, 
Heraldo Garcia. Soberania do Estado e Poder de Polícia. São 
Paulo: Malheiros, 2011.

Luís Bernardo Delgado;

13180 ARTICULAÇÃO DOS CASOS DE INTERNAÇÃO 
COMPULSÓRIA NA RAPS: DEMANDAS E DESAFIOS

Introdução A judicialização da saúde mental, mais especifi-
camente as determinações de internação compulsória são 
relevantes, se tratando de uma intervenção direta e muitas 
vezes involuntária no corpo de sujeitos. Minas Gerais priori-
zou o investimento privado em detrimento do fortalecimento 
da RAPS. Os pedidos encaminhados para o jurídico e a arti-
culação de casos com a rede tornou-se sucateada. Objetivos 
Propomos a discussão do fenômeno da judicialização da saú-
de mental, a partir da articulação dos casos de internação 
compulsória na RAPS e do levantamento dos desafios encon-
trados. Metodologia Os dados apresentados neste trabalho 
referem-se ao período de maio de 2015 a maio de 2016 e foram 
levantados à partir de análise documental, essas informações 
foram coletadas dos processos encaminhados pelo NAJS e 
através das articulações realizadas e inseridas no banco de da-
dos do Programa Microsoft EXCEL e está em andamento, pela 
atual Coordenação Estadual de Saúde Mental. Resultados e 
Discussão A discussão de caso com os municípios aponta tan-
to as fragilidades quanto as potencialidades da rede. Como 
constatado na análise realizada, 63% dos pedidos de interna-
ção compulsória estão relacionados ao uso de álcool e outras 
drogas. A alusão ao tratamento moral e corretivo para os lou-
cos da contemporaneidade se concentram na retomada de 
práticas de isolamento. Deste modo, o pensar em rede e com 
a rede é uma constante e o caso a caso caracteriza a institui-
ção da surpresa e de formas de reinvenção e amarração do 
laço social. A recusa da internação em contrapartida da arti-
culação do caso desafia equipes, instituições e comunidade a 
aprenderem com o sujeito “desenlaçado”. Conclusões/Consi-
derações Finais A articulação possibilita responsabilização dos 
serviços do município, compreender a real demanda do pa-
ciente e identificar as potencialidades e fragilidades dos servi-
ços. Propicia que o Estado entenda o funcionamento de cada 
localidade, identificando pontos de vulnerabilidades e identifi-
que a atuação do controle social e experiências exitosas.

Viviane Souza Maciel de Almeida; Camila Augusta dos Santos; 
Lírica Salluz Mattos Pereira; Ana Carolina Costa de Oliveira;

13228 A ATUAÇÃO CONSULTIVA DO NÚCLEO DE APOIO 
TÉCNICO (NAT) DE PALMAS/TO ACERCA DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS EM SAÚDE ENTRE AGOSTO A DEZEMBRO DE 
2016.

Introdução As políticas públicas em saúde tem como exemplo 
possuir uma vasta normatização, um constante aprimoramen-
to de suas tecnologias, os conflitos de interesses, elevados 
custos e a dificuldade em seu acesso. O NAT de Palmas/TO é 
um órgão consultivo instituído por meio de cooperação entre 
o município de Palmas e o Tribunal de Justiça do Tocantins. 
Objetivos O NAT de Palmas/TO contribui com a cooperação 
técnica e o diálogo entre os três poderes constituídos, e com o 
Ministério Público, Defensoria Pública e Sociedade Civil. Meto-
dologia O NAT Palmas acessa documentos produzidos de inte-
resse público não resguardado pela confidencialidade, solicita 
informações pertinentes aos pacientes envolvidos em proces-
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arguições de violação da reserva do possível sofreu alterações 
nos últimos 28 (vinte e oito) anos, considerando a promulga-
ção da Constituição Federal de 1988 como o marco inicial tem-
poral para a pesquisa. Metodologia A metodologia utilizada 
foi a de pesquisa documental nos acórdãos proferidos pelas 
Turmas e pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, analisan-
do a ratio decidendi das manifestações judiciais no que tange 
ao tema saúde e reserva do possível. O termo de pesquisa de-
finido decorre de opção pelo caráter mais abrangente possí-
vel, razão da escolha das palavras “saúde” e “reserva do pos-
sível” para busca no inteiro teor dos acórdãos, cabendo, para 
a segunda etapa, a separação daqueles que efetivamente se 
enquadravam na pesquisa. Para realizar as buscas no STF, uti-
lizou-se a plataforma virtual disponibilizada no site: <http://
www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurispruden-
cia.asp>, buscando os acórdãos julgados no período de 1988 a 
2016, contendo os termos de pesquisa supramencionados. O 
marco inicial é o ano de 1988 em virtude da inclusão do direito 
a saúde na Constituição Federal. O marco final recai no ano de 
2016, por ser atualmente o último ano disponível para obten-
ção de dados. Resultados e Discussão Foram encontrados 21 
acórdãos, dos quais 09 possuíam correlação com o tema pes-
quisado. O primeiro resultado encontrado data de 2008, vinte 
anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988, 
tendo no período de 2013 a 2015 o Supremo Tribunal Federal 
se manifestado por meio de suas turmas ou plenário em mais 
de 50% dos acórdãos encontrados mediante os critérios utili-
zados e já explanados, indicando a possibilidade de crescente 
tensão entre o orçamento público e o direito/dever à saúde. 
Tal achado reforça a hipótese de uma crescente judicialização 
das demandas relativas a saúde, o que majora os dispêndios 
com o aparato judicial, considerando que as ações judiciais 
tramitam por todo o Poder Judiciário, e altera as formulações, 
implementações e avaliações das políticas públicas executa-
das pelo Poder Executivo, restringindo o orçamento coletivo 
e políticas gerais para salvaguardar direitos individuais. O STF 
recohece que a realização dos direitos econômicos, sociais e 
culturais caracterizam-se pela gradualidade de seu processo 
de concretização e dependem do orçamento do Estado, o que 
põe em conflito a extensão da garantia dos direitos e a capa-
cidade financeira do Estado. Conclusões/Considerações Finais 
Após análise qualitativa dos acórdãos encontrados conclui-se 
que o Supremo Tribunal Federal reconhece e aceita a possibi-
lidade de aplicação da teoria da reserva do possível como li-
mitador de direitos fundamentais, desde que a Administração 
Pública comprove que não agiu de forma omissa ou desidiosa 
na concretização do direito a saúde, bem como que confirme 
por meio de provas a inexistência orçamentária que impossi-
bilite a efetivação plena do direito. Por seu turno, os pacientes 
ou seus representantes legais devem demonstrar que o servi-
ço de saúde pretendido e não ofertado - ou ofertado de forma 
deficiente - é o único meio possível capaz de salvaguardar o 
núcleo existencial mínimo, qual seja, a vida. Assim, extrai-se 
da análise que as Turmas e o Plenário do Supremo Tribunal 
Federal mantiveram o mesmo posicionamento no período 
temporal pesquisado acerca da teoria da reserva do possível, 
aceitando sua aplicação, porém de forma condicionada ao 
preenchimento dos requisitos supracitados. Referências BRA-
SIL. Supremo Tribunal Federal. STA nº 223-AgR/PE. Disponível 

em www.stf.jus.br. Acesso em 09/01/2017. BRASIL. Supremo 
Tribunal Federal. STA 175-AgR/CE. Disponível em www.stf.jus.
br. Acesso em 09/01/2017. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
SL 47–AgR/PE. Acesso em 09/01/2017. BRASIL. Supremo Tri-
bunal Federal. RE 368564/DF. Acesso em 09/01/2017. BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. Acórdão no RE 642536-AgR/AP. 
Acesso em 09/01/2017. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 
581352-AgR/AM. Acesso em 09/01/2017. BRASIL. Supremo Tri-
bunal Federal. RE 727864/PR. Acesso em 09/01/2017. BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. RE 745745-AgR/MG. Disponível em 
www.stf.jus.br. Acesso em 09/01/2017. BRASIL. Supremo Tri-
bunal Federal. RE 581488/RS. Disponível em www.stf.jus.br. 
Acesso em 09/01/2017. CUSCIANO, Dalton Tria. O tempo do 
processo. Os processos judiciais envolvendo a educação no 
Poder Judiciário de Minas Gerais. Dissertação (Mestrado em 
Direito). FGV/SP, São Paulo, 2011.

Dalton Tria Cusciano; Mauro Maia Laruccia; Rogério Galvão da 
Silva; Sérgio Antônio dos Santos;

13852 DEMANDAS JUDICIAIS DE MEDICAMENTOS 
ANTINEOPLÁSICOS NO RIO GRANDE DO NORTE: 
RACIONALIDADE DA INDICAÇÃO TERAPÊUTICA

Introdução O fenômeno da judicialização da saúde tem se 
manifestado no Brasil, com maior ênfase, nas duas últimas 
décadas, principalmente na crescente demanda por aquisição 
de medicamentos (PEPE, 2011; MEDICI, 2010). As primeiras 
demandas judiciais por medicamentos solicitavam antirre-
trovirais para o tratamento da AIDS. Segundo uma pesquisa 
realizada pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de 
Saúde (CONASS), foi possível observar que em 2003, a maio-
ria dos medicamentos solicitados estavam relacionados ao 
tratamento de doenças como hepatite C, doença de Alzhei-
mer, doença de Parkinson, fibrose cística, esclerose múltipla, 
doença de Gaucher e asma. Atualmente, o fornecimento de 
medicamentos está relacionado aos problemas oncológicos e 
doenças de origem genética, sendo essas ações de alto custo 
constituindo novas tecnologias em saúde (BRASIL, 2011). O 
gasto federal com os tratamentos para o câncer tem cresci-
do, indo de 1,48 milhões em 2008 para 1,92 bilhões em 2010. 
Apesar disso, estudos apontam um conjunto de carências na 
execução da Política Nacional de Atenção Oncológica, que po-
dem explicar o aumento excessivo de demandas judiciais que 
solicitam antineoplásicos (BRASIL,2011). Objetivos Objetivo 
geral: Caracterizar as demandas por medicamentos antineo-
plásicos solicitados pela via judicial no Estado do Rio Grande 
do Norte, analisando as evidências científicas da indicação 
terapêutica. Objetivos específicos: 1. Descrever o perfil dos 
medicamentos judicializados quanto às suas características 
médico sanitárias; 2. Descrever o perfil dos medicamentos 
antineoplásicos judicializados, caracterizando as evidências 
científicas da sua indicação terapêutica. Metodologia Trata-se 
de um estudo seccional. A unidade de análise foram os pro-
cessos judiciais individuais referentes ao período de janeiro 
a dezembro de 2014 solicitando medicamentos antineoplási-
cos, movidos contra o Estado do RN. Foi construído um banco 
eletrônico de dados através de consulta ao sítio do Tribunal 
de Justiça do RN, a partir do cadastro dos pacientes dispo-
nibilizados pela Unidade Central de Agentes Terapêuticos 

Poder Executivo municipal a fim de estimular a prática de es-
tudos jurídicos tendo como eixo a melhoria na perspectiva da 
diversidade em todos os níveis facilitando assim a interlocu-
ção fundamentada entre os diversos setores que são impac-
tados pela Judicialização na busca de soluções viáveis e mais 
justas tanto para Gestão Pública como para os usuários do Sis-
tema Único de Saúde local. Objetivos Fortalecer e consolidar 
a prática da pesquisa jurídica no âmbito do SUS; desenvolver 
parcerias através de experiências que focalizem a qualidade 
através do exercício do direito pelos sujeitos demandatários; 
exercitar atividades que dialoguem com as diversas áreas de 
conhecimento na produção de práticas jurídicas; promover 
ações que demandem celeridade aos processos; fomentar 
o uso das novas tecnologias e ferramentas de comunicação 
em ambientes virtuais de aprendizagem. Metodologia O Nú-
cleo de Estudos Jurídicos em Saúde (NEJS) é composto por 
profissionais bolsistas e não-bolsistas que realizam encontros 
quinzenais para tratar de temas relacionados à Judicialização 
no âmbito do SUS elaborando propostas de enfrentamento 
com caráter intersetorial a partir de diagnóstico situacional 
o qual subsidia a produção técnico- científica a princípio or-
ganizada em dois grupos de trabalho distintos com profis-
sionais da Auditoria, Comissão de Credenciamento Municipal 
(COMEC) , Controle Interno, Núcleo de Apoio Técnico (NAT) 
, Vigilância Sanitária, Controle e Regulação, Fundação Escola 
Saúde Pública de Palmas (FESP). O Núcleo possui ainda um 
Grupo Condutor contando com a participação de um profis-
sional de cada setor envolvido responsável pelo planejamen-
to das atividades a serem propostas ao Grande Grupo sendo 
que as pesquisas envolvendo a análise das demandas judiciais 
classificam-se como bibliográfica, documental, exploratória 
e quanti-qualitativa. Resultados e Discussão Verifica-se que 
43,10% das demandas são compartilhadas entre Estado e mu-
nicípio, 52,06% são de responsabilidade exclusivamente muni-
cipal e 4,82% são de característica tripartite o que aponta para 
necessidade de sistematização das demandas compartilhadas 
a fim de não onerar apenas um dos entes federados garantin-
do a assistência ao usuário do sistema público de saúde e so-
bretudo repensando questões relacionadas às competências 
e atribuições de cada esfera no contexto da Judicialização. 
Quanto aos gastos anuais, em 2014 atingiu-se R$ 556.913,15, 
em 2015 esse montante subiu para R$ 882.503,80 e em 2016 
houve uma diminuição desses gastos para R$ 706.168,44. 
Do total de gastos em 2016 com demandas judiciais 64,66% 
relacionam-se com a assistência farmacêutica, 12,52% corres-
pondem a serviços administrativos, 9,62% com serviços de 
Atenção Básica, 9,05 % são serviços especializados essenciais 
sendo que os gastos com a rede de atenção psicossocial que 
se relaciona com a internação compulsória corresponde à 
2,15%. Conclusões/Considerações Finais O NEJS encontra-se 
em fase de diagnóstico da real situação envolvendo as de-
mandas judiciais, com levantamento dos impactos financeiros 
e detecção de fragilidades e potencialidades da rede de saúde 
assim como sua interlocução com o judiciário e demais entes 
federados. Nota-se que repensar a forma com que a Judici-
lização se processa é condição essencial para que os Princí-
pios e Diretrizes do SUS sejam de fato repeitados.Ao analisar 
o perfil das demandas judiciais em saúde o gestor deve ava-
liar sobretudo quais os pontos de sua Rede de Atenção me-

recem especial atenção sendo que a formação de um Núcleo 
de Estudos Jurídicos em saúde composto por profissionais 
de setores diversos afetados pelas demandas judiciais é um 
passo sem dúvida significativo para a proposição de soluções 
de fato efetivas para as questões relacionadas à judicilização 
no âmbito do Sistema Único de Saúde. Referências AMARAL, 
Gustavo. Direito, Escassez & Escolha – critérios jurídicos para 
lidar com a escassez de recursos e as decisões trágicas. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. BARROSO, Luis Roberto. Da 
falta de efetividade à judicialização excessiva: Direito à saúde, 
fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para 
a atuação judicial.Texto original publicado na Revista Jurídi-
ca UNIJUS. Uberaba-MG. V. 11, nº 15, novembro 2008. Texto 
eletrônico disponível em <http://www.conjur.com.br/dl/estu-
dobarroso.pdf>.Acesso em: 27 out. 2016 Palmas.Portaria con-
junta institucional Nº 17/SEMUS/FESP, de 29 de junho de 2016. 
Institui o Grupo de Trabalho do Núcleo de Estudos Jurídicos 
na Secretaria Municipal da Saúde do Município de Palmas-TO 
e regulamenta o seu funcionamento. DOM nº 1.536 - sexta-fei-
ra, 01/07/2016 Palmas.Portaria nº 468/SEMUS /GAB, de 27 de 
maio de 2016.Institui o Núcleo de Apoio Técnico de Palmas. 
DOM nº 1.511 - sexta-feira,27/05/16

Ingridy Diaquelem Ramos Sousa; Renata Elisa Sousa Fernandes 
Pereira; Antonione Mendes da Fonseca; Antônio Tarcisio 
Domingues Alves; Nayara Lopes Gonçalves; Lorena de Campos 
Gonçalves Paniago; Cristhiane Costa de Sousa; Letícia Soares 
Costa; Cintya Marina Silvério Batista; Jones de Sena Soares; 
Vidal Gonzales Mateos Junior; Tales Christian Resende Mota; 
Gabriela Silva Oliveira; Didersson Gomes da Silva; Soraya 
Rodrigues Dodero;

13547 A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE E A RESERVA DO 
POSSÍVEL SOB O OLHAR DO PLENÁRIO E DAS TURMAS 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Introdução A positivação do direito à saúde na Constituição 
Federal de 1988 criou a um só tempo um dever para o Esta-
do e um direito para o povo, o que possibilitou ao cidadão 
buscar, por meio do Poder Judiciário a efetivação de seu di-
reito, tendo as demandas decorrentes dessa seara alcançado 
o Supremo Tribunal Federal (STF). Insta notar, que a busca 
por uma solução judicial gera problemas de microjustiça e ma-
croestrutura (CUSCIANO, 2011), interferindo no planejamento 
e na execução das políticas públicas, pelo Poder Executivo, 
por meio da realocação de orçamento via judicial. Tal realoca-
ção prejudica o cumprimento dos deveres estatais, criando-se 
assim um ciclo vicioso que reforça a judicialização e fomenta o 
embate entre os limites orçamentários do Estado – teoria da 
reserva do possível – e a efetivação de direitos fundamentais. 
O Estado ao ser demandado em virtude da não concretização 
de direitos fundamentais recorre à teoria da reserva do pos-
sível, a qual serve como instrumento limitador da efetivação 
de direitos fundamentais em virtude da escassez de recursos 
financeiros. O embate entre a reserva do possível e o direito 
fundamental a saúde sob o olhar do STF será desvelado por 
esta pesquisa. Objetivos O objetivo primário da pesquisa foi a 
de responder a seguinte pergunta: O Supremo Tribunal Fede-
ral acata as arguições de violação da reserva do possível feitas 
pelo Estado envolvendo demandas atinentes à saúde? O ob-
jetivo secundário do estudo foi se o acatamento ou não das 
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cessos, além de obter o parecer de dois médicos para subsi-
diar os casos, o que é dificultado em municípios que possuem 
um profissional. O Ministério Público procura se respaldar em 
revistas científicas, conhecer os protocolos clínicos do Siste-
ma Único de Saúde e consultar o médico sobre a prescrição 
e alternativas terapêuticas. Entretanto, as informações são 
difusas e há interesses da indústria farmacêutica envolvidos. 
A Secretaria de Saúde possui uma equipe multidisciplinar para 
analisar os casos, mas os entraves burocráticos e o volume 
de ações atrasam os processos. Conclusões/Considerações 
Finais A judicialização tem gerado debates entre as diversas 
instituições envolvidas na garantia do Direito à Saúde. Algu-
mas vertentes trazem a judicialização como o exercício de 
um direito e um meio para se enfrentar a inércia dos poderes 
Executivo e Legislativo, enquanto outras a veem como uma 
ingerência que redefine as prioridades das políticas de saúde. 
Percebe-se, assim, que a discussão da judicialização depende 
do envolvimento de todos para se definir coletivamente, de-
mocraticamente e eticamente os mecanismos de enfrenta-
mento dos desafios postos para a garantia do Direito à Saúde. 
As respostas não estão dadas, mas podem-se visualizar estra-
tégias baseadas no diálogo contínuo entre os envolvidos para 
que haja entendimento das dificuldades enfrentadas pelos 
gestores no cotidiano da saúde, evitando-se punições severas 
e perda de recursos, e para que esses gestores possam, diante 
das demandas judiciais, avaliar as lacunas na sua política e os 
problemas de acesso e replanejar suas ações. Referências MA-
CHADO, F. R. S.; DAIN, S. A Audiência Pública da Saúde: ques-
tões para a judicialização e para a gestão de saúde no Brasil. 
Revista de Administração Pública, v.46, n.4, p.1017-1036, 2012. 
MARQUES, S. B. A relação do sistema jurídico e do sistema po-
lítico na garantia do direito social à assistência farmacêutica: 
o caso do Estado de São Paulo. Dissertação (Mestrado) – Fa-
culdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, 2005. 
PINTO, E.G.; FLEURY, S. Custeio do direito à saúde: em busca 
da mesma proteção constitucional conquistada pelo direito à 
educação. Revista de Direito Sanitário, v.12, n.3, p.54-80, 2012. 
VIEIRA, F. S. Ações judiciais e direito à saúde: reflexão sobre 
a observância aos princípios do SUS. Revista de Saúde Públi-
ca, v.42, n.2, p.365-369, 2008. YAMIN, A. E.; GLOPPEN, S. Liti-
gating health rights: Can courts bring more justice to health? 
Cambridge: Harvard University Press, 2011.
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13947 PERFIL DOS PACIENTES E DOS TRATAMENTOS 
JUDICIALIZADOS PARA DIABETES MELLITUS EM UM 
MUNICÍPIO DE MÉDIO PORTE DE MINAS GERAIS

Introdução O Artigo 196 da Constituição Federal diz que a saú-
de é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos. Cada vez mais nota-se que pa-
cientes acionam a Justiça para solicitar gratuitamente ao Esta-
do os itens prescritos para o tratamento do diabetes mellitus. 
Objetivos Os objetivos são: analisar o perfil dos pacientes e dos 
pedidos relativos às insulinas, medicação oral, insumos e die-
tas demandados em 2014 por via judicial para tratamento de 
diabetes mellitus no município de Juiz de Fora. Metodologia 

O estudo é documental, retrospectivo, descritivo, com análi-
se econômica de custos médicos diretos. Foram estudadas as 
cópias de processos impetrados contra a Prefeitura de Juiz de 
Fora com pedido de material para tratamento para diabetes 
mellitus. Foram incluídos os processos deferidos ou deferidos 
parcialmente a favor dos pacientes, com entradas dadas entre 
os anos de 2005 e 2014. Foram excluídos processos de pacien-
tes falecidos antes de 2014 ou abandono de tratamento regis-
trado antes de 2014. Os dados foram registrados em planilhas, 
sendo usados os softwares Excel 2010 e Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) versão 15.0. Resultados e Dis-
cussão A amostra foi composta por 254 cópias de processos, 
referentes aos anos de 2005 a 2014. 60,24% dos autores das 
ações têm diabetes tipo 1; 59,45% são mulheres e 29,13% são 
menores de idade. 64,93% das receitas são provenientes de 
atendimentos feitos pelo SUS e 35,06% são de atendimento 
particular. A insulina mais pedida foi a aspart (25,49%, n = 255); 
o medicamento mais solicitado foi a metformina (20,34%, n = 
59); o insumo descartável, as fitas para glicosímetro (40,57%, 
n = 424); itens para dieta; suplementos alimentares (80,95% 
n = 21); insumo permanente, bomba de insulina (40%, n = 30). 
A solicitação de itens fornecidos gratuitamente ocorreu em 
72,83% dos processos. Conclusões/Considerações Finais As 
decisões judiciais ajudam na verificação de itens demandados 
pelos pacientes, para que sejam estudadas evidências cientí-
ficas para a incorporação de tecnologias em saúde. Com isso, 
podem ser necessários novos procotolos e processos admi-
nistrativos para a dispensação de itens de custo elevado ou 
verificar a viabilidade de incorporação na Rename.

Paula Camila Rodrigues-Pinto; Alfredo Chaoubah;

14186 POLÍTICA PÚBLICA DA SAÚDE: ACESSO E BUSCA 
PELA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS NA ONCOLOGIA

Introdução Os direitos sociais vêm sendo alvo de investidas 
destrutivas da ideologia neoliberal. Tal categoria se encon-
tra em intensa fragilidade, especialmente quando os cida-
dãos não detêm força política para defender seus direitos. 
Um dos fatores para isto é que grande parte dos usuários 
das políticas públicas de saúde têm pouco conhecimentos 
sobre seus direitos, estando por vezes fragilizados em razão 
da doença, situação que impossibilita o acesso ou dificulta 
a busca pela concretização desses direitos. Esses indivíduos 
parecem desmotivados a conhecerem seus direitos, em uma 
sociedade de classes, em que é conveniente para as grupos 
dominantes que as camadas populares tenham baixo nível de 
conhecimento, ficando apenas nas imediações dos processos 
decisórios coletivos. Considerando tal fragilidade no âmbito 
da educação brasileira, grandes segmentos sociais não per-
cebem o valor e a força da sua participação na vida política, 
econômica e social, e com isso, não discutem suficientemente 
o que é decidido por segmentos hegemônicos, aceitando o 
que lhes acontece com resignação. Objetivos Compreender 
como se dá o acesso dos pacientes oncológicos a seus direi-
tos, considerando os limites e as possibilidades encontradas 
neste percurso. Metodologia Este resumo expandido parte 
dos resultados de Trabalho de Conclusão de Residência Mul-
tiprofissional da Escola de Saúde Pública do Ceará, defendi-
do em banca em novembro de 2016. Foi realizado estudo de 

(UNICAT). Os medicamentos foram classificados utilizando o 
Sistema Anatômico e Terapêutico Químico (ATC). A Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) foi usada 
para classificar os medicamentos disponíveis ou não pelo 
SUS, e os componentes entre básico, estratégico ou especia-
lizado. Todos os diagnósticos referidos nos autos foram clas-
sificados de acordo com a CID-10. A análise da evidência dos 
medicamentos não constantes nas listas oficiais considerou a 
força de recomendação presente na base de dados Thomson 
Micromedex-DRUGDEX System. Resultados e Discussão Dos 
249 processos avaliados 43 solicitaram medicamentos com a 
indicação terapêutica para o tratamento de neoplasias, sendo 
as mais prevalentes, o câncer de próstata (25,71%) e o câncer 
de mama (11,43%). Em relação aos medicamentos requeridos, 
observou-se que a grande maioria (85%) não fazia parte da 
RENAME. Dos medicamentos demandados judicialmente pre-
sentes nas listas oficiais do SUS, todos são do componente 
especializado da Assistência Farmacêutica. Quanto a evidên-
cia científica da indicação dos medicamentos que não faziam 
parte da RENAME, o Trastuzumabe com indicação para o tra-
tamento de câncer de mama, o Bevacizumabe para o trata-
mento da neoplasia maligna do cólon e o Malato de Sunitinibe 
para câncer de células renais foram os mais solicitados. Ob-
servou-se ainda que os referidos medicamentos e indicações 
apresentam evidência favorável de eficácia, com força de re-
comendação IIa e força de evidência B. Os dados evidenciam 
que em relação à judicialização de antineoplásicos no RN, há 
grande demanda pela incorporação de novas tecnologias, que 
não estão sendo absorvidas pelo SUS, mesmo havendo boas 
evidencias científicas. Conclusões/Considerações Finais Os re-
sultados obtidos neste estudo mostram que a grande maioria 
dos medicamentos antineoplásicos solicitados pela via judicial 
não estão incorporados pelo SUS, apesar da literatura relatar 
boas evidências científicas de eficácia. De um lado, a falta de 
atualização das condutas terapêuticas adotadas pelo SUS 
é um dos fatores que pode reduzir as chances de cura e do 
tempo de sobrevida dos pacientes que, eventualmente, não 
puderam ser tratados com técnicas modernas e atualizadas 
(BRASIL, 2011). Por outro lado, as inúmeras ações judicias que 
obrigam os gestores locais a realizar a aquisição de medica-
mentos de alto custo de forma emergencial geram um grande 
impacto econômico negativo, além de distanciar a gestão das 
políticas públicas que garantem integralidade e equidade no 
acesso a saúde. Nesse cenário, é preciso reforçar a necessi-
dade de uma avaliação criteriosa de evidência científica forte, 
que garanta a eficácia e segurança dos medicamentos incor-
porados pelo SUS. Referências BRASIL. Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (CONASS). Assistência Farmacêutica no 
SUS (Coleção Para Entender a Gestão do SUS). Brasília: CO-
NASS, 2011, 186 p. MEDICI, A. C. Judicialização, integralidade 
e financiamento da saúde. Diagn Tratamento, v. 15, n. 2, p. 81-
87, 2010. PEPE, V. L. E. et al. Avaliação em Saúde e Vigilância 
Sanitária: conceitos, estratégicas e me- Avaliação em Saúde 
e Vigilância Sanitária: conceitos, estratégicas e metodologias. 
In: DE SETA, M.H.; PEPE, V.L.E.; O’DWYER, G. (Org.). Gestão 
e Vigilância Sanitária: modos atuais de pensar e fazer. Rio de 
Janeiro: Fiocruz, p. 251-275, 2006. PEPE, V. L. E. (Organizador). 
Manual indicadores de avaliação e monitoramento das de-
mandas judiciais de medicamentos. Rio de Janeiro: Fundação 

Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arou-
ca, 2011. VIANNA, C.M.M.; CAETANO, R. Avaliação Tecnológi-
ca em Saúde: Introdução a conceitos básicos. Rio de Janeiro: 
UERJ, 2001, 33 p.
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13942 A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE EM MINAS 
GERAIS: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS NA PERSPECTIVA DOS 
ATORES ENVOLVIDOS

Introdução As políticas de saúde no Brasil, apesar de muitos 
avanços, apresentam lacunas, o que tem levado à procura 
massiva pelo Poder Judiciário, fenômeno conhecido como 
judicialização da saúde. Em todo o país, gestores têm que res-
ponder a milhares de ações, sendo que Minas Gerais apresen-
ta elevadas taxas. O acesso ao judiciário é um direito constitu-
cional e um mecanismo de exercício da cidadania, portanto, 
a judicialização é uma via adicional para promover o direito à 
saúde e impelir o Estado a cumprir sua obrigação constitucio-
nal. No entanto, há discussões sobre seu impacto social, uma 
vez que pode gerar o desvio de recursos de políticas prioritá-
rias para atender às decisões judiciais e o não cumprimento 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias pelos gestores. Para pro-
mover o diálogo entre os atores envolvidos nesse processo, 
foi celebrado um Termo de Cooperação Técnica entre o Tri-
bunal de Justiça, a Defensoria Pública, o Ministério Público, 
a Secretaria de Saúde e a Escola de Saúde Pública estaduais, 
cujos produtos consistem em um curso de Especialização em 
Direito Sanitário e uma pesquisa para construir um banco de 
dados sobre as ações que envolvem o Direito à Saúde em Mi-
nas Gerais. Objetivos Discutir os desafios da judicialização da 
saúde no cotidiano de trabalho e estratégias para enfrentá-los 
na perspectiva de discentes do Curso de Especialização em Di-
reito Sanitário, representantes das instituições signatárias do 
Termo de Cooperação Técnica. Metodologia Inicialmente foi 
aplicado um questionário semiestruturado a todos os discen-
tes a fim de se conhecer o perfil desses atores, além de se 
verificar as informações importantes para a tomada de deci-
sões em cada esfera. Posteriormente, foi realizado um Grupo 
Focal com representantes sorteados entre os discentes, para 
apreender as representações, percepções e crenças prevalen-
tes em relação à judicialização da saúde, a partir da discussão 
de um caso concreto, o que permitiu acessar os desafios e 
estratégias mobilizadas no cotidiano de trabalho. A pesquisa 
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 
Pesquisas René Rachou/Fundação Oswaldo Cruz/ CPQRR sob 
o Número de Parecer 274.337. Resultados e Discussão A gran-
de quantidade de ações foi apontada como um desafio pelos 
atores, o que dificulta sua análise minuciosa, levando à padro-
nização. O Tribunal tem utilizado a evidência científica como 
base, constituindo parceria com diversas instituições, visando 
a emissão de Notas Técnicas, as quais, apesar de serem pau-
tadas em evidências, não analisam a questão individual como 
seria em uma perícia. Outros desafios são as diferentes inter-
pretações da Constituição quanto à responsabilidade, inte-
gralidade e universalidade entre as instituições. A Defensoria 
busca a via administrativa e a conciliação para agilizar os pro-
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responsáveis por reações violentas, quer sejam derivados de 
atitudes e comportamentos ou de condições sociais, econô-
micas, políticas e culturais mais amplas, podem ser modifica-
dos. O profissional da saúde pode auxiliar de diversas formas. 
Desde o diagnóstico e cuidados com crianças que chegam aos 
serviços de saúde, como auxiliando à família a refletir sobre 
quais serão as implicações do problema e tentativas de solu-
cioná-lo. Assim como, projetos de educação em saúde que en-
volvam a temática empoderando a comunidade sobre o que é 
e como lidar com o bullying. Conclusões/Considerações Finais 
A lei do bullying representa um avanço nos direitos humanos, 
porém o fato dela não mencionar o Ministério da Saúde indica 
que esta deve ser ampliada, englobando ações nos serviços 
de saúde a serem consideradas pelos gestores e profissionais 
de saúde. O Ministério da Saúde deveria incluir planejamento, 
ações e políticas que venham a garantir atendimento de qua-
lidade às vítimas e agressores do bullying e, principalmente, 
ações de prevenção a esse tipo de prática. Sendo essencial 
que os profissionais de saúde, assim como é previsto na lei do 
bullying para profissionais da Educação, que estes sejam devi-
damente capacitados para diagnosticar e auxiliar os envolvi-
dos e disseminar informações sobre a gravidade do problema 
e como atuar para enfrenta-lo. Assegurando a prevenção ao 
bullying não apenas como um direito à Educação, como um 
direito à saúde e assegurando as garantias prevista pela Lei 
Nº 8.080 de que a saúde é um direito fundamental do ser hu-
mano. Referências BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990 — Lei Orgânica da Saúde. Brasília, 19 de setembro de 
1990. BRASIL.LEI Nº 13.185, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015 - Pro-
grama de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying). BRA-
SIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE | Teen | PeNSE | 
bullying. LÜDKE, M.; André, M.E.D.A. Pesquisa em educação: 
abordagens qualitativas. São Paulo, EPU, 1986. OLWEUS, D. 
(2003). A profile of bullying at school. Educational Leadership, 
60(6), 12-17,2003. WILLIAMS,L.C.A; D’Affonseca,M.S; Cor-
reia,T.A; Albuquerque,P.P Efeitos a Longo Prazo de Vitimiza-
ção na Escola.Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia, 
4 (2), jul-dez, 187-199,2011.
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14506 CARACTERÍSTICAS DA JUDICIALIZAÇÃO DO 
ACESSO A MEDICAMENTOS PARA DIABETES NA BAHIA

Introdução Ao longo dos últimos anos a judicialização do aces-
so a medicamentos vem causando impactos significativos no 
financiamento e na gestão da Assistência Farmacêutica (AF) 
no SUS, envolvendo questões legais, éticas, políticas, econô-
micas e sociais, além de conflitos entre direitos individuais 
e coletivos. Com todo o processo de reorganização da AF e 
ampliação do elenco de medicamentos no SUS, o crescente 
número de ações judiciais com o fim de garantir o fornecimen-
to de medicamentos tem sido motivo de preocupação para 
gestores da saúde e representantes do Judiciário (SANT’ANA 
et al., 2011; PEPE et al., 2010) Na Bahia o primeiro registro de 
ação judicial na Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Se-
sab) foi em 2002 e, em 2008 chegou a 361 ações. As primei-
ras foram impetradas solicitando medicamentos para fibro-
se cística e posteriormente para outras doenças, incluindo a 

diabetes. Em relação a esta, entre 2002 e 2008, dos quatro 
medicamentos mais solicitados judicialmente, dois eram para 
diabetes. Apesar dos avanços no SUS, incluindo a dispensação 
de medicamentos gratuitos para diabetes, ainda é uma doen-
ça que tem sido frequentemente objeto de ações judiciais 
(TORRES, 2010). Objetivos O objetivo desse estudo foi anali-
sar as ações judiciais impetradas contra a Secretaria da Saúde 
do Estado da Bahia (Sesab) para se obter o acesso aos medi-
camentos para a diabetes, a partir das características sócio-
demográficas dos autores, processuais, médico-sanitárias e 
políticas-administrativas. Metodologia Trata-se de um estudo 
retrospectivo apoiado em fonte documental sobre as ações 
judiciais movidas contra a Sesab para o fornecimento de me-
dicamentos para a diabetes, cuja unidade de análise foi a ação 
judicial movida contra a Sesab no período de 2010 a 2013. A 
coleta de dados foi realizada em novembro de 2014 na Sesab, 
onde ficavam arquivados os registros dos processos judiciais 
e organizados por tipo de medicamento. Ao todo, foram iden-
tificadas 325 ações judiciais que requereram medicamentos 
para diabetes. Destas, foram excluídas 58 que estavam fora 
do período de 2010 a 2013, duas cujo réu não era a Sesab e 
111 que se encontravam incompletas. Ao final, foram analisa-
das, portanto, 154 ações. Para a análise das características das 
ações foi tomado como referência o Manual de Indicadores 
de Avaliação e Monitoramento das Demandas Judiciais de 
Medicamentos (PEPE, 2011), que são: características sócio-de-
mográficas, processuais, médico-sanitárias e políticas-admi-
nistrativas. Resultados e Discussão Das 154 ações seleciona-
das, 24 (15,6%) foram instauradas no ano de 2010, 38 (24,7%) 
em 2011, 59 (38,3%) em 2012 e 33 (21,4%) em 2013. Destaca-se 
que a maioria teve renda de até um salário mínimo (38,3%), o 
que vai de encontro com Chieff et al. (2009) que mostram que 
a maioria dos autores são mais favorecidos economicamente. 
Nas características processuais o principal representante foi 
a Defensoria Pública, (44,1%) e as ações individuais prevalece-
ram (98%). A busca individual por medicamentos via judicial 
tem se mostrado a forma mais rápida para garantia do acesso. 
Quanto às características médico-sanitárias, destaca-se que as 
insulinas análogas foram as mais requisitadas (91%) e apenas 
13% dos medicamentos foram prescritos pelo nome genérico. 
A presença das análogas em ações judiciais é crescente em 
outros estados (Lima, 2012), inclusive na Bahia. A prescrição 
é o elemento que respalda a decisão do Judiciário e a baixa 
proporção com o nome genérico é preocupante. Nas caracte-
rísticas político-administrativas identificou-se apenas 4,4% dos 
medicamentos figuram em algum componente da assistência 
farmacêutica e estavam associados a algum tipo de análoga. 
Conclusões/Considerações Finais As demandas judiciais rela-
tivas ao acesso aos medicamentos para diabetes na Bahia é 
um fenômeno que requer atenção dos gestores da saúde e do 
judiciário, principalmente no que diz respeito à alta demanda 
por insulinas análogas. Setores sociais mais desfavorecidos 
economicamente com maior acesso as instituições jurídicas, 
como a Defensoria Pública, mostra a forte atuação dessa insti-
tuição na defesa do direito à saúde para aqueles que não têm 
condições de arcar com os custos da justiça. O descumpri-
mento dos prescritores quanto às boas práticas de prescrição 
demostra que as ações são deferidas sem todos os critérios 

natureza qualitativa, com pesquisa de campo, bibliográfica e 
documental. Foram utilizadas como técnicas de produção de 
dados a entrevista semiestruturada e a observação sistemá-
tica com anotações no diário de campo. O lócus de pesquisa 
foi o Instituto do Câncer do Ceará, especificamente os postos 
de internação do SUS. A população do estudo, compreendeu 
os usuários do SUS que estavam internados nos postos ora 
mencionados. Realizou-se amostragem por saturação. Após a 
coleta de dados, foi feita uma sistematização do material, a 
qual tornou possível sua análise, inspirada no método herme-
nêutico-dialético, proposto por Minayo (2009). A pesquisa foi 
realizada após parecer favorável do Comitê de Ética do ICC, 
sob CAAE nº 52032815.8.0000.5528. Resultados e Discussão 
Perfil dos 13 sujeitos entrevistados: idade média de 58 anos; 
escolaridade: 4 não alfabetizados, 3 alfabetizados, 4 com 
fundamental incompleto, 1 com superior incompleto e 1 com 
superior completo; ocupação: 1 estudante, 1 desempregado e 
11 trabalhando. Sobre o acesso aos direitos, 8 entrevistados 
referiram nunca ter tentado acessar quaisquer direitos do pa-
ciente oncológico; 1 tentou acesso ao Benefício de Prestação 
Continuada e a compra de veículo adaptado com isenção de 
impostos, e ambos foram acessados; 1 estava tentado acesso 
ao auxílio-doença; 1 tentou obtenção de passagens de ônibus 
interestaduais gratuitas, mas não foi acessado. A busca pelo 
acesso aos direitos e o acesso em si ainda são dimensões mui-
to restritas, havendo distanciamento da dimensão da univer-
salidade. Em virtude da constante negação de direitos, muitos 
usuários precisam recorrer à via judicial para acessá-los, consi-
derando a judicialização única alternativa para que seus direi-
tos sejam efetivados, a qual pode ser compreendida também 
como privilégio de alguns e/ou forma de enfraquecimento das 
lutas coletivas. Conclusões/Considerações Finais O acesso aos 
direitos é limitado pela falta ou insuficiência de conhecimento 
dos sujeitos, o que dificulta sua organização e enfraquece o 
movimento popular, pois inibe reivindicações e obstaculiza o 
exercício da participação e do controle social. Os direitos bási-
cos e essenciais são negados cotidianamente em nossa socie-
dade. Considerando o atual contexto político, de constante 
desmonte das políticas sociais e direitos sociais, reafirma-se 
a necessidade das lutas dos grupos de resistência para o en-
frentamento das medidas regressivas que se estabelecem. No 
âmbito da oncologia, há diversas e complexas demandas por 
efetivação de direitos. Além disso, no estado do Ceará, a rede 
de atenção oncológica ainda é muito restrita, devido à inexis-
tência de instituição hospitalar pública especializada, ficando 
esse serviço à cargo de órgãos privados, filantrópicos ou hos-
pitais públicos de várias especialidades, que dedicam apenas 
setores ou áreas para a cancerologia. Referências BRASIL, Mi-
nistério da Saúde. Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde. 
2006. CHAUI, M. Convite à Filosofia. São Paulo: Editora Ática, 
2001 CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. Código de Éti-
ca Profissional do Assistente Social. Brasília: CFESS, 1993. FON-
TANELLA, B. J. B; RICAS, J.; TURATO, E. R. Amostragem por 
saturação em pesquisas qualitativas em saúde: contribuições 
teóricas. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 1, n. 24, p. 17-27, 
jan. 2008. MARTINELLI, M. L. Pesquisa Qualitativa: um insti-
gante desafio. São Paulo: Veras Editora, 1999. MINAYO, M. C. 
Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade. Rio de Janeiro: 

Vozes, 2009. SIMÕES. C. Curso de Direito do Serviço Social. 
São Paulo: Cortez, 2014.

Amanda Modesto de Oliveira; Liduina Farias Almeida da Costa; 
Maria Sônia Lima Nogueira;

14193 A PREVENÇÃO AO BULLYING COMO UM DIREITO 
À SAÚDE

Introdução O bullying ou intimidação sistemática trata-se de 
violência física ou psicológica de caráter intencional, repeti-
tiva, sem motivação aparente, em que o agressor apresenta 
o mesmo papel social, mas está em maior condição de po-
der, acarretando em consequências negativas à vítima (OL-
WEUS,2003). Estas consequências podem ser físicas e psicoló-
gicas, como raiva, tristeza, solidão, entre outros (WILLIAMS, 
2001). No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (2015) 19,8% dos estudantes disseram ter escula-
chado, zombado, mangado, intimidado ou caçoado algum de 
seus colegas de escola nos 30 dias anteriores à pesquisa. Ten-
do em vista a alta prevalência e a gravidade das consequên-
cias, houve um interesse nacional de promulgar a Lei nº 13.185. 
No entanto, essa lei necessita ser estudada não apenas por 
parâmetros educacionais, como também em relação a judi-
cialização na saúde, envolvendo diversas políticas e ações de 
planejamento em saúde. Objetivos Analisar a Lei Nº 13.185, de 
6 de novembro de 2015 que institui o Programa de Combate 
à Intimidação Sistemática e sua importância e possibilidades 
de impacto na saúde brasileira. Esta análise é realizada tendo 
como perspectiva a Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 
que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes. Metodologia Trata-se de um estu-
do de análise documental de Leis. Essa metodologia é impor-
tante na pesquisa qualitativa, seja complementando informa-
ções obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos 
novos de um tema ou problema (LUDKE, 1986). Foi utilizada 
a Lei Nº 13.185 que é composta por oito artigos nos quais são 
apresentados a definição da violência e são propostas ações 
de prevenção. É determinado a partir de sua criação que seja 
feita a capacitação de docentes e equipes pedagógicas. No 
entanto, esta Lei não menciona o Ministério da Saúde, em-
bora não descarte a inclusão de outros órgãos nas ações de 
promoção e prevenção do bullying. Outra Lei investigada é 
a Nº 8.080, que dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde e a organização e o fun-
cionamento dos serviços, sendo que esta vigora em todo o 
território nacional, para qualquer ação ou serviço de saúde. A 
partir da análise de ambas se propõem caminhos para que a 
saúde se aproprie da temática do bullying. Resultados e Dis-
cussão Segundo a Lei Nº 8.080, saúde é um direito de todos e 
um dever do Estado. Sendo esse responsável em criar e exe-
cutar políticas econômicas e sociais que visem a redução de 
agravos, garantindo o acesso universal e igualitário às ações 
e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 
Dessa forma, a prevenção do bullying está intrinsecamente re-
lacionada a Lei Nº 8.080. Segundo a Organização Mundial de 
Saúde a violência pode ser evitada, e suas consequências, re-
duzidas, da mesma forma que a saúde pública conseguiu pre-
venir e reduzir outras doenças e agravos na saúde. Os fatores 
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medicines between 2000 and 2014 in Argentina, Brazil, Chile, 
Colombia, and in the Netherlands where judicialization is not 
as common as in Latin American countries. Metodologia The 
comparative analysis was based on an integrative review of 
the literature, which was complemented with information 
gathered from semi-structured interviews with 50 repre-
sentatives of the stakeholders involved in the phenomenon 
of judicialization of access to medicines in Argentina, Brazil, 
Chile and Colombia. Resultados e Discussão The comparison 
of pharmaceutical policies showed that in the analyzed pe-
riod, the five studied countries implemented alternatives of 
coverage and access to health services and medicines for the 
general population; Colombia, Chile and the Netherlands take 
measures for reducing the medicines coverage fragmenta-
tion; and all the countries have created risk-pooling funds in 
order to redistribute the risk of high cost medicines or health 
services. Nevertheless, none of them has universal population 
coverage or includes all the medicines covered by the health 
system. During this period, the focus of the measures shifted 
from essential medicines to new, high-priced medicines. Con-
clusões/Considerações Finais Despite the measures taken by 
the countries in the analyzed period, the fragmentation of 
the health systems at different levels (organization, financing, 
regulation) persisted. However, this factor is not enough to 
generate the judicialization phenomenon. In addition, rising 
medicine prices have become an important factor in health 
policy making.

Claudia Marcela Vargas Peláez; Marina Raijche Mattozo Rover; 
Aukje K Mantel-Teeuwisse; Carine Blatt; Francisco Rossi; Luis 
Guillermo Restrepo; María Cristina Latorre; José Julián López; 
Consuelo Silva; María Teresa Bürgin; Luciano Soares; Silvana 
Nair Leite; Mareni Rocha Farias;

14839 AS NORMAS DE DESCENTRALIZAÇÃO 
DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E A 
INFLUÊNCIA DA JUDICIALIZAÇÃO: ANTIGOS E NOVOS 
DESAFIOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DO

Introdução O processo de descentralização da gestão da as-
sistência farmacêutica foi impulsionado através da criação do 
Incentivo à Assistência Farmacêutica Básica (IAFB), determi-
nada pela Portaria GM/MS nº. 176/1999, um ano após, a pu-
blicação da Política Nacional de Medicamentos (PNM) que 
definiu como um dos eixos centrais a descentralização da as-
sistência farmacêutica, a exemplo das normas de organização 
do SUS em geral , o que impulsionou a esfera municipal a es-
truturar essa atividade. A 1ª Conferência Nacional de Medica-
mentos e Assistência Farmacêutica, realizada em 2003, foi um 
marco importante para avaliação crítica da descentralização 
da gestão da assistência farmacêutica e da execução da PNM, 
principalmente quanto à ausência de mecanismos adequados 
de financiamento e regras claras com relação aos papéis dos 
entes federativos, além de denunciarem a precariedade dos 
serviços farmacêuticos municipais e estaduais, que prejudica-
va o acesso dos usuários do SUS aos medicamentos . Outro 
fenômeno que afetou gravemente a gestão desse processo 
desde a implantação do IAFB, é a Judicialização de medica-
mentos, principalmente os de custo elevado e que não cons-
tam em listas de programas públicos , . Objetivos A pesquisa 
teve como objetivo analisar a influência das normas relativas 

ao processo de descentralização da gestão da assistência far-
macêutica sobre o Município de Petrópolis, da publicação do 
IAFB até os 10 anos subsequentes. A continuidade administra-
tiva na gestão da assistência farmacêutica durante o mesmo 
período do estudo, a referência estratégica como polo de 
dispensação de medicamentos na região de saúde e da exis-
tência de um dossiê normativo foram os fatores de escolha 
deste município. Metodologia Este é um estudo de caso sobre 
a influência das normas federais sobre a trajetória da política 
municipal de assistência farmacêutica de Petrópolis, municí-
pio de porte médio, com 295 mil habitantes, em 2010. Estudos 
de caso envolvem análise descritiva intensiva e detalhada, vi-
sando extrair do(s) mesmo(s) propriedades gerais , . O estudo 
envolveu a análise de documentos locais, entrevistas semi-es-
truturadas com atores chave e a revisão da normas federais, 
estaduais e municipais entre os anos de 2000 a 2010. Por se 
tratar de um estudo de política pública, optou-se pela aborda-
gem teórica do neoinstitucionalismo histórico , desta forma, 
a análise procurou considerar: a relação entre o Estado e a 
sociedade; a agenda política e suas mudanças nas diferentes 
conjunturas; atores sociais envolvidos; instituições existentes 
e que constrangeram o comportamento dos atores; e as are-
nas onde as decisões foram tomadas. Resultados e Discussão 
O estudo permitiu a caracterização de três fases da gestão 
local: o período ‘crítico’ entre 2000 a 2003, de ‘construção’ 
entre 2004 e 2007, e o da ‘consolidação’ a partir de 2008. A 
criticidade do primeiro envolveu a concomitância de diferen-
tes demandas como a organização local para instituição das 
normas do IAFB, bem como, a expansão da atenção básica e o 
crescente número de processos de mandados judiciais. Estes 
processos articularam atores em torno de uma agenda local 
concretizada pela Lei municipal n° 6.029 em 2003, para enfren-
tar o fenômeno da judicialização. A partir de 2004, uma nova 
conjuntura trouxe elementos que facilitaram a gestão local, 
como a adesão ao Programa Farmácia Popular do Brasil que 
ampliou o acesso a medicamentos essenciais, como salienta-
do por vários entrevistados. Em 2005, alterações na normati-
zação do componente estratégico e o descentralizado para 
o elenco de medicamentos na atenção básica, permitiu uma 
ampliação da lista de medicamentos básicos e dos programas 
de saúde. O período de relatividade estabilidade, entre 2008 
e 2010, contribuiu para a redução das tensões sobre o traba-
lho administrativo e melhorou as condições para o planeja-
mento das ações futuras. Conclusões/Considerações Finais A 
análise dos dados achados pela pesquisa trazem elementos 
relevantes para a reflexão no campo de análise das políticas 
públicas, tais como: o papel da burocracia estatal; a indução 
da organização do SUS através das normas de financiamento; 
a influência da judicialização no acesso aos medicamentos e 
constantes alterações nas normas que obrigam a gestão local 
a encontrar respostas próprias para as demandas geradas. O 
processo de descentralização, objeto deste estudo, levanta 
a suspeita de desequilíbrio na condução da PNM como um 
todo. O sucesso desta política depende do avanço em outras 
frentes, como a do fomento ao desenvolvimento científico e 
tecnológico, a formação de recursos humanos, além de uma 
política industrial para a área. Tais políticas setoriais devem 
contribuir para ancorar Política Nacional de Saúde como um 
todo. É necessário refletir sobre os caminhos que o Brasil tem 

que assegurem a segurança do requerente. Percebe-se, por-
tanto, que na maioria das vezes o Poder Judiciário desconsi-
dera que a politica pública de assistência farmacêutica, como 
parte integrante da política de saúde, é um meio de garantia 
do direito a saúde e não só do direito do medicamento. Refe-
rências CHIEFFI, A.L. Et al. Judicialização da politica pública de 
assistência farmacêutica e equidade. Cad. Saúde Pública, RJ, 
v.25(8), 2009. LIMA, G.S. Demanda judicial de medicamentos 
e uso de indicadores de avaliação e monitoramento no estado 
do Rio de janeiro. 2012. Dissertação – ENSP, RJ, 2012. PEPE, 
V.L.E. (org.). Manual de indicadores de avaliação e monitora-
mento das demandas judiciais de medicamentos. ENSP, RJ, 56 
p. 2011. PEPE, V.L.E. Et al. Caracterização de demandas judi-
ciais de fornecimento de medicamentos “essenciais” no Es-
tado do Rio de Janeiro, Brasil. Cad. Saúde Pública, RJ, v.26(3), 
2010. SANT’ANA, J.M.B.; et al. Racionalidade terapêutica: ele-
mentos médico-sanitários nas demandas judiciais de medica-
mentos. Rev. Saúde Pública, SP, v.45(4), 2011. TORRES, I.D.C. 
Análise das ações judiciais de medicamentos na Secretaria de 
Saúde do Estado da Bahia – 2002 a 2008. 2010. Monografia - 
UFBA, Salvador, 2010.
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14551 WHAT INFORMATION DID THE JUDGES RELY ON 
TO ORDER THE SUS TO PURCHASE THE MOST EXPENSIVE 
MEDICINES IN THE WORLD?

Introdução According to the Ministry of Health, in 2016, to 
meet legal demands of 1213 patients it was spend a sum of 
654.9 million reais on ten non registered medicines. Those me-
dicines are indicated for the treatment of rare diseases, which 
have limited alternative and poor scientific evidence to su-
pport their use. Objetivos To determine if these medicines are 
subsidises in countries with public health systems and if there 
are reviews in the Cochrane library on this subject. Metodolo-
gia We searched information about ten technologies (eculizu-
mab, elosulfase, galsulfase, ataluren, lomitapide, idursulfase, 
C1 inhibitor, alglucosidase alfa, agalsidase alfa and metrelep-
tin) on the official NICE (National Institute for Health and Care 
Excellence - https://www.nice.org.uk/), NHS Scotland (Natio-
nal Health Service - http://www.healthscotland.scot/), CADTH 
(Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health - ht-
tps://www.cadth.ca/), Australian Government’s Pharmaceuti-
cal Benefits Scheme (PBS - http://www.pbs.gov.au/pbs/home) 
websites and on Cochrane Library (only Cochrane reviews). 
Resultados e Discussão United King (UK) and Australia have 
programs to dispense some technologies according to criteria 
of inclusion of patients in program that provides monitoring 
and research. Three of these ten drugs are available in UK and 
six in Australian program. Only four are funded in Canada and 
none was approved by Scotland. Five were studied in Cochra-
ne reviews, but the findings have always been that the eviden-
ce for the use is still very incipient. Conclusões/Considerações 
Finais The Court Decisions are making the SUS pay for expen-
sives treatment, internationally rejected or experimentally ac-
cepted only for some cases.

Daniela Oliveira de Melo; Evelinda Trindade; Sheila Kalb 
Wainberg; Nathalia Celini Leite Santos;

14685 JUDICIALIZATION OF ACCESS TO MEDICINES 
IN LATIN AMERICA: COMPARATIVE ANALYSIS OF FOUR 
COUNTRIES

Introdução Access to medicines is recognized as a part of the 
right to health and as a critical component of Universal Health 
Coverage. Brazil, Argentina, Chile and Colombia have adop-
ted measures to improve access to medicines, particularly 
those of high price. However, the phenomenon of judicializa-
tion of access to medicines has grown considerably and has 
sparked public policy debates. Objetivos This study carried 
out a comparative analysis of the causes and consequences 
of judicialization of access to medicines from the perspecti-
ve of the stakeholders involved in the phenomenon in Brazil, 
Argentina, Chile and Colombia. Metodologia Fifty semi-struc-
tured interviews were conducted with representatives of the 
relevant stakeholders in the four countries between August 
and December 2014. The interviews were audio-recorded and 
transcribed for later textual content analysis. The categories 
of analysis stemmed from a theoretical model that includes 
policies and stakeholders influencing the occurrence of the 
phenomenon at the local, national and international level. The 
analysis was conducted by two independent researchers. The 
data were stratified by country and stakeholder with the aim 
of identifying similarities and differences. Resultados e Discus-
são In the studied countries, similar characteristics of judiciali-
zation were observed. The difficulties to guarantee access to 
medicines covered by the health systems and the influence 
of pharmaceutical marketing were identified as judicializa-
tion’s causes. Some of the consequences identified were the 
inclusion of new medicines in the health systems‘ lists, some 
times without enough evidence of efficacy or safety; and reaf-
firmation of the patients’ role as consumers. As critical points 
that modulate the judicialization were identified the relations 
between the pharmaceutical industry and other health sys-
tem stakeholders; medicine price control; and policies for 
scientific development in health. Conclusões/Considerações 
Finais Our analysis shows some similarities in the causes and 
consequences of litigation for access to medicines in the stu-
died countries, despite the differences on the contexts and 
the possible aspects that define the extension or occurrence 
of this phenomenon in a specific time frame.

Claudia Marcela Vargas Pelaez; Marina Raijche Mattozo Rover; 
Francisco Rossi; Luis Guillermo Restrepo; José Julián López; 
María Cristina Latorre; Consuelo Silva; Carine Blatt; María 
Teresa Bürgin; Luciano Soares; Silvana Nair Leite; Aukje K. 
Mantel-Teeuwisse; Mareni Rocha Farias;

14819 ACCESS TO MEDICINES IN FOUR LATIN AMERICA 
COUNTRIES AND IN THE NETHERLANDS: A COMPARATIVE 
STUDY

Introdução Universal Health Coverage is an initiative of the 
World Health Organization to ensure access to essential 
health services and medicines for the entire population. South 
American countries have implemented measures to ensure 
universal coverage and equitable access to medicines. Judicia-
lization, however, has emerged as an alternative route for ac-
cess to medicines. Objetivos This study aims to comparatively 
analyze the historical development of strategies for access to 
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15427 PATENTEAMENTO SECUNDÁRIO COMO PRÁTICA 
ANTICONCORRENCIAL: IMPACTO PARA O ACESSO A 
MEDICAMENTOS

Introdução O estudo ocupa-se da prática do evergreening à 
luz do direito brasileiro da concorrência. Trata-se de prática 
ligada ao patenteamento secundário de modo que se forme 
sob controle de uma companhia um emaranhado de patentes. 
Pode ser empregada para atrasar a entrada de medicamentos 
genéricos no mercado, efeito que se dá em razão do desin-
centivo à entrada de concorrentes pelo risco de judicialização. 
Objetivos O objetivo geral deste trabalho é elucidar elemen-
tos (i) do sistema de patentes e o discurso majoritário a res-
peito de seu funcionamento; e (ii) do direito da concorrência 
e sua aplicabilidade, no Brasil e no mundo, ao comportamento 
estudado. Metodologia A pesquisa é qualitativa consistente 
em análise bibliográfica, documental e jurisprudencial. Fo-
ram consultados os bancos de periódicos CAPES, Directory of 
Open Access Journals, Science Direct, Mendeley papers, SciE-
LO, SSRN, Google Scholar e Jstor; o sistema de bibliotecas da 
FGV; e a página do CADE. Os casos da jurisprudência estran-
geira referenciados foram encontrados a partir de referências 
na literatura desbastada. No fim das contas, cerca 80 artigos 
e documentos foram selecionados como fontes. Resultados 
e Discussão Não é possível afirmar que a intervenção con-
correncial sobre o evergreening seria prejudicial à inovação. 
Levando em consideração o atraso que provoca na entrada 
de concorrentes e a redução do preço médio ao consumidor 
que a concorrência genérica ocasiona, não se pode relevar o 
peso do evergreening sobre pacientes e sistemas de saúde. 
Diante disto, apenas no caso de se demonstrar, de maneira 
irrefutável, que o patenteamento secundário é necessário 
para o processo de inovação deverá o direito da concorrên-
cia se calar diante da conduta. No entanto, nem a novidade 
dessas inovações incrementais, nem o efeito de apropriabi-
lidade de investimentos em P&D são evidências irrefutáveis 
neste sentido. Conclusões/Considerações Finais O direito con-
correncial brasileiro é equipado para lidar com o problema. 
A legislação incorpora a ideia de que propriedade intelectual 
pode atravancar a concorrência, e o evergreening se adequa 
às suas hipóteses. Em uma indústria concentrada e com graus 
decrescentes de inovação, a concorrência pode oferecer uma 
resposta eficaz ao problema.

Walter Britto Gaspar;

15453 DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: 
PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Introdução É a partir do diagnóstico de câncer que se inicia 
a caminhada incerta do tratamento, muitas vezes doloroso 
e prolongado, que fragiliza a família e os planos futuros da 
criança e do adolescente (LIMA et al., 2012). Nessa perspec-
tiva, a criança vivencia uma doença impactante e assustado-
ra, passando a conviver com serviços de saúde que lhes são 
desconhecidos e angustiantes (SOUSA et al., 2014). Diante 
da importância de olhar a criança como um ser que existe e 
procurar meios para lhe dar proteção, vários segmentos da 
sociedade civil e instituições passaram a lutar por leis em de-

fesa das crianças (GOMES; CAETANO; JORGE, 2008). Apesar 
do reconhecimento legal dos diversos fatores determinantes 
e condicionantes da saúde, as crianças e adolescentes com 
câncer ainda enfrentam entraves quando precisam acessar 
seus direitos fundamentais devido à omissão ou imposição 
de burocracias que dificultam o atendimento nos serviços 
públicos e no recebimento de benefícios sociais (MARQUES, 
2012). Desta forma, ressalta-se a necessidade de investigar o 
conhecimento dos profissionais de saúde em relação ao direi-
to em saúde e às políticas públicas voltadas para a criança e 
o adolescente em tratamento de câncer. Objetivos Analisar o 
conhecimento dos profissionais de saúde que atuam em on-
cologia pediátrica acerca dos direitos das crianças e adoles-
centes em tratamento de câncer. Metodologia Estudo qualita-
tivo, realizado em um hospital de referência no tratamento do 
câncer infanto-juvenil em Fortaleza-CE, com 20 profissionais 
de saúde da equipe multidisciplinar da instituição. Foram in-
cluídos profissionais com no mínimo seis meses de atuação 
com crianças em tratamento para o câncer e foram excluídos 
profissionais que estavam de férias ou de licença. A coleta das 
informações foi realizada por meio de entrevista semiestru-
turada, através de um roteiro composto por dois tópicos: 1) 
dados de identificação do profissional; 2) Questões norteado-
ras sobre os direitos em saúde para as crianças/adolescente 
em tratamento de Câncer. As entrevistas foram realizadas no 
período de janeiro a março de 2015. As informações coletadas 
foram transcritas e analisadas seguindo as etapas recomenda-
das na análise categorial temática de Bardin (2011). O projeto 
foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Infan-
til Albert Sabin, obtendo parecer favorável da instituição sob 
o nº 832.720. Resultados e Discussão Os profissionais de saúde 
demonstraram não deter conhecimento significativo sobre os 
direitos das crianças e adolescentes em tratamento de câncer. 
Quando indagados sobre esses direitos à maioria cita apenas 
o direito em relação ao tratamento, restringindo-se ao enfo-
que biomédico. Quanto aos direitos sociais, com exceção da 
assistente social, apenas 3 profissionais da instituição abor-
daram tais direitos, demonstrando ter conhecimento. Porém, 
nenhum citou todos os direitos sociais existentes e enfatiza-
ram que orientavam seus pacientes somente em relação ao 
Beneficio de Prestação Continuada (BPC). Na visão dos pro-
fissionais participantes do estudo, a orientação dos direitos 
em saúde aos pacientes e familiares durante o tratamento 
do câncer fica a cargo do serviço social. Essa falta de conheci-
mento é apontada por Gomes, Caetano e Jorge (2010) à falta 
de preparo do profissional de saúde em cuidar da criança de 
forma integral. Buetto, Sonobe e Zago (2011) ressaltam que 
o desconhecimento da família somado a falta de divulgação 
dos direitos por parte dos profissionais fazem com que esses 
benefícios não sejam garantidos como direitos do cidadão. 
Conclusões/Considerações Finais O câncer em crianças e ado-
lescentes traz consigo uma situação de vulnerabilidade, tanto 
para o paciente como para os membros de sua família. Reco-
nhecer os direitos em saúde das crianças e adolescentes em 
tratamento de câncer que não são respeitados e reivindicá-los 
deve integrar o cuidado da equipe multidisciplinar que assis-
te a esse paciente. A partir desse estudo foi possível identi-
ficar que o conhecimento acerca dos direitos das crianças e 
adolescentes está muito aquém do que se espera para que os 

traçado na área e, sobretudo, sobre os caminhos que podem 
assegurar a sustentabilidade do SUS no futuro. Referências 
1-Marín N. Los Servicios Farmacéuticos en la atención de sa-
lud. In: BERMUDEZ J, BONFIM J (Org.). Medicamentos e a 
Reforma do Setor Saúde. São Paulo: HUCITEC; 1999. p.125-39. 
2- Ministério da Saúde (Brasil). Portaria no. 3.916, de 30 de 
outubro de 1998. Aprova a Política Nacional de medicamen-
tos. Diário Oficial da União 10 nov 1998 Brasil. 3- Ministério da 
Saúde (Brasil). Portaria nº 176, de 8 de março de1999. Estabe-
lece critérios e requisitos para a qualificação dos municípios 
e estados ao incentivo à Assistência Farmacêutica Básica e 
define valores a serem transferidos. Diário Oficial da União 16 
abr 1999. 4- Conselho Nacional de Saúde (Brasil). Resolução 
nº 338, de 06 de maio de 2004. Aprova a Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica. Diário Oficial da União 20 mai 2004.
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Introdução A internação psiquiátrica foi o principal dispositivo 
de tratamento da pessoa com sofrimento mental na região 
de Sorocaba, no Estado de São Paulo, marcada pela alta con-
centração de hospitais psiquiátricos e violações de direitos 
humanos contra pessoas internadas. Em 2012 os municípios 
envolvidos assinaram o Termo de Ajustamento de Conduta 
sob condução do Ministério Público Estadual e Federal, que 
estabelecia até 2016 a desinstitucionalização dessas pessoas 
e implantação da rede atenção psicossocial. No bojo deste 
processo de desinstitucionalização, observou-se a decretação 
em massa de interdições judiciais, destinando-se a reconhecer 
a incapacidade da pessoa de praticar os atos da vida civil a 
ser provada através de um dispositivo médico-jurídico (exa-
me pericial) para que o magistrado nomeie um curador cuja 
função é representá-lo nos atos circunscritos pela decisão, sig-
nificando mais um entrave para a reinserção destas pessoas 
na comunidade. Assim, foi executado o projeto de educação 
em direitos pela Defensoria Pública Estadual para orientar 
usuários, familiares e profissionais da rede sobre a interdição 
e suas implicações na retomada da autonomia e cidadania 
destas pessoas. Objetivos O objetivo do trabalho foi orientar 
sob uma perspectiva multidisciplinar as pessoas interditadas 
judicialmente que estão em processo de desospitalização dos 
Manicômios, seus familiares e demais profissionais da rede 
de atenção psicossocial acerca dos direitos já consagrados, 
evitando situação de violação a direitos humanos e promover 
uma reflexão sobre o exercício da autonomia e da cidadania 
destas pessoas de forma a tentar contribuir com a reversão 
da massificação de interdições. Metodologia O projeto surge 
da demanda espontânea apresentada por pessoas com trans-
torno ou deficiência mental interditadas e internadas e pro-
fissionais de saúde mental envolvidos no processo de desins-
titucionalização destes usuários de Manicômios na região de 
Sorocaba. Procurou-se tratar o assunto de forma multidiscipli-
nar, com participação de profissionais da área do direito, psi-
cologia, serviço social, terapia ocupacional e medicina, visan-
do romper características tradicionais do poder estatal, que 
consiste basicamente em verticalização, formalismo e positi-
vismo, para construir práxis emancipatória acerca dos direitos 

das pessoas que embora tenham saído dos manicômios ainda 
continuaram sujeitas à tutela do Estado através da interdição. 
Para tanto foram realizados 06 encontros com os usuários, 
familiares e profissionais dos CAPS, serviços residenciais tera-
pêuticos e hospitais psiquiátricos, no formato de círculo para 
orientá-los no sentido da promoção e defesa dos próprios di-
reitos. Resultados e Discussão Discutir as implicações da in-
terdição sob as diversas óticas envolvidas no âmbito da saúde 
mental e do sistema de justiça mostrou-se uma experiência 
importante para evidenciar que permeiam dúvidas sobre o 
instituto, redundando na maioria das vezes em estigmatiza-
ção, restrição ou violação de direitos das pessoas curateladas. 
Evidenciou-se a preocupação de profissionais em tratar o 
usuário considerando suas possibilidades de exercer autono-
mia, que pode contar com suporte do técnico de referência 
para praticar seus próprios atos civis. As pessoas curateladas 
e seus técnicos apresentaram percepção de que muitas vezes 
tal condição imposta judicialmente representa uma barreira 
para o cotidiano e satisfação de seus interesses, como sujei-
tos históricos detentores de direitos. As reflexões trouxeram 
novas possibilidades de reavaliar a condição de interdição, 
pensando em práticas de autonomia já realizadas pelo sujeito 
desde a saída do manicômio. Afinal, Carvalho (2004) relembra 
que o cidadão pleno seria aquele titular de três direitos: os 
civis, os políticos e os sociais. A ideia é pensar na promoção 
da saúde como promoção e produção da liberdade, visando 
uma transformação social. Conclusões/Considerações Finais 
A interdição judicial é um instituto de compreensão confusa 
entre os vários segmentos sociais interessados, sendo que a 
inadequação da medida contribui para violações de direitos 
da pessoa com transtorno mental e significa um entrave para 
o processo de reabilitação psicossocial, dificultando o alcan-
ce de melhor nível de bem-estar físico, mental e social em in-
teração com a comunidade. Sem regência sobre sua pessoa, 
sujeito, não raro, a internações involuntárias, desqualificado 
em seu poder de verbalizar reivindicações, esse indivíduo 
transforma-se em não-cidadão (MEDEIROS, 2007). É preciso 
que a sociedade, os atores judiciais e profissionais de saúde 
mental se envolvam contra a banalização de interdições. A in-
dissociabilidade entre a produção de saúde e a produção de 
subjetividades, incluindo o sujeito na ação cuidadora, impli-
cando e mudando de posição em suas histórias, é um caminho 
plausível para reconhecer-lhe o direito inalienável de sua au-
tonomia e cidadania (SARACENO, 2011). Referências BRASIL. 
Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção 
e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental. ________
Lei nº 010.406. Código Civil do Brasil, de 10 de janeiro de 2002. 
________Lei Nº 13.146. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), de 06 
de Julho de 2015. CARVALHO, J. M. Cidadania no Brasil o longo 
caminho. 5. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. ME-
DEIROS, M. B. M. Interdição civil: proteção ou exclusão social? 
São Paulo: Cortez, 2007. MENDES, A. L. C. Assessoria jurídica 
popular: repensando metodologias para substancializar direi-
tos humanos. Revista Eletrônica de Ciências Sociais, ano 3, ed. 
8, set./dez. 2009. SARACENO, B. A cidadania como forma de 
tolerância. Rev. Ter. Ocup. Univ. São Paulo, v. 22, n. 2, p. 93-101, 
maio/ago. 2011.
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Introdução O tema da judicialização é complexo, por abran-
ger questões sociais, econômicas, políticas, éticas e legais, 
envolvendo o Estado, a distribuição dos recursos e os direitos 
individuais e coletivos. É a mediação, como método de reso-
lução extrajudicial de conflito visando à desburocratização e 
racionalização do acesso a medicamentos e serviços (QUEI-
ROZ, 2013), que é focalizada como instrumento alternativo à 
judicialização nesse relato de pesquisa. A análise em curso, 
que resultará em trabalho de conclusão de curso em Gestão 
de Políticas Públicas na UnB, coteja discussões sobre judicia-
lização no SUS, mediação e instrumentos; e examina duas 
iniciativas: o SUS Mediado (RN) e a Câmara Permanente Dis-
trital de Mediação em Saúde (CAMEDIS/DF). Como conceito 
central, optamos por considerar aquele dos instrumentos de 
ação pública, ou seja, “dispositivo simultaneamente social 
e técnico, que organiza relações sociais específicas entre o 
Estado e aqueles para quem ele se volta, de acordo com as 
representações”. (Lascoumes e Le Galès, 2004). Prezamos 
ainda por considerar as múltiplas teias de relações e fluxos de 
saberes que sustentam os processos para a solvência de pro-
blemas individuais e/ou públicos. Objetivos O presente traba-
lho utilizando as literaturas existentes busca apresentar uma 
observação da Judicialização do SUS e das prerrogativas pos-
síveis que a mediação gera na gestão pública, considerando, 
essencialmente, o direito à saúde e iniciativas já existentes. 
A pesquisa objetiva estabelecer uma análise de como a me-
diação atua como instrumento de ação pública no âmbito do 
SUS, bem como realizar análise das iniciativas de mediação no 
SUS no RN e no DF. Metodologia A presente pesquisa buscou 
uma revisão bibliográfica com respeito aos seguintes temas: 
judicialização no SUS, Instrumentos da Ação Pública, direito à 
saúde e mediação. Mais além, realizou-se a análise documen-
tal de resoluções, recomendações, atas e relatórios do Conse-
lho Nacional de Saúde (CNS) e do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) que referem-se a processos de mediação no SUS. 
As etapas seguintes concerniram a estudos de caso do SUS 
Mediado (RN) e do CAMEDIS (DF), produzindo uma análise de 
comparada entre essas políticas. Para tanto, a análise docu-
mental abrange ainda a portaria conjunta entre a secretaria 
de saúde e defensoria pública distrital e os documentos insti-
tuintes do SUS Mediado do RN, considerando-os como instru-
mentos de ação pública. Utiliza-se também da estratégia de 
entrevistas com atores chaves do SUS Mediado e CAMEDIS 
como forma de complementação da análise documental, para 
compreender as dinâmicas da ação pública orientadoras da 
mediação. Resultados e Discussão É considerando o contexto 
apresentado e entendendo que a Judicialização da saúde pos-
sui tanto um lado penoso, do enfrentamento de limitações 
orçamentárias, quanto um lado positivo pela pressão para 
qualificação do serviço público e efetivação de direitos sociais 
que esta pesquisa analisou diferentes atuações que possibili-
tam caminhos alternativos ao processo de Judicialização do 
SUS, entendendo diferentes contextos e priorizando o direito 
à saúde. As análises do SUS Mediado do RN e o CAMEDIS - DF 
possibilitam destacar a relevância do estabelecimento de rela-
ções intersetoriais entre as defensorias públicas e secretarias 
de saúde, bem como entre instituições conselhistas de justiça 
e de saúde. Tais relações complexas produzem instrumentos 
que orientam ações públicas que contribuem para a garantia 

do direito à saúde. Conclusões/Considerações Finais A preva-
lência de uma matriz neoliberal impacta na compreensão dos 
direitos e deveres por valorizar o indivíduo e sua maximização 
ganhos, introduzindo problemas para a viabilização dos direi-
tos coletivos. É unanime que a judicialização da saúde não é 
compatível com a realidade do sistema de saúde ou de justiça. 
É nesse cenário que a mediação surge como alternativa para a 
gestão e para o usuário do SUS. Levando em consideração que 
a teoria proposta está longe de ser abordagem mainstream 
para análise de políticas públicas, propomos justamente a fo-
calização do objeto a partir dessas lentes, para estabelecer a 
relevância dos atores (burocratas, políticos e cidadãos) e de 
suas matrizes cognitivas que dão sentido às ações, dentro da 
dinâmica das políticas públicas – justamente, na produção e 
viabilização de instrumentos tecnopolíticos e sociais. Assim, 
o estudo contribui ao conceber mediação no SUS a partir da 
perspectiva dos instrumentos, inserida no marco mais amplo 
da sociologia da ação pública. Referências COELHO, Meire 
Mota; LÚCIO, Magda de Lima. Litigiosidade e Impacto na Ges-
tão Pública – A Mediação como Instrumento de Gestão – a 
Experiência da CCAF (Câmara de Conciliação e Arbitragem 
da Administração Federal), Revista da Procuradoria-Geral do 
Banco Central, Brasília, 2010. LASCOUMES, Pierre & LE GA-
LÉS, Patrick. Gouverner par les instruments. Paris : Presses 
de Sciences Po, Collection académique, 2004. LASCOUMES, 
Pierre; LE GALÈS, Patrick. Sociologia da ação pública. EDUFAL, 
Maceió, 2012a. QUEIROZ, Claudia Carvalho. A mediação como 
instrumento de concretização do direito fundamental à saú-
de: uma alternativa à judicialização de conflitos. UFRN, Natal, 
2013. WAMPLER, Brian; PIRES, Roberto Rocha (org). Efetivi-
dade das instituições participativas no Brasil: estratégias de 
avaliação. Que tipos de resultados devemos esperar das ins-
tituições participativas? (capitulo 2),vol 7. IPEA, Brasília, 2011.
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Introdução No Brasil do século XXI, vinte e sete anos após 
a promulgação da Constituição Federal, ainda é desafio a 
concretização dos direitos fundamentais sociais onde, por 
excelência, encontra-se o direito à saúde. A crescente busca 
do cidadão pela atenção integral em saúde, prometida pela 
Constituição de 1988, evidenciou as dificuldades encontradas 
entre a promessa constitucional e a capacidade política, ad-
ministrativa e financeira do Estado brasileiro em cumpri-la. Os 
cidadãos que não encontram nas redes de atenção resposta 
para suas necessidades de ações e serviços de saúde buscam, 
através da intervenção do Poder Judiciário, a solução para o 
seu problema, o que tem resultado em fenômeno, denomina-
do de Judicialização da Saúde. Paralelo a esse fenômeno ou-
tra situação se confirmou: as dificuldades próprias do sistema 
de justiça em lidar com os direitos sociais. O modelo de justiça 
apresenta-se incompatível com a natureza de urgência que 
envolve as ações judiciais em saúde, desafiando a criatividade 
dos operadores do direito, profissionais de saúde e gestores, 
na busca de soluções alternativas para lidar com a comple-
xidade do tema. Objetivos Elaborar e analisar o perfil da de-

profissionais de saúde possam orientar as famílias a buscarem 
de forma efetiva os seus direitos garantidos por lei. Um passo 
importante para avançar nessa direção seria a implementação 
de estratégias de capacitação visando ampliar o conhecimen-
to dos profissionais que lidam diretamente com esse público, 
tornando-os, assim, aptos a intervir diante de situações de 
fragilidade social e capazes de encorajar os indivíduos a bus-
carem de forma efetiva os seus direitos. Referências BUETTO, 
L.S.; SONOBE, H.M.; ZAGO, M.M.F.; Os direitos legais dos so-
breviventes brasileiros com câncer. Perspectivas online. V. 5, 
v. 17, p 142-148, 2011. GOMES, I. L. V.; CAETANO, R.; JORGE, M. 
S. B. Conhecimento dos profissionais de saúde sobre os direi-
tos da criança hospitalizada: um estudo exploratório. Ciência 
& Saúde Coletiva, 15(2):463-470, 2010. LIMA LM, BIELEMANN 
VLM, SCHUWARTZ E, VIEGAS AC, SANTOS BP, LIMA JF. Adoe-
cer de câncer: o agir e o sentir do grupo familiar. Ciênc Cuid 
Saúde. 2012 Jan-Mar; 11(1):106-12 MARQUES, E. P. Reflexões 
sobre a (des)proteção social das crianças e dos adolescentes 
cronicamente adoecidos. O Social em Questão, v. 15, n. 27, p 
151-178, 2012. SOUSA, M.L. X.S.; REICHERT, A.P.S.; SÁ, L.D.; AS-
SOLINI, F.E.P.; COLLET, N.; Adentrando em um novo mundo: 
significado do adoecer para a criança com câncer. Texto con-
texto - enferm. vol.23 no.2 Florianópolis Apr./June 2014.
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Introdução O termo “advogar”, tradicionalmente usado ape-
nas para designar a atividade profissional do bacharel em 
direito, passa, também, a conformar uma nova expressão: a 
“advocacy em saúde”, significando a reivindicação pelo direito 
à saúde (PIMENTEL et al., 2011). A advocacy em saúde parte do 
princípio de que as pessoas possuem direitos básicos garanti-
dos juridicamente que são desrespeitados ou não garantidos. 
Não basta que o direito a saúde esteja expresso em documen-
tos, é necessário torná-lo um direito garantido de fato (DALLA-
RI, 1996). Na intenção da garantia desses direitos, a advocacy 
em saúde, não raro, conta com o apoio dos profissionais de 
saúde e com a sociedade civil. O acesso aos direitos e aos ser-
viços socioassistenciais voltados para crianças e adolescentes 
com câncer ainda é um desafio (ALMEIDA et al., 2007). Atual-
mente, é possível contar com o apoio da advocacy para que 
os diversos direitos humanos da criança e do adolescente se-
jam alcançados, dentre eles o direito a saúde. Objetivos Dian-
te disso tivemos como objetivo analisar e descrever o papel 
da sociedade civil organizada na advocacy e proteção social 
à criança e adolescente com câncer. Metodologia Estudo de 
natureza exploratória com abordagem qualitativa realizado na 
Associação Peter Pan (APP), entidade sem fim lucrativo que 
desenvolve projeto de apoio social às famílias e às crianças e 
adolescentes em tratamento de câncer na cidade de Fortale-
za- Ceará. Foram entrevistados 5 membros da sociedade civil 
organizada responsáveis pela instituição. A coleta das informa-
ções foi realizada no período de janeiro a março de 2015 por 
meio de entrevistas semiestruturadas que foram gravadas na 
integra. O material coletado foi transcrito e organizado em ar-

quivos individuais. As informações do material empírico pro-
duzidas foram analisadas e descritas a seguir. O projeto foi 
submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Infantil 
Albert Sabin e foi aprovado sob o parecer número 832.720. Re-
sultados e Discussão O estudo mostrou que as ações desenvol-
vidas pela APP tem impacto positivo na sociedade, pois além 
da construção do Hospital Pediátrico do Câncer e parceria para 
sua manutenção, desenvolve vários projetos importantes que 
beneficiam as crianças e adolescentes em tratamento para 
o câncer e suas famílias como: promoção de inclusão social, 
doação de cestas básicas mensais, desenvolvimento de ativi-
dades de leitura e escrita, doação de vale transporte, doação 
de fraldas descartáveis, suplemento nutricional, produtos de 
higiene, lenços, perucas, auxílios para medicamentos, pas-
sagens, cadeiras de rodas, muletas, além de ajuda financeira 
para despesas de óbito. Esses vários projetos sócio assisten-
ciais conseguem preencher grande parte das lacunas deixadas 
pelas leis e políticas públicas voltadas para a população em 
estudo. Um exemplo é a prática da advocacia em saúde em 
prol de grupos vulneráveis, como é o caso da criança e do ado-
lescente com câncer, mostrando a força e o impacto positivo 
que a sociedade civil organizada pode gerar ao lutar por uma 
causa especifica através de ações coordenadas, garantindo 
os direitos a saúde desrespeitados pelo estado. Conclusões/
Considerações Finais O suporte social fornecido pela socieda-
de civil organizada à criança/adolescente e sua família durante 
o tratamento do câncer é de fundamental importância, pois 
através de parcerias intersetoriais, com consequente constru-
ção de iniciativas para a solução de problemas públicos, conse-
guem garantir benefícios que deveriam ser oferecidos a essa 
população especifica. Essas instituições são recursos aos quais 
as crianças e seus familiares podem recorrer para minimizar as 
dificuldades impostas pelo tratamento da doença, suprimin-
do, a carência de investimentos públicos na formação dessa 
rede de apoio. Concluímos, portanto, que o suporte sócio as-
sistencial garantido pela APP à essas famílias é de fundamental 
importância visto que minimizam o abismo deixado nas leis e 
políticas públicas existentes para essa população especifica, 
deixando assim o longo caminho do tratamento menos difícil 
para a família e menos doloroso para o paciente. Referências 
ALMEIDA, M. I; MOLINA, R. C. M; VIEIRA, T. M. M; HIGARASHI, 
L. H; MARCON, S. S. O ser mãe de criança com doença crônica: 
Realizando cuidados complexos, Revista de Enfermagem, v. 
10, n. 1, 36-46, 2007. DALLARI, S. G; MADDEN, R. B; FERNAN-
DES, M. C. T; SHUQAIR, S. M. S. A, Q; WATANABE, H.A. Advoca-
cia em saúde no Brasil contemporâneo. Rev. Saúde Pública, v. 
30, n.6, p 592-601, 1996. PIMENTEL, C; DULTRA, D. J; SANTOS, 
G. M. A; NUNES, G; COTRIM, M; CERQUEIRA, O. Advocacy e 
incidência política no contexto do HIV/Aids: A experiência do 
Gapa-Bahia. Rev. Eletrônica Portas, v.4, n.4, p.22-37, jun. 2011.

Rosângela Gomes dos Santos; Aline Mayra Lopes Silva; Leandro 
Araújo Carvalho; Sarah Vieira Figueiredo; Lívia Lopes Gomes; 
Ilvana Lima Verde Gomes;

15662 MEDIAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE AÇÃO 
PÚBLICA: ESTUDOS DE CASO SOBRE O CAMEDIS (DF) E O 
SUS MEDIADO (RN)



AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde880 881Seção II - PÔSTeReS eM RoDAS De CoNVeRSA

“O mal estar da modernidade e a psicanalise: A psicanálise à 
prova social, 2005 FOUCAULT, Michel . Microfísica do poder. 
8. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1989. FOUCAULT, Michel. Vigiar 
e Punir: nascimento da prisão . Trad. Lígia M. Ponde Vassalo. 

Petrópolis: Vozes, 1987 VILHENA, J. Da vida dos Jovens nas 

favelas cariocas: Drogas, violência e confinamento. RJ, 2004

Ana Carolina Feitosa;

10. COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO NA GESTÃO EM SAÚDE

13315 CONSEQUÊNCIAS DO PRECONCEITO NAS 
HISTÓRIAS DE VIDA DE SEQUELADOS DO HOSPITAL 
COLÔNIA DO CARPINA NA CIDADE DE PARNAÍBA- PI

Introdução O tema escolhido para elaboração deste estudo 
emergiu das inquietações, reflexões e vivências da autora jun-
to aos portadores de hanseníase no Hospital Colônia do Carpi-
na durante os estágios curriculares do Curso de Enfermagem, 
na qual despertou o anseio de conhecer a história de vida das 
pessoas acometidas pela enfermidade, principalmente como 
elas lidam com o preconceito sofrido; como também as mo-
dificações que realmente ocorrem, não somente física, mas 
também psicologicamente, desde a descoberta da patologia 
até o tratamento e o isolamento familiar, onde muitas vezes 
a família recebe o diagnóstico de hanseníase com receio e 
medo da transmissão, excluindo o hansênico do seio familiar.
Sabendo que a hanseníase traz várias consequências na vida 
do indivíduo, em decorrência do preconceito e das sequelas 
deixadas por ela, foi levantada a seguinte problemática: Quais 
as consequências do preconceito nas histórias de vida dos 
sequelados de hanseníase do Hospital Colônia do Carpina em 
Parnaíba, Piauí? Objetivos Identificar as consequências do pre-
conceito nas histórias de vida dos sequelados de hanseníase 
do Hospital Colônia do Carpina em Parnaíba, Piauí. Metodo-
logia A pesquisa foi realizada no período de Fevereiro e Mar-
ço de 2016 no Hospital Colônia do Carpina (HCC), localizado 
no município de Parnaíba-PI, pois é o único hospital colônia 
da cidade que abriga pacientes sequelados da hanseníase. 
Após esta etapa, passou-se à análise do conteúdo, visando 
abstrair os significados mais relevantes das falas em estudo 
e baseando-se em referenciais teóricos da temática aborda-
da. Assegurou-se a todos os entrevistados a privacidade de 
suas informações, inclusive de suas identificações. Resultados 
e Discussão Observou-se que as opiniões foram divididas, na 
qual os pacientes que foram desprezados pelas suas famílias, 
sentimentos de revolta e tristeza prevalecem no relato deles, 
muitos não aceitam a atitude dos seus familiares, chegando 
citar que isso é besteira e que o pior desprezo que pode existir 
é de pessoas da própria família. Pelo contrário, pacientes que 
tiveram o apoio de suas famílias, relatam que ficaram felizes 
e surpresos pela família não ter desprezado-os e percebeu-se 
que esse apoio foi essencial na vida dos mesmos. Nos relatos 
ficou clara a prevalência do preconceito contra a doença e 
contra os atingidos pela hanseníase, onde os mesmos perce-
beram a mudança de atitudes de amigos e conhecidos que, 
anteriormente, frequentavam suas casas e após saberem 
sobre a doença nunca mais apareceram. Conclusões/Conside-
rações Finais Consideramos o estudo relevante aos profissio-
nais de saúde pela comprovação da necessidade dos traba-
lhos educativos tanto para o paciente quanto para a família 

e a sociedade, tendo em vista ainda hoje a interferência da 
patologia no cotidiano destas pessoas. Assim, fica a expecta-
tiva de que esta pesquisa possa favorecer um repensar sobre 
a doença e auxiliar no desenvolvimento de futuras investiga-
ções. Portanto, muito trabalho ainda há de ser feito, para que 
estes sujeitos tenham suas histórias conhecidas e sejam digni-
ficados pela sociedade e que esta seja conscientizada e infor-
mada de que o preconceito deve ser combatido, e que só tem 
preconceito aqueles que não conhecem e não sabem nada a 
respeito da história da hanseníase. Referências PRADO, R.P. 
et al. HANSENÍASE: do preconceito ao conhecimento. Ca-
derno de publicações acadêmicas. Santa Catarina v.1, n.1, p. 
79-83, 2009. RUDIO, V.F. Introdução ao projeto de pesquisa 
Científica. 22. ed. Petrópolis: Vozes, 1988. 120 p. RUIZ, J.A. Me-
todologia Científica: guia para eficiência de estudos. 4. ed. São 
Paulo: Atlas, 2004.

Rayane Fontenele de Sousa; Rayla Maria Pontes Guimarães 
Costa; Gerarlene Ponte Guimarães Santos; Joelson dos Santos 
Almeida;

13349 CURTIR PARA DECIDIR: UMA ANÁLISE SOBRE O 
USO DO FACEBOOK POR MULHERES COM CÂNCER DE 
MAMA

Introdução Em consonância com diversas áreas da socieda-
de, o uso das mídias sociais tem oportunizado novas formas 
de comunicação e de compartilhamento de conteúdo no 
campo da saúde pública. Há no Brasil cerca de 94,2 milhões 
de usuários de internet, o que corresponde a 55% da popula-
ção com 10 anos ou mais de idade. Entre as atividades mais 
realizadas por 76% dos usuários de internet, estão as de uso 
de redes sociais (BRASIL, 2014). Neste contexto, o presente 
trabalho analisa as páginas brasileiras do Facebook voltadas 
para o câncer de mama quanto ao seu potencial de promo-
ção da saúde e de empoderamento das mulheres frente à 
sua saúde. A relevância do tema é legitimada por dados que 
apontam que no ano de 2017 são esperados 57.960 novos ca-
sos de câncer de mama no país, resultando em 14.388 mortes 
anuais, sendo 181 homens e 14.207 mulheres (BRASIL, 2016). 
Esse estudo analisa, ainda, o Facebook a partir de diretrizes e 
princípios presentes nas Políticas Nacionais de Humanização 
(PNH), de Promoção da Saúde (PNPS) e de Gestão Estratégi-
ca e Participativa no SUS (ParticipaSUS). Objetivos Analisar 
as páginas brasileiras do Facebook voltadas para o câncer de 
mama quanto ao seu potencial de promoção da saúde e de 
empoderamento das mulheres frente à sua saúde; Identificar 
e caracterizar páginas brasileiras de Facebook, que divulgam 
informações sobre câncer de mama; Identificar conteúdos 
promotores de saúde e de empoderamento, a partir da aná-
lise de conteúdo das publicações referentes às páginas brasi-

manda e dos encaminhamentos realizados no programa de 
mediação SUS Mediado no município de Natal/RN; Conhecer 
e analisar as percepções de atores envolvidos no Programa 
SUS Mediado no município de Natal/RN quanto à: resolução 
de conflitos potencialmente judiciais na área de saúde; satis-
fação com os resultados obtidos na mediação; Identificar os 
desafios, fragilidades e potencialidades do programa. Meto-
dologia A pesquisa, de abordagem qualitativa, realizou análise 
documental dos registros do Programa e entrevistas com ato-
res envolvidos no mesmo – operadores do direito, represen-
tantes da magistratura, técnicos colaboradores do programa 
e gestores do SUS, das esferas municipal e estadual. O perío-
do do estudo incluiu os anos de 2012 a 2014. Foi realizado um 
perfil da demanda e encaminhamentos realizados, no perío-
do estudado em relação aos quantitativos de atendimentos, 
acordos, ações propostas pela DPE, encaminhamentos de 
ações à DPU, índice de resolutividade e índice de demandas 
não ajuizadas contra estado e município e percepções sobre 
as práticas vivenciadas pelos atores envolvidos. Resultados 
e Discussão Os resultados demonstraram que as percepções 
dos atores ligados ao direito e à saúde são contraditórias 
quanto ao fenômeno da judicialização da saúde, entre aspec-
tos negativos e positivos. No que se refere à criação e desen-
volvimento do programa SUS MEDIADO em Natal, houve con-
senso de que o mesmo ajudou a concretizar o direito à saúde. 
Quanto à mediação, foram identificadas visões semelhantes, 
considerando que é uma ferramenta adequada para se lidar 
com a judicialização, pois reduz o número de ações propostas 
no Judiciário, direciona melhor as competências aos entes fe-
derativos, enquanto busca a solução administrativa dos casos. 
Foi observado que os problemas que permeiam a mediação 
são praticamente os mesmos identificados no funcionamento 
do Sistema de Saúde: insuficiência de ofertas, dificuldade do 
acesso a novas tecnologias, déficit e necessidade de uma me-
lhor capacitação de recursos humanos, dificuldades na organi-
zação dos processos de trabalho. Conclusões/Considerações 
Finais Concluiu-se que para o bom funcionamento do Sistema 
Único de Saúde, nem a judicialização e nem a mediação se 
apresentam como soluções definitivas. Considera-se, por fim, 
o potencial educativo da mediação como importante contri-
buição do Programa, na medida em que o diálogo sobre ques-
tões do sistema de saúde permite uma orientação ao usuário 
e, ao mesmo tempo, divulga positivamente o SUS junto ao 
cidadão, reconciliando-o com o sistema de saúde. Essa comu-
nicação é cara ao SUS e poderá contribuir simultaneamente 
na otimização da Justiça e da Gestão da Saúde e em avanços 
na cidadania e na efetivação de direitos sociais. Referências 
AROUCA, Antônio Sergio da Silva. O Dilema Preventista: con-
tribuição para a compreensão e crítica da medicina preven-
tiva. 1975. 197 f. Tese (Doutorado em Medicina Preventiva e 
Social) - Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 1975. 
BARDIN, Lawrence. Análise de conteúdo. 1. ed. São Paulo: 
Edições 70, 2011. FOUCAULT, Michel. O Nascimento da Clíni-
ca. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1963. GALBRAITH, 
John Kenneth. A Sociedade Afluente. Editora: Pioneira, 1987. 
MARSHALL, Thomas. H. Cidadania, classe social e status. Rio 
de Janeiro:Zahar, 1967. MATTOS, Ruben Araújo de. Os senti-
dos da integralidade: algumas reflexões acerca dos valores 
que merecem ser defendidos. In: PINHEIRO, R; MATTOS, 

R.A. (Org.). Os sentidos da integralidade. Rio de Janeiro: IMS/
UERJ/ABRASCO, 2001. p. 39-64. PAIM, Jairnilson da Silva. Re-
forma Sanitária Brasileira: contribuição para a compreensão e 
crítica. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008. p.355.

Adriana Torquato da Silva Ringeisen;

15868 DESCONSTRUINDO A CRIMINALIZAÇÃO DO 
SUJEITO A PARTIR DA ESCUTA CLÍNICA

Introdução O presente trabalho advém de uma prática adqui-
rida dentro do Sistema Prisional do Estado do Rio de Janeiro. 
O tema “jovens do tráfico” tem sido debatido,de diferentes 
maneiras, tendo um viés culpabilizador, inclusive. Contudo, 
o presente estudo percorreu outro caminho, empoderando 
o sujeito de sua própria história, ao invés de transferir a cul-
pa para o uso de drogas e a falta de oportunidades, mas sim, 
entendendo que a realidade da vida de quem mora nas co-
munidades exigem certas peculiaridades que não podem ser 
excluídas ou ignoradas e sim consideradas, uma vez que se 
deve considerar que o sujeito do qual está sendo considera-
do possui uma subjetividade, história pessoal e desejos, que, 
os quais, não se podem generalizar. Objetivos Tal estudo teve 
como objetivo, a partir da minha escuta como psicóloga, discu-
tir a situação dos jovens que entram para o crime organizado, 
através do uso abusivo de drogas e vão parar no cárcere antes 
dos 21 anos de idade. Metodologia A partir de uma pesquisa 
qualitativa, a metodologia utilizada foi a escuta clínica ofere-
cida aos meninos encarcerados entre 19 e 20 anos. Os temas 
abordados, durante os atendimentos, foram trazidos por eles 
mesmos. Todos direcionados à marginalização e o fato de se 
sentirem excluídos e invisíveis no mundo que chamam como 
“o asfalto”. O objetivo principal não é mostrar um jovem vi-
timizado, mas sim convidar à uma discussão crítica e política 
do lugar ocupado por esses meninos em nossa sociedade., Há 
questões de miséria, pobreza e vulnerabilidade em suas vidas, 
porém esses, na maioria das vezes, não são os fatores únicos 
e primordiais do motivo da escolha tomada por eles. Existem 
questões subjetivas implicadas ao “ser um menino do tráfi-
co”, questões como busca de filiação, lugar, pertencimento 
e reconhecimento. Resultados e Discussão Por se tratar de 
uma pesquisa qualitativa, ainda em andamento, uma vez que 
ainda escuto esses meninos na Unidade Prisional onde se en-
contram encarcerados, ainda não há possibilidades de resulta-
dos. Contudo, mediante tais dados, muitas discussões sobre 
o tema poderão ser colocadas, uma vez que, enquanto for 
vigente a impregnação da ideologia de quem mora em comu-
nidade é marginal e perigoso, ficará cada vez mais difícil abrir 
espaços para o acolhimento desses jovens, que ao continua-
rem se sentindo “invisíveis” , irão buscar visibilidade e amparo 
na organização criminosa. Conclusões/Considerações Finais 
O presente trabalho teve como objetivo incitar, de maneira 
critica, a sociedade a verdadeira realidade em uma Unidade 
Prisional do Estado do Rio de Janeiro. Um lugar ocupado por 
meninos que, não encontrarem amparo no seio de suas famí-
lias, na educação e na própria sociedade, recorrem ao crime 
organizado, as drogas, de forma que possam se sentir reco-
nhecidos e amparados, mesmo tendo como fim o encarcera-
mento. Referências ACSELRAD,G. Avessos do prazer. Drogas, 
Aids e direitos humanos. RJ, Ed. FIOCRUZ, 2005 BIRMAN. J. 
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soais, essenciais para o desenvolvimento de uma assistência 
acolhedora, humanizada e promotora da saúde. Objetivos 
Analisar a utilização das estratégias de comunicação terapêu-
tica na relação profissional de saúde-hipertenso na Atenção 
Básica. Metodologia Estudo descritivo, como uma abordagem 
qualitativa. A amostra constituiu de 14 hipertensos e dois pro-
fissionais de uma equipe Saúde da Família de um município 
do interior do Estado do Ceará, no período de abril a maio 
de 2016. Na coleta de dados, utilizou-se um check list para a 
observação sistemática não participante, contendo as estra-
tégias de comunicação terapêutica: expressão, clarificação e 
validação, além de um diário de campo, sendo tratados pela 
técnica de Análise de Conteúdo de Bardin. Foram respeitados 
os preceitos éticos envolvendo seres humanos e aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual 
do Ceará. Resultados e Discussão Foram evidenciados que as 
estratégias de comunicação terapêutica devem ser aprimo-
radas na equipe de Saúde da Família, em virtude das baixas 
frequências durante as observações nas consultas médicas e 
de Enfermagem. A utilização deficitária dessas técnicas com-
promete a abertura de espaços que possibilitam identificar 
as necessidades multidimensionais os hipertensos. Em sendo 
assim, necessário se faz romper com paradigmas tradicionais 
nas práticas de saúde e reconhecer a importância da comu-
nicação terapêutica na interação interpessoal na Atenção 
Básica, para fortalecer a continuidade no cuidado e ofertar 
uma assistência mais acolhedora e humanizada que favoreça 
a emancipação desses usuários. Conclusões/Considerações 
Finais Reconheceu-se que as estratégias de comunicação te-
rapêutica são pouco exploradas pelos profissionais de saúde, 
necessitando, portanto, desenvolver habilidades para empre-
gá-las, adequadamente, no cuidado ao hipertenso.

Geanne Maria Costa Torres; Inês Dolores Teles Figueiredo; José 
Auricélio Bernardo Cândido; Ana Patrícia Pereira Morais; Maria 
Irismar de Almeida;

13438 O SUS E A MÍDIA TELEVISIVA: ANÁLISE DE UM 
TELEJORNAL NO RIO DE GRANDE DO NORTE

Introdução No mundo atual, a proximidade com os fatos 
momentâneos tem relação com o poder que a Mídia possui, 
embora nem tudo seja uma verdade absoluta, uma vez que 
é apresentada apenas uma versão sobre determinado fato, 
entre outras existentes. No campo da Saúde Pública salta 
aos olhos a tendência como a Mídia trata o assunto, visto 
que mostra apenas o caos no Setor Saúde. Objetivos Analisar 
como o SUS no Rio Grande do Norte é veiculado pela Mídia 
televisiva em noticiário local, identificando: temas abordados; 
atores sociais entrevistados; e aspectos, positivos e negativos 
destacados nas reportagens veiculadas. Metodologia Pes-
quisa documental que analisou o conteúdo de reportagens 
televisivas de telejornal local do Rio Grande do Norte que 
abordaram o SUS. Os documentos analisados foram reporta-
gens disponíveis no portal do G1 InterTV Cabugi da Emissora 
Rede Globo, em Natal/RN em edições do jornal local da RNTV 
Primeira Edição, no período de março a agosto de 2016. Os 
dados foram analisados por meio da técnica de Análise de 
Conteúdo Temática proposta por Bardin (2011), em que foram 
classificadas em Unidades de Registro, Unidade de Contexto 

e Categorias, de acordo com seus aspectos positivos e nega-
tivos a respeito da saúde pública. Resultados e Discussão Nas 
reportagens predominaram temas que abordam Problemas 
relacionados à gestão: Superlotação, a falta de médicos e Re-
portagens negativas ao setor saúde. Os principais atores en-
trevistados foram os usuários, trabalhadores e gestores. En-
tre os temas apresentados foram destacadas a pauta sobres 
doenças, a Atenção Hospitalar e a falta de médicos. O item 
Demais reportagens está composto de problemas de estrutu-
ra nos serviços, associadas ao subfinanciamento, à má gestão 
e situações em que trabalhadores precisam exercer suas fun-
ções com recursos escassos. Quando aspectos positivos são 
abordados há também destaque para aspectos negativos. 
Conclusões/Considerações Finais Os resultados sugerem que 
o poder da Mídia em influenciar a sociedade é pouco aprovei-
tado positivamente nas abordagens de Políticas Públicas. O 
estudo sistematizou a forma como a Mídia aborda o SUS, com 
principais temas e atores entrevistados e, também contribuiu 
para reflexão sobre as oportunidades de melhoria apresenta-
das por tais reportagens.

Aline Grimberg Pereira de Medeiros; Elizabethe Cristina 
Fagundes de Souza;

13806 CARACTERIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DOS CASOS 
DE TUBERCULOSE NOTIFICADOS EM 2010 A 2015 NO 
MUNICÍPIO DE PARNAÍBA – PI

Introdução A tuberculose (TB) constitui um sério problema 
de saúde pública. Ela está associada com a exclusão social e 
as más condições de vida da população, como desnutrição, 
moradia precária e dificuldade de acesso aos serviços e bens 
públicos. Estima-se que cerca de um terço da população mun-
dial esteja infectado pelo agente etiológico da tuberculose, 
com risco de ter a doença. O quadro da TB é tão preocupante 
que seus altos índices de incidência e mortalidade serviram de 
fundamentação para a Organização Mundial de Saúde consi-
derar esta patologia uma emergência mundial, em 1993. A vi-
gilância epidemiológica, em relação à tuberculose, tem como 
objetivo conhecer a magnitude da doença e sua distribuição. 
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 
é a principal fonte de dados da vigilância epidemiológica e 
tem grande importância na obtenção de dados epidemiológi-
cos da TB, pois estes dados geram indicadores e contribuem 
na elaboração e execução de estratégias para o controle da 
doença. Assim, para maior compreensão da TB no município 
em que será realizada esta pesquisa, é necessário conhecer as 
características da doença, principalmente em relação às suas 
condições de evolução. Objetivos Caracterizar o perfil epide-
miológico dos casos de tuberculose notificados em 2010 a 
2015, no município de Parnaíba – PI; Conhecer o perfil sociode-
mográfico dos pacientes notificados por tuberculose no mu-
nicípio em questão; Especificar as características clínico-labo-
ratoriais dos casos de tuberculose notificados; Identificar os 
tipos de encerramento dos casos notificados por tuberculose 
no município. Metodologia A pesquisa caracteriza-se como 
descritiva, documental e de abordagem predominantemente 
quantitativa. Foi realizada no município de Parnaíba–PI, sendo 
a coleta de dados realizada em março de 2016, através do ban-
co de dados do SINAN. A população da pesquisa foi composta 

leiras de Facebook, que divulgam informações sobre câncer 
de mama. Metodologia O presente estudo analisou as pági-
nas brasileiras do Facebook voltadas para o câncer de mama. 
Trata-se de uma pesquisa de cunho descritivo, que segundo 
conceito de Gil (2010), tem como objetivo a descrição das ca-
racterísticas de uma determinada população ou grupo. Assim, 
para analisar as páginas brasileiras do Facebook sobre câncer 
de mama quanto ao seu potencial de promoção da saúde e 
de empoderamento, o presente estudo identificou páginas 
voltadas para o câncer de mama e descreveu suas caracterís-
ticas; buscou compreender o conceito de comunicação pro-
motora de saúde e de empoderamento por meio de revisão 
de literatura sobre o tema; e identificou conteúdos promoto-
res de saúde e de empoderamento, a partir da análise de con-
teúdo das publicações postadas pelas páginas. A proposta 
metodológica do estudo finca-se em abordagem qualiquan-
titativa, método que possibilita a apreensão dos fenômenos 
e também a sua quantificação. Resultados e Discussão O es-
tudo encontra-se em fase de análise de dados com previsão 
para ser concluída em março de 2017. No entanto, a revisão 
de literatura que antecedeu a etapa de coleta de dados já 
aponta para alguns horizontes. A produção de conhecimento 
que essa área tem gerado nos últimos cinco anos é evidencia-
do, principalmente, na revisão de literatura na língua inglesa. 
No Brasil, esta ainda é uma temática que requer investimento 
e futuros estudos. Com relação à formação dos profissionais 
da saúde, o uso das mídias sociais nas práticas de atenção e 
gestão, também se mostra como um tema transversal neces-
sário na construção de competências de comunicação e pro-
moção da saúde. No primeiro artigo produzido a partir dessa 
pesquisa, foi destacado que as políticas PNPS, HumanizaSUS 
e a ParticipaSUS apontam para a necessidade de ampliação 
da participação popular no Governo Federal e para práticas 
horizontais de gestão (BRASIL, 2003, 2006, 2009). Assim, as 
mídias sociais, configuram-se como uma peça importante 
nesse processo. O segundo artigo trará uma análise sobre 
as páginas brasileiras do Facebook voltadas para o câncer 
de mama quanto ao seu potencial de promoção da saúde e 
de empoderamento. Conclusões/Considerações Finais Além 
dos achados encontrados referentes à promoção da saúde e 
ao empoderamento das mulheres com câncer de mama que 
utilizam o Facebook, a pesquisa suscita reflexões e desper-
ta o interesse para as potencialidades dos usos das mídias 
sociais: uma vez que o governo federal já reconhece estas 
mídias como um canal que possui um grande potencial de 
motivar, auxiliar e aprimorar o desenvolvimento e a adoção 
de novas iniciativas de Governo Eletrônico, por que os canais 
existentes ainda não são utilizados pelo Ministério da Saúde 
como um instrumento que fomenta o debate e a participação 
popular nas suas ações? Os gestores federais enxergam o Fa-
cebook como uma mídia social capaz de promover a saúde e 
o empoderamento de sujeitos e coletividades? É importante 
ressaltar que nada substitui o encontro presencial e a rela-
ção face a face. No entanto, a proximidade física não garante 
necessariamente que uma relação entre duas ou mais pes-
soas seja construída. (MARTINO, 2015). Referências BRASIL. 
Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Estimati-
va 2016: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 
2015. _________ Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 

à Saúde. Política Nacional de Humanização. Brasília: Ministé-
rio da Saúde, 2003. ________ Ministério da Saúde. Secretaria 
de Vigilância em Saúde. Política Nacional de Promoção da 
Saúde/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. 
– Brasília: Ministério da Saúde, 2006. ________Ministério da 
Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Po-
lítica Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2009. ________ Comitê Gestor 
da Internet no Brasil – CGI.br. Pesquisa sobre o uso das tec-
nologias da informação e da comunicação no Brasil – TIC Do-
micílios 2013. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 
2014. MARTINO, LMS. Teoria das Mídias Digitais: linguagens, 
ambientes, redes. Petrópolis: Vozes, 2015.
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13357 PLATAFORMA DE CONHECIMENTO DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS UMA FERRAMENTA PARA A 
GESTÃO

Introdução A Plataforma de Conhecimento Mais Médicos é 
uma ferramenta de gestão do conhecimento que propicia o 
intercâmbio entre pesquisadores, gestores e profissionais de 
saúde, facilitando o acesso às evidências científicas de forma 
oportuna. O PMM possibilita a produção de conhecimentos e 
de inovações, despertando o interesse da comunidade cientí-
fica em produzir evidências e avaliar a sua efetividade . Obje-
tivos Descrever e apresentar a Plataforma de Conhecimentos 
Mais Médicos, como uma ferramenta web para a gestão do 
conhecimento sobre o Programa Mais Médicos Metodologia 
Relato descritivo da Plataforma de Conhecimentos Mais Mé-
dicos, resgatando o ambiente organizacional e as publicações 
e conteúdos que compõe o acervo científico. Resultados e 
Discussão A Plataforma reúne um acervo de 208 pesquisas 
e publicações sobre o Programa Mais Médicos. Oferece um 
levantamento contínuo e atualizado das publicações em for-
mato de artigos, trabalhos acadêmicos, capítulos de livro, e 
disponibiliza um panorama da produção científica do PMM. 
Possibilita o cadastramento em andamento, permitindo a 
atualização das bases de dados e a interação entre pesqui-
sadores. Para facilitar o acesso ao conteúdo científico a Pla-
taforma disponibiliza um espaço (Olhar para a Gestão) com 
análise e síntese dos resultados de pesquisas que podem ser 
úteis para a gestão do PMM. Conclusões/Considerações Finais 
Chama atenção o interesse crescente da comunidade cientí-
fica em avaliar o PMM em diversas áreas de resultado, como 
acesso, equidade, qualidade, satisfação, formação, entre ou-
tras. Os resultados apontam para a efetividade do PMM no 
fortalecimento da Atenção Básica.

Raquel Abrantes Pêgo; Elisandrea Sguario Kemper; Vanessa 
Pinheiro; Inaiara Bragrante;

13386 COMUNICAÇÃO TERAPÊUTICA: EXPLORANDO 
SUAS ESTRATÉGIAS NA RELAÇÃO PROFISSIONAL DE 
SAÚDE-HIPERTENSO NA ATENÇÃO BÁSICA

Introdução A comunicação terapêutica é um instrumento fun-
damental na produção do cuidado, agregando saberes para 
trabalhar com a singularidade de cada pessoa, por meio de 
um diálogo respeitoso, aberto e compreensivo. As estratégias 
de comunicação terapêutica fortalecem as relações interpes-



AnAis do iii Congresso BrAsileiro de PolítiCA, PlAnejAmento e gestão em sAúde884 885Seção II - PÔSTeReS eM RoDAS De CoNVeRSA

Introdução Os sistemas de informação implantados no Brasil 
apresentam limitações históricas como fragmentação, viés 
de faturamento, deficiência na coleta de informações e ina-
dequação às inovações de políticas e modalidades de finan-
ciamento do SUS. Demandam a necessidade de remodelagem 
do modelo informacional com foco no indivíduo: o Conjunto 
Mínimo de Dados da Atenção à Saúde (CMD). O CMD é uma 
base de dados padronizada de natureza administrativa, clínica 
e demográfica que contém um núcleo mínimo de informações 
referentes aos contatos assistenciais das esferas pública, su-
plementar e privada. Apresenta-se como um componente de 
informação essencial para a gestão em saúde nos seus três 
níveis, proporcionando uma base de informações assisten-
ciais válida, confiável, comparável e oportuna. Objetivos O 
objetivo geral do presente relato é apresentar os produtos 
do I Encontro Nacional do CMD. Como objetivos específicos 
busca expor os resultados da Pesquisa de Avaliação da Pro-
posta (PAP) e explicitar a estruturação do Modelo de Infor-
mação Básico (MIB) do CMD. Metodologia Relato de caso de 
natureza aplicada e objetivo descritivo para apresentação da 
experiência de estruturação do Modelo de Informação Básico 
(MIB) do CMD no Brasil. A proposta, apresentada no I Encon-
tro Nacional do CMD, em outubro de 2015, teve o objetivo de 
disseminar e ampliar o debate envolvendo atores interessa-
dos no processo. Contou com a participação de representan-
tes das três esferas de gestão, além da comunidade acadêmi-
ca, representantes de prestadores e da saúde suplementar. 
Na sequência, realizou-se Pesquisa de Avaliação da Proposta 
(PAP) para contribuições na construção do MIB, por meio de 
formulário eletrônico com 37 questões. A consolidação dos 
resultados PAP foi realizada com a utilização de planilhas e 
elaboração de gráficos e tabelas. A partir dos resultados da 
PAP e de amplas discussões, o MIB foi finalizado. Resultados e 
Discussão Entre os resultados do I Encontro Nacional do CMD 
estão: a realização de PAP e a definição do MIB. A PAP obteve 
a participação de 71 pessoas. Quando perguntados sobre os 
modelos de informação atuais, 85,9% afirmaram que são mui-
to fragmentados, 76,1% que necessitam de profunda revisão, 
73,2% os consideraram com forte viés de faturamento e 60,6% 
como insuficientes para o planejamento. Quando questiona-
dos sobre os potenciais ganhos com a implantação do CMD, 
87,3% esperam a redução da fragmentação das bases de da-
dos, 80,3% confiam na simplificação do processo de captação 
de informações, 76,1% acreditam que diminuirá a quantidade 
de aplicativos utilizados atualmente, 59,2% anseiam ter um 
conjunto de informações mais robusto e 78,9% dizem que me-
lhorará o processo de análise das informações. A partir das 
contribuições da PAP, o MIB foi finalizado com 37 variáveis 
distribuídas em quatro blocos: I) Identificação do Indivíduo, II) 
Informações do Contato Assistencial, III) Motivo da admissão, 
diagnósticos relevantes e patologias associadas ou desen-
volvidas, e IV) Procedimentos - diagnósticos, terapêuticos e 
cirúrgicos, medicamentos e OPM. Conclusões/Considerações 
Finais A proposta do CMD traz à discussão elementos histó-
ricos fundamentais sobre o processo de produção das infor-
mações assistenciais no Brasil, evidenciando a necessidade de 
reformulação do modelo informacional para atender às mu-
danças nas políticas e modelo de financiamento da atenção à 
saúde, além de adequação aos padrões nacionais de interope-

rabilidade para conformação do RES. Significará uma ruptura 
com a lógica de produção das informações assistenciais com 
foco em pagamento, controle e auditoria, para um modelo 
padronizado de natureza administrativa, clínica e demográfi-
ca para subsídio à gestão, planejamento e avaliação da rede 
assistencial e serviços de saúde, bem como para investigação 
epidemiológica e clínica. Como fator fundamental ao sucesso 
da proposta, salienta-se a importância da manutenção dos ca-
nais de diálogo e de participação estabelecidos, e seguimento 
de etapas essenciais a sua implantação. Referências MARIN, 
H. F. Sistemas de Informação em Saúde: considerações gerais. 
J. Health Inform. 2010 Jan-Mar; 2(1): 20-4. BRASIL. Ministério 
da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Regulação, Avaliação e Controle. Sistemas de Informação da 
Atenção à Saúde: Contextos Históricos, Avanços e Perspec-
tivas no SUS/Organização Pan-Americana da Saúde - Brasília, 
2015. 166p.
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14145 A EXPERIÊNCIA DO NÚCLEO DE EVIDÊNCIAS DO 
INSTITUTO DE SAÚDE/SES-SP NO APOIO À GESTÃO EM 
SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS-SP

Introdução A Rede para Políticas Informadas por Evidências 
(EVIPNet) estimula a utilização de evidências para o desenvol-
vimento e implementação de políticas de saúde, por meio do 
intercâmbio entre gestores, pesquisadores e representantes 
da sociedade civil. Desde 2015, com a implantação do Núcleo 
de Evidências, o Instituto de Saúde participa da rede, desen-
volvendo suas atividades no âmbito do SUS-SP. Objetivos 
Descrever a experiência do Instituto de Saúde da SES-SP na 
implantação do Núcleo de Evidências (NEv-IS), afiliado à EVIP-
Net Brasil, na promoção do uso de evidências para apoiar o 
planejamento e a gestão em saúde. Metodologia Foi realizado 
um levantamento sobre as ações desenvolvidas pelo NEv-IS. 
As atividades foram divididas nas categorias de capacitação, 
desenvolvimento de sínteses de evidências e difusão, e ana-
lisadas conforme seu papel na informação da gestão para a 
tomada de decisão. A seguir estão descritas as sínteses de 
evidências produzidas e seus desdobramentos, uma vez que 
as atividades de capacitação e difusão não participaram tão 
ativamente do apoio ao planejamento e gestão. Resultados 
e Discussão Através de parceria entre o IS e Franco da Rocha-
-SP foram elaboradas 3 sínteses por aprimorandos em Saúde 
Coletiva para apoiar a definição de ações em saúde mental, 
diabetes e mortalidade materna, resultando em oficinas de 
capacitação da AB. Síntese desenvolvida por aluna do Mes-
trado Profissional possibilitou o diagnóstico de situação e de 
estratégias para redução da mortalidade perinatal em Porto 
Feliz-SP. Elaboração das sínteses: “Melhorando o cuidado de 
adolescentes com doença falciforme”, cujas opções estão 
sendo implementadas pela SMS-SP; e “Promovendo o de-
senvolvimento na primeira infância”, cujos resultados estão 
dando suporte à implementação do Programa Criança Feliz 
no estado SP. Conclusões/Considerações Finais As sínteses 
produzidas pelo NEv-IS vêm apoiando a gestão na tomada de 

pelos pacientes notificados por TB no SINAN nos anos de 2010 
a 2015, obtendo uma amostra de 418 casos. O instrumento 
usado na coleta de dados foi um formulário, onde possuía va-
riáveis sociodemográficas e clínico-laboratoriais. Os dados co-
letados foram tabulados no programa Microsoft Excel (2010) 
e usados na produção de gráficos e tabelas. A pesquisa respei-
tou os princípios da resolução n° 466/12 do Conselho Nacional 
de Saúde e a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Não 
houve termo de consentimento livre e esclarecido, porém um 
termo de compromisso de utilização de dados foi usado para 
garantir a confidencialidade dos dados, por todos os pesquisa-
dores que tiveram acesso aos arquivos do SINAN. Resultados 
e Discussão O número de casos notificados nos anos de 2010 
a 2015 foram 76, 89, 77, 61, 65 e 50. Em relação às variáveis 
sociodemográficas, constatou-se a predominância dos casos 
de TB no sexo masculino, adultos jovens, pardos, moradores 
da zona urbana e pessoas com baixa escolaridade (1ª a 4ª série 
incompleta do ensino fundamental). Quanto às variáveis clíni-
co-laboratoriais predominaram os casos novos (82,3%), segui-
do dos casos de recidiva; a forma pulmonar (83,3%) também 
prevaleceu em relação à forma extra-pulmonar (15%); muitos 
(12,4%) obtiveram o alcoolismo como agravo associado, se-
guido de diabetes com 8,1%, doença mental com 3,6% e HIV/
AIDS com 2,6%; 68,9% obtiveram exame de HIV negativo; 67,5% 
realizaram a primeira baciloscopia e 54,5% a segunda; 61,2% 
realizaram o tratamento supervisionado; e 73,3% alcançaram 
a cura, seguida por abandono do tratamento (6,0%). E quanto 
aos coeficientes de incidência, os valores foram respectiva-
mente: 46,0; 49,4; 44,6; 31,6; 37,1; e 27,4, mostrando valores 
elevados, mas que reduziram ao longo dos anos. Conclusões/
Considerações Finais Foi possível caracterizar os casos de tu-
berculose notificados pelo SINAN em 2010 a 2015, no municí-
pio de Parnaíba – PI. Os números de casos de TB no município 
ainda são significativos e mostram um perfil semelhante ao 
do Brasil. Os dados gerados na pesquisa auxiliaram na iden-
tificação dos grupos de risco e na avaliação da assistência à 
saúde. Esses dados podem trazer contribuições significativas 
para o direcionamento de ações dos profissionais que atuam 
nos serviços de saúde ou em programas de controle da TB e 
de forma geral podem nortear políticas públicas de saúde. 
Espera-se que essa pesquisa seja um artefato para impulsio-
nar a qualificação das ações no combate à tuberculose, fa-
zendo com que o número de notificações diminua na cidade 
de Parnaíba – PI e sirva para incentivar outros estudos com o 
intuito de reduzir o impacto da tuberculose. Referências BO-
LETIM EPIDEMIOLÓGICO. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Vigilância em Saúde. v.44, n.2. p.1-13, 2014. BRASIL. Ministério 
da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento 
de Vigilância Epidemiológica. Coordenação Geral de Doenças 
Endêmicas. Programa Nacional de Controle da Tuberculose. 
Plano Estratégico para o Controle da Tuberculose, Brasil 2007-
2015. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 43 p. Tuberculose: 
a calamidade negligenciada. Revista da Sociedade Brasileira 
de Medicina Tropical, [online], v.35, n.1, p.51-58, 2002. Dispo-
nível em: < http://www.scielo.br/pdf/rsbmt/v35n1/7636.pdf>. 
Acessado em: 10 set. 2015. BRASIL. Ministério da Saúde. Se-
cretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Manual de recomendações para o controle 

da tuberculose no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2011a. 
284p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos).
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13873 A COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
COMO FERRAMENTA NA FORMAÇÃO DE AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA GESTÃO DO TRABALHO 
E PROMOÇÃO DA SAÚDE

Introdução A comunicação e educação permanente em saú-
de proporcionam a articulação dos níveis de gestão, sendo 
essenciais para a superação das desigualdades regionais e 
desenvolvimento da capacidade de equipe de produzir saú-
de (BRASIL, 2015). Assim, a disseminação e popularização de 
informações sobre o sistema e serviços de saúde, doenças e 
suas alternativas terapêuticas atuam como facilitadores de 
gestão (GIOVANELLA, 2008). Objetivos Utilizar a comunica-
ção e educação em saúde, através da formação de agentes 
comunitários de saúde, como estratégia de ampliação das re-
des de comunicação e de conexão das práticas de produção 
de saúde ao campo da gestão. Metodologia A formação com 
foco na comunicação para saúde coletiva foi desenvolvida no 
Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET- Saú-
de/GRADUASUS), na Unidade de Saúde da Família (USF) de 
Nova Ferradas em Itabuna-BA, através de encontros mensais. 
A identificação das necessidades de formação dos ACS ocor-
reu através da “Roda de Conversa” com a equipe de ACS, os 
quais apontaram proposições de interesse, o que possibilitou 
o desenvolvimento do Curso de Extensão para ACS: formação 
com foco na comunicação para saúde coletiva. Na implemen-
tação utilizou-se metodologias ativas para garantir a partici-
pação e integração das equipes e comunidade. Resultados e 
Discussão As oficinas formativas serviram como meio de co-
municação disseminador de informação qualificada e como 
recurso de autorreflexão pelos ACS sobre suas práticas. A 
Educação Permanente dos ACS estimula a atuação proativa e 
auxilia no desenvolvimento do trabalho em equipe nas ações 
de promoção de saúde no território. Resultado observado ao 
fim de cada encontro formativo, quando são construídas de 
forma colaborativa entre as equipes de ACS e do PET-Saúde, 
ações a serem desenvolvidas no território relacionadas ao 
tema em foco. Proporcionaram a elaboração de planos de 
ação, os quais estão sendo implementados na USF e unidades 
escolares localizadas no território. Conclusões/Considerações 
Finais As formações em saúde contribuem para a formulação 
de novos subsídios e ferramentas para a melhoria dos proces-
sos de trabalho da equipe, em prol do desenvolvimento de no-
vas habilidades e competências que visam à qualificação dos 
serviços oferecidos. Além de ampliar a capacidade de equipe 
de produzir saúde de maneira compartilhada e motivadora.
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14092 CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS DA ATENÇÃO À 
SAÚDE
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a sociedade exercesse um controle social mais efetivo. Como 
efeito desse processo, o Observatório Saúde na Mídia (OSM/
Fiocruz) promove o monitoramento da produção narrativa 
sobre saúde a partir de dois jornais de referência nacional (O 
Globo e Folha de São Paulo). Assim, a pesquisa sobre os temas 
associados ao campo sanitário se desenvolve numa dupla di-
mensão: a primeira, na verificação das tentativas de interfe-
rência da imprensa na formulação da política e da gestão na 
saúde; a segunda, na busca por contribuir para um controle 
social, através de um debate sobre a equidade na informação 
e na comunicação. Objetivos Ao monitorarmos a cobertura 
em jornais como O Globo e Folha de São Paulo durante 2016, 
um dos temas que mobilizou o noticiário sobre saúde foi a vol-
ta da “necessidade de se reduzir o tamanho do SUS”. Nosso 
objetivo foi verificar a relação entre as informações contidas 
nesses jornais e seus efeitos sobre a privatização da saúde, 
especialmente pela volta da defesa pela diminuição do papel 
do Estado, num contexto de crise econômica que colocava a 
saúde em evidência, gerando impactos sobre o campo. Me-
todologia Metodologicamente, recorremos aos estudos de 
narrativas jornalísticas tomando-as como construções que, 
além da notícia ou reportagem em si, incorporam outras re-
ferências, abertas por outros tipos de textos (filmes, músicas, 
propagandas...) e que circunscrevem caracteres estruturais 
comuns às narrativas ficcionais e àquelas com pretensão de 
verdade (como é o caso do jornalismo). Nesse sentido, toda 
construção narrativa é tomada como um efeito ideológico 
que produz uma evidência de verdade a partir de uma evidên-
cia de sentidos, que mascara que tanto a ideologia quanto o 
inconsciente operam ocultando sua própria existência. Assim, 
como o método empregado, busca-se apontar o “segredo da 
forma”. Ou seja, desvelando que a ideologia, nesse caso pre-
sente nos relatos da imprensa, é uma realidade social cuja a 
própria existência implica no não conhecimento da essência 
pelos participantes do processo social. Ao saber demais, des-
vendando o verdadeiro funcionamento da realidade, ela se 
dissolveria. Resultados e Discussão Publicamos uma crônica 
com o título “Retrato da racionalização da gestão na saúde: 
fora de foco ou modelo falido?” Tal reflexão antecipou um ce-
nário em que, meses depois, o ministro da Saúde defendeu 
que o “País precisa rever o direito de acesso universal à saúde 
pública” (Folha de SP, 17/05/2016). Em nossa avaliação, me-
nos importa(va) a necessidade de ajustes das contas públicas 
e mais a defesa de determinada concepção de Estado. Esse 
movimento ressignifica o lugar da ideologia, marcadamente 
através do que Zizek qualificou como “o cinismo como forma 
de ideologia”, em O mapa da ideologia (Contracampo, 1996). 
A agenda neoliberal foi retomada com muita força no noticiá-
rio, mantendo a defesa da diminuição do tamanho e do papel 
do Estado, com a justificativa de que o SUS não está atenderia 
à sua proposta de universalidade, justificando uma repactua-
ção de recursos na área (“Ministro da Saúde recua e diz não 
ser preciso rever tamanho do SUS”, Folha de SP, 18/05/2016, 
B1). No limite, a defesa, cujos jornais foram importantes signa-
tários, foi a de que deve-se deixar de investir diretamente na 
saúde (respeitando-se a Constituição) para pagar, por exem-
plo, às OSs para que elas façam a gestão. Conclusões/Conside-
rações Finais Podemos apontar que o que se constrói é uma 
espécie de fantasia ideológica. O espaço dado pelos jornais 

monitorados ao ministro Saúde, além de espelhar uma orien-
tação político-ideológica da administração que se estabelece 
a partir de agosto de 2016, encontra na grande mídia espaço 
para que a agenda neoliberal passe a ganhar grande impulso. 
Esse movimento nos autoriza a dizer que, concordando com 
Zizek, o nível mais fundamental da ideologia se manifesta com 
toda força: “como uma fantasia que estrutura nossa própria 
realidade social” (1996). Quando em 1988, a Constituição é 
promulgada, o que se fazia era confirmar a legalidade positiva 
dos direitos, isto é, antes de figurar como direito legal, ele já 
era expressão de demandas de classes sociais ou grupos, num 
dado momento histórico. A fantasia ideológica de desmanche 
do SUS por parte das classes dominantes é exatamente o sin-
toma da importância do sistema como expressão e demarca-
ção de uma agenda de saúde universal, integral e equânime. 
Referências ARAUJO, I. S.; CARDOSO, J. M. Comunicação e 
saúde. RJ: Ed. Fiocruz, 2007. ARAUJO, I. S. Contextos, me-
diações e produção de sentidos: uma abordagem conceitual 
e metodológica em comunicação e saúde. RECIIS, v.3, n.3, 
2009. BORGES, W. C. A narratologia deve estar atenta à cul-
tura. In: Kátia Lerner; Igor Sacramento. (Org.). Saúde e Jorna-
lismo: interfaces contemporâneas. RJ: Editora Fiocruz, 2014. 
BORGES, W. C.. Espaço Publidiático e hegemonia ideológica: 
construção narrativa atravessada pelo imaginário. Passagens: 
Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica, v. 
2, 2010. BOURDIEU, P. O poder simbólico. Lisboa: Difel, 1989. 
CASTILHO, M S. A complexidade da realidade, os problemas 
de saúde e o planejamento possível: a necessidade de uma 
abordagem interativa. In: PITTA, A. M. da R. (org.) Saúde & Co-
municação: visibilidades e silêncios. SP: Hucitec, 1995. ZIZEK, 
S.Um Mapa da Ideologia. RJ: Contraponto, 1996.

Wilson Couto Borges; João Verani Protasio;

14295 O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E A 
PROMOÇÃO DA SAÚDE: REFLEXÕES A PARTIR DA 
REVISÃO DE LITERATURA

Introdução O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma políti-
ca pública intersetorial que tem como objetivo contribuir na 
formação integral dos estudantes por meio de ações de pro-
moção, prevenção e atenção à saúde. Em suas diretrizes, o 
PSE reconhece a escola como um espaço privilegiado para a 
convivência social e para o estabelecimento de relações favo-
ráveis à promoção da saúde através de uma educação inte-
gral. Objetivos Esta revisão integrativa visa refletir sobre os 
estudos que abordam o contexto do PSE, agrupando-os de 
acordo com os eixos operacionais da normativa estrutural do 
PSE e analisando os modelos teóricos de promoção da saúde 
que os embasam. Metodologia A revisão integrativa foi reali-
zada a partir de 34 artigos científicos sobre o PSE publicados 
desde a criação do programa (2007) até 2016. Seus principais 
objetivos e resultados foram destacados e agrupados de acor-
do com os componentes que orientam os 5 eixos de ação do 
PSE; a saber: avaliação clínica e psicossocial, ações de promo-
ção da saúde e prevenção de doenças e agravos, educação 
permanente e capacitação de profissionais da educação e 
saúde, monitoramento e avaliação em saúde dos escolares e 
do próprio PSE. Resultados e Discussão Quatorze artigos tra-
ziam informações sobre monitoramento e avaliação do PSE 
(indicavam normas ou princípios que carecem de atenção ou 

decisão em diversas esferas. Além dessa atividade, as capa-
citações e publicações têm fomentado a cultura de parceria 
entre as instâncias da gestão e Instituto de Saúde, fortalecen-
do e sustentando a iniciativa de promover o uso de evidências 
para apoiar o planejamento e a gestão.

Maritsa Carla de Bortoli; Sonia Isoyama Venancio; Tereza 
Setsuko Toma;

14207 PARA GERIR É PRECISO CONHECER: O CASO DO 
CÂNCER INFANTOJUVENIL

Introdução Os cânceres infantis não aparecem entre os prin-
cipais tipos de câncer por serem de baixa incidência, se com-
parados aos cânceres em adultos. No entanto, têm destaque 
quando são observadas as principais causas de morte, por 
doença, no Brasil: constituem a primeira causa na faixa etária 
de 5 a 19 anos e a terceira causa de 1 a 4 anos (SIM, 2011). Com 
especificidades em relação ao prognóstico, quando compara-
do ao câncer adulto, o câncer infantojuvenil requer diagnós-
tico precoce e atendimento ágil e resolutivo como medidas 
prioritárias para seu enfrentamento, pois não se relaciona 
diretamente com medidas de prevenção. Não há sistemas es-
pecíficos para o registro dos cânceres pediátricos, os dados 
sobre a doença são extraídos de sistemas gerais de informa-
ção sobre câncer, sendo os principais o Registro de Câncer de 
Base Populacional (RCBP) e o Registro Hospitalar de Câncer 
(RHC). O Rio de Janeiro não possui o RCBP e o RHC registra 
um atraso de 4 anos dos dados (2 anos é o tempo sugerido 
pelo INCA). Considerando este cenário, há enormes desafios 
para a gestão da informação sobre câncer infantil, o que traz 
implicações para a comunicação sobre os resultados atuais do 
tratamento. Objetivos Desde 2014 o Instituto Desiderata tem 
produzido periodicamente o Boletim Panorama da Oncologia 
Pediátrica como estratégia para estimular a discussão sobre 
a importância do registro e monitoramento das informações 
para o maior conhecimento da realidade do tratamento do 
câncer infantojuvenil no Rio de Janeiro. Este boletim tem 
por objetivo monitorar a produção do atendimento dos cen-
tros habilitados em oncologia pediátrica e dos indicadores 
de qualidade da atenção à saúde. Metodologia Anualmente 
baixamos as bases de dados do Integrador RHC, do Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde, do Sistema de In-
formações sobre Mortalidade e do Atlas da Mortalidade do 
INCA para analisar/monitorar informações sobre o número de 
casos atendidos, número de profissionais e estabelecimentos 
de saúde, número de casos estimados e diagnosticados, mé-
dia de anos potenciais de vida perdidos, mortalidade, entre 
outros. Essa informação é apresentada de forma gráfica para 
facilitar o entendimento dos leitores. Um grupo de especialis-
tas analisa as informações, revisa a estratégia metodológica e 
faz os ajustes necessários para a publicação. Na última edição 
do Boletim, foram acrescentados comentários de especialis-
tas diretamente e indiretamente envolvidos na produção do 
material. Visando a ampla comunicação do material, o boletim 
é enviado para as unidades de Atenção Primária da Secretaria 
Municipal de Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e para 
gestores dos três níveis de Governo. Resultados e Discussão 
Em novembro de 2016 foi lançada a 3ª edição do Boletim Pa-
norama da oncologia pediátrica, divulgado nos congressos de 

pediatria e de oncologia pediátrica. Mas ainda é preciso maior 
envolvimento dos oncologistas pediátricos para a análise dos 
dados e sua utilização na tomada de decisão. Um dos desafios 
da informação é que os dados não retornam para quem os 
está produzindo, cotidianamente, o que precisa ser enfrenta-
do para que os dados tenham funcionalidade também para 
quem os preenche, ajudando na qualificação das informações 
produzidas e posteriormente analisadas. Entender os desa-
fios cotidianos desses profissionais pode ser um caminho para 
pensar novas estratégias para evidenciar que informação tam-
bém é saúde, e a ausência dela certamente se configura em 
uma situação de doença para o Sistema de Saúde. Conclusões/
Considerações Finais A produção do boletim ocorre de forma 
cooperativa para a consolidação e transparência de informa-
ções sobre oncologia pediátrica, com o objetivo de contribuir 
para maiores chances de cura. A transparência da informação 
é um sinal de compromisso e respeito com a sociedade, com 
os pacientes e seus familiares. A qualidade da informação está 
intrinsecamente relacionada a seu uso, por isso, considera-
mos importante a produção deste boletim e sua divulgação, 
como forma de estimular profissionais e gestores e saúde a 
utilizar a informação para a tomada de decisão, uma oportu-
nidade para que possamos refletir coletivamente sobre onde 
estamos e o que é preciso e possível fazer para que o trata-
mento tenha a qualidade necessária para curar oito em cada 
dez crianças, como acontece em países com maior renda. Um 
dos caminhos para esse resultado passa pela produção, ava-
liação e uso da informação. Também é fundamental definir as 
formas de comunicação do material produzido, dando maior 
visibilidade ao tema. Referências BRASIL, Portaria nº 140, de 27 
de Fevereiro de 2014. Redefine os critérios e parâmetros para 
organização, planejamento, monitoramento, controle e ava-
liação dos estabelecimentos de saúde habilitados na atenção 
especializada em oncologia e define as condições estruturais, 
de funcionamento e de recursos humanos para a habilitação 
destes estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saú-
de (SUS). Brasília, DF, 2014. INSTITUTO DESIDERATA, Boletim 
Panorama da Oncologia Pediátrica nº1, Rio de Janeiro, 2014. 
______________, Boletim Panorama da Oncologia Pediátrica 
nº2, Rio de Janeiro, 2015. ______________, Boletim Panorama 
da Oncologia Pediátrica nº3, Rio de Janeiro, 2016 REIS, RS; 
SANTOS, M; e THULER, L. Incidência de tumores pediátricos 
no Brasil: Revista Brasileira de Cancerologia 53(1), p. 5-15, 2007

Laurenice Pires; Evelyn Kowalczyk dos Santos;

14229 A INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA NO CIRCUITO 
DA COMUNICAÇÃO: COMO AS NOTÍCIAS NA IMPRENSA 
IMPACTAM A GESTÃO DO SUS

Introdução Um dos papeis desempenhados pela mídia em sua 
configuração ao longo do século XX foi de fiscalizar as ações 
dos três poderes constituídos: Executivo, Legislativo e Judi-
ciário. Entretanto, num processo pouco harmônico, gradati-
vamente os veículos hegemônicos de comunicação de massa 
voltam “abrindo mão” de sua dimensão de representante da 
sociedade no acompanhando do funcionamento das institui-
ções representadas por aqueles poderes, passando a neles 
interferir. Nesse contexto, por exemplo, emergem os cha-
mados observatórios, instâncias que contribuiriam para que 
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acesso restrito as informações identificamos que 6 (28,57%) 
dos estados optam por esse formato, sendo que apenas dois 
(9,52%) optaram unicamente pela opção restrita. Os demais, 
para além desse acesso, possuem acesso público às informa-
ções em saúde. Conclusões/Considerações Finais Os avanços 
tecnológicos, exigem um investimento significativo, pois 
têm um custo operacional e de manutenção alto. Apostar na 
implantação e implementação de ferramentas de informa-
ção é atender às demandas crescentes por democratização 
da informação, transparência, confiabilidade e consistência 
dos diferentes dados apresentados. Porém, percebe-se que 
poucos estados tem investido na área da tecnologia da infor-
mação em saúde, utilizando-se de ferrramentas/software de 
acesso público e de fácil manejo. Um dos maiores desafios 
para a democratização da informação em saúde é a disponi-
bilidade de dados de forma ágil, qualificada e de fácil com-
preensão para o processo de planejamento, monitoramento 
e avaliação, respondendo ao princípio do direito à informa-
ção. Desta forma, conclui-se que os estados precisam avan-
çar no âmbito da disponibilidade das informações em saúde, 
para que estas possam vir a contribuir com a gestão na to-
mada de decisão. Referências 1.Santos, R.F. Estruturação de 
um ambiente de Bussiness Intelligence (BI) para gestão da 
Informação em saúde: a experiência da Secretaria Municipal 
de Saúde de Belo Horizonte. Jornal Health Inform, 2011; 4(3): 
158-63. 2. Barbosa, S.F.F; Dal Sasso, G.T. M. Internet e saúde: 
um guia para os profissionais. Blumenau: Nova Letra; 2007. 
3. Pinto, I.C. Os sistemas públicos de informação em saúde 
na tomada de decisão – rede básica de saúde do município 
de Ribeirão Preto-SP [tese]. Ribeirão Preto (SP): Universida-
de de São Paulo, Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto; 
2000. 4.Fornazin, M; Joia L, A. Articulando perspectivas teó-
ricas para analisar a informática em saúde no Brasil. Saúde e 
Sociedade, 2015; 24(1): 60-48. Recuperado 12 de janeiro, 2017

Cristian Fabiano Guimaraes; Jader Marques da Silva; Scheila 
Mai; Edyane Cardoso Lopes; José Henrique Schwanck Hinkel; 
Michele Liana Fritzen e Silva; Eduardo Cesar Martins;

14353 RELATÓRIO LANCET EM MEDICAMENTOS 
ESSENCIAIS – CONSTRUINDO PROPOSTAS

Introdução A Conferencia de Nairobi em Uso Racional de Me-
dicamentos, ocorrida em novembro de 1985, constituiu um 
importante marco nas Políticas Farmacêuticas. O robusto re-
latório1 com cerca de 300 páginas, publicado em 1987, consti-
tui uma referência importante no campo2 e sinaliza/consolida 
eixos estruturantes, como o conceito de uso racional e o de 
medicamentos essenciais. Em 2014 um grupo de profissionais 
conseguiu mobilizar 21 especialistas numa variedade de dis-
ciplinas para publicar em 2016, pela Lancet um relatório que 
visa mapear e analisar os avanços e lacunas no tema de me-
dicamentos, assim como construir propostas para vinte anos 
vindouros no sentido de promover o acesso a medicamentos 
de qualidade assim como seu uso racional, tendo como foco 
as populações vulneráveis, sobretudo pela pobreza3. A comis-
são contou com um único participante da América Latina, uma 
profissional brasileira, da Fundação Oswaldo Cruz. Objetivos 
Apresentar o processo de construção do relatório Lancet em 
Medicamentos Essenciais, assim como ampliar o debate sobre 

as recomendações visando identificar sua aplicabilidade para 
América Latina em geral e para o Brasil em particular. Meto-
dologia O relatório foi construído por trabalho participartivo, 
calcado em evidências científicas, amplamente revisadas pe-
los autores responsáveis por cada seção do documento. Fo-
ram realizadas duas reuniões presenciais de todo o grupo, nas 
quais se detalhou o escopo do trabalho, organização do do-
cumento e detalhamento do método de construção de cada 
seção. Estabelecidos os sub-grupos responsáveis por cada 
seção, estes interagiram sobretudo por meio virtual. Resulta-
dos e Discussão A Comissão se estabeleceu o compromisso 
de reafirmar a relevância e necessidade crucial de políticas 
amplas para o acesso a medicamentos visando contribuir para 
o alcance de melhor saúde no nível global e desenvolvimento 
sustentável, especialmente a cobertura universal de saúde. 
Comprometeu-se ainda a formular recomendações para po-
líticas de medicamentos essenciais para as próximas duas dé-
cadas. Os especialistas se distribuíram em grupos, de maneira 
a redigir as cinco seções que compõem o relatório4, cada uma 
cobrindo uma das áreas definidas como prioritárias: 1) Quali-
dade e segurança; 2) Financiamento; 3) Capacidade aquisitiva; 
4) Uso Apropriado; 5) Pesquisa e desenvolvimento de novos 
medicamentos. O documento é iniciado por um resumo exe-
cutivo e cada seção conclui com recomendações nos respecti-
vos temas. Definiu-se que o conjunto de experts seria respon-
sável pela totalidade do relatório, de maneira que foram feitas 
sucessivas rodadas para consenso sobre o texto, com opor-
tunidade de contribuir no conteúdo. A consolidação em cada 
etapa, assim como resolução de eventuais dissensos foi as-
sumida pelos três organizadores. Conclusões/Considerações 
Finais O documento pretende ser um marco no campo das po-
líticas farmacêuticas, para o que o processo precisa envolver 
a extensa discussão e divulgação. A despeito da existência de 
página eletrônica (http://www.bu.edu/lancet-commission-es-
sential-medicines-policies/about/) abrigada pela Universidade 
de Boston, que buscou dar visibilidade ao trabalho e colher 
sugestões, se reconhece que este mecanismo é insuficiente 
para proporcionar a apropriação das propostas pelos autores. 
No caso da região das Américas, se agrava pelo fato de todo o 
material ter circulado apenas em inglês. Ademais, as recomen-
dações precisam ser discutidas tendo em conta os valores de 
cada sociedade, seu contexto e momento social e político. Re-
ferências 1. World Health Organization, Conference of Experts 
on the Rational Use of Drugs, editors. The Rational use of 
drugs: report of the conference of experts, Nairobi, 25-29 No-
vember 1985. Geneva; Albany, NY: World Health Organization; 
WHO Publications Center USA [distributor]; 1987. 2. Laing R, 
Waning B, Gray A, Ford N, ‘t Hoen E. 25 years of the WHO es-
sential medicines lists: progress and challenges. THE LANCET. 
2003;361:1723–9. 3. The Lancet. A new Lancet Commission on 
Essential Medicines. The Lancet. 2014 Nov;384(9955):1642. 4. 
Wirtz VJ, Hogerzeil HV, Gray AL, Bigdeli M, de Joncheere CP, 
Ewen MA, et al. Essential medicines for universal health co-
verage. The Lancet [Internet]. 2016 Nov [cited 2016 Nov 9]; 
Available from: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/
S0140673616315999

Veronika Wirtz; Andrew Gray; Hans Hogerzeil; Vera Lucia Luiza; 
Lancet Comission of Essential Medicines;

reorientação). Dez sobre educação permanente de profissio-
nais da educação e da saúde. Seis estudos abordaram sobre 
avaliação clínica e psicossocial dos escolares (com foco no 
comportamento de risco). As ações de promoção da saúde 
e prevenção de doenças foram identificadas em 4 estudos. 
O PSE é importante na promoção de aprendizados, em sen-
tido amplo, a partir da articulação intersetorial. No entanto, 
a concepção ou modelo dos estudos e/ou práticas analisadas 
expressam uma compreensão de promoção próxima ao mo-
delo preventivista, fragmentado e individualista. Conclusões/
Considerações Finais Dialogando com teorias em promoção 
da saúde, estudos sobre o PSE deveriam refletir sobre a he-
gemonia de ações preventivas centradas em medidas bio-fi-
siológicas individuais; e estimular a educação e a promoção 
da saúde com olhar dos determinantes sociais e da formação 
integral. Para tal, é necessária a construção de capacidades 
em promoção da saúde.

Iraneide Etelvina Lopes; Júlia Aparecida Devidé Nogueira; Dais 
Gonçalves Rocha; Hetty Nunes Cavalcante da Cunha Lobo;

14302 INFORMAÇÃO EM SAÚDE: CARACTERIZAÇÃO 
DAS CONDIÇÕES DE NASCIMENTO COMO FERRAMENTA 
PARA A GESTÃO.

Introdução A informação em saúde, elemento imprescin-
dível para administração geral e tomada de decisões, se faz 
necessária nos processos de trabalho, desde a coleta dos 
dados até sua disponibilização à área fim. Na área neonatal 
passa a ter uma relevância extrema, vez que as informações 
epidemiológicas possibilitam o conhecimento da população, 
a avaliação das Políticas de saúde, e ações de saúde gerais. 
Objetivos Conhecer o perfil da população de neonatos, com 
vistas à implementação contínua das ações da área de saúde 
Neonatal, o alcance das metas estabelecidas através das Po-
líticas públicas, bem como garantir a excelência no cuidado 
desse grupo populacional. Metodologia Estudo quantitativo, 
de corte transversal, realizado no banco de dados do Sistema 
de Informações de Nascidos Vivos de Fortaleza (SINASC - For-
taleza), a partir de dados gerados no período de 2010 – 2014 
(última atualização disponível no sistema). Foram considera-
das variáveis: Peso ao Nascer, Duração da Gestação, Tipo de 
Gravidez, Idade da Mãe, Tipo de Parto, Grau de Instrução Ma-
terna, APGAR no 1º minuto, APAGAR no 5º minuto, Número de 
consultas Pré-Natal e Anomalias. Os dados coletados no siste-
ma foram registrados em um formulário preparado com fins 
exclusivos deste estudo. Resultados e Discussão O resultado 
da investigação revelou que das informações registradas dos 
240.467 nascidos vivos entre os anos 2010 e 2014, 17,58% são 
filhos de mães com idade inferior a 20 anos; 13,12% dos par-
tos aconteceram antes das 37 semanas de gestação; apenas 
46,75% das gestantes realizaram 07 consultas ou mais de con-
sultas pré—natal; 70,56% dos partos foram cesarianas; 10,27 % 
foram de baixo peso (< 2.500g); 13,69% apresentaram APGAR 
inferior a 7 no 1º minuto de vida e que 1,19% possuíam alguma 
anomalia congênita. Evidencia-se várias lacunas com números 
elevados de itens não registrado (ignorados), o que aponta 
a necessidade de aprimoramento no preenchimento das de-
clarações de Nascidos vivos. Conclusões/Considerações Finais 
Os dados são uma importante ferramenta de gestão para nor-

tear a construção de um plano de ação efetivo e próximo da 
realidade local, garantindo um cuidado integral à gestante e 
ao neonato. Dentre as propostas do estudo, destaca-se a ne-
cessidade de estimular a pesquisa epidemiológica com vistas 
à tomada de decisão.

Naara Régia Pinheiro Cavalcante; Ilse Maria Tigre de Arruda 
Leitão; Valéria Maria Viana Barbosa; Ivonete Aparecida Alves 
Sampaio;

14351 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES EM SAÚDE 
DISPONÍVEIS PELOS SITES DAS SECRETARIAS ESTADUAIS 
DE SAÚDE DO BRASIL

Introdução A informação vem sendo reconhecida como 
instrumento fundamental para o processo decisório, ferra-
menta política e estratégica aplicada aos diversos setores da 
sociedade, principalmente na área da saúde, reduzindo incer-
tezas¹.Os sistemas de informação, sejam eles assistenciais 
ou epidemiológicas, enquanto instrumento de trabalho na 
saúde, tem contribuído com as ações administrativas e buro-
cráticas ancoradas em conhecimento técnico - cientifico, por 
meio da disponibilidade dos dados em saúde, sendo capazes 
de estruturar, operacionalizar, monitorar, supervisionar e 
avaliar o desempenho dos serviços de saúde2-3. A qualidade 
das informações tem sido objeto de interesse mundial, com 
importantes investimentos sendo aplicados na elaboração de 
metodologias para gestão dos dados e das informações2.No 
Brasil, existem diversos sistemas de infor¬mação para aten-
der as demandas específicas, entretanto a falta de integração 
entre tais sistemas acarreta inconsistência e fragmentação 
nas informações publicizadas4. Ainda, percebe-se que cada 
unidade da federação tem disponibilizado as informações 
conforme interesse da gestão vigente. Objetivos Revisar as 
informações em Saúde disponibilizadas pelos sites das Secre-
tarias Estaduais de Saúde dos 27 estados do Brasil. Metodolo-
gia Pesquisa de dados secundários, via web, nos sites oficiais 
das secretarias estaduais de saúde por meio do link www.
saude.estado.gov.br. Foram analisados os dados referentes 
à saúde nos sites dos 27 estados brasileiros. Sendo excluídos 
da análise sites de cinco estados, onde a informações não 
foram localizadas, e um em que as informações estavam em 
processo de construção, assim a análise total foi de 21 esta-
dos. Resultados e Discussão Encontramos diferentes formas 
de disposição das informações em saúde, 15 estados (71,42%) 
tem suas informações disponíveis no formato de TABNET, 
destes 4 (19,04%) direcionam para o TABNET do DATASUS, 
9 (42,85%) possuem TABNET próprio, e 2 (9,52%) direcionam 
tanto para o TABNET DATASUS, como para ferramentas 
próprias. Identificamos que a maioria dos TABNET próprio 
7 (77,77%) contém informações de bases abertas, 3 (33,33%) 
possuem informações mistas de dados de bases abertas e 
fechadas. Tratando-se das informações de dados de bases 
abertas a maioria refere-se aos bancos de dados: Sistema de 
Informação de Nascidos Vivos(SINASC); Sistema de Informa-
ção de Mortalidade (SIM); Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação (SINAN). Em relação aos formatos específicos, 
encontramos estados que tem como opção disponibilizar as 
informações nos softwares QlickView, DataWarehouse e 
GeoClip (informações georreferenciadas). Tratando-se de 
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de específica por sífilis congênita mostraram-se com maior 
poder explicativo na regressão linear, apresentando correla-
ções moderadas e significantes. Conclusões/Considerações 
Finais Apesar de ser uma das prioridades do Ministério da Saú-
de, a sífilis congênita ainda continua em padrão elevado em 
todo o país, sendo necessário pensar ações estratégicas pra 
freiar seu avanço. O excesso do número de informações igno-
radas ou em branco contribuem para o não estabelecimento 
de ações mais efetivas no controle da sífilis.

Brunna Thais Luckwu de Lucena; Adriano de Aguiar Filgueira; 
Mariana Silva Bezerra; Clelia de Oliveira Lyra; Angelo Giuseppe 
Roncalli da Costa Oliveira;

14689 USO DE FERRAMENTAS DA TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA 
O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE 
MONITORAMENTO EM SAÚDE

Introdução As ferramentas de TI têm impulsionado as estraté-
gias de monitoramento, ampliando as possibilidades de ava-
liação da situação de saúde. O uso de Business Intelligence, 
tem permitido integrar diferentes sistemas de informação e 
contribui no processo de monitoramento em saúde. O concei-
to de análise de redes permite a avaliação das relações que se 
estabelecem e o desenho de mapa conceitual. Objetivos Ava-
liar o uso de tecnologias de informação e comunicação para o 
desenvolvimento de estratégias de monitoramento da saúde 
no estado do Rio Grande do Sul. Metodologia Relato de expe-
riência dos servidores da SES/RS na construção de estratégias 
de monitoramento dos indicadores de saúde. Para esta avalia-
ção foram eleitos três grupos de indicadores e suas respecti-
vas metas: indicadores de Resultado (PES-RS), indicadores do 
Acordo de Resultados do Governo do Estado e indicadores do 
Pacto Interfederativo. Utilizamos o software NodeXL® para 
estabelecer a rede multiplexa de relacionamentos e a proxi-
midade entre os indicadores, considerando os tipos possíveis 
de relações, a força e a densidade dos relacionamentos. Para-
lelamente os dados foram acompanhados através do Portal BI 
Gestão Estadual Resultados e Discussão O uso da estratégia 
de análise de redes permitiu o estabelecimento de níveis hie-
rárquicos, de diferentes densidades, na relação entre os indi-
cadores avaliados e a definição de monitoramento por temas: 
saúde materno infantil, longevidade saudável, mortalidade 
prematura, mortalidade por causas externas e satisfação do 
usuário. Foram consideradas relações mais densas as que es-
tavam mais diretamente relacionadas ao indicador de resulta-
do e a lógica inversa para as menos densas. O que possibilita a 
reprodução gráfica/espacial destas relações e permite a cons-
trução do mapa teórico conceitual para o monitoramento em 
saúde no contexto das Redes de Atenção à Saúde, envolven-
do os diferentes níveis de atenção. Conclusões/Considerações 
Finais Os relacionamentos se deram em três diferentes níveis 
(proximal, intermediário e distal) para avaliação o panorama 
da situação de saúde no território. Gerou também um proces-
so de reflexão dos servidores sobre a escolha dos indicadores 
a serem monitorados e o seu impacto nas políticas e ações de 
saúde de uma forma mais ampla e não setorial

Edyane Cardoso Lopes; Scheila Mai; Michele Liana Fritzen e 
Silva; Eduardo Cesar Martins; Jader Marques da Silva; Teylor 
Luz dos Santos; Cristian Fabiano Guimarães;

14765 USO DA INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO: 
ANÁLISE DO CONTEXTO POLÍTICO-ORGANIZACIONAL DO 
PROGRAMA HIPERDIA

Introdução A informação é útil quando ela apoia uma ação, 
possibilitando ao indivíduo agir adequadamente, reduzindo a 
incerteza da ação a ser tomada, além disso, a compreensão 
do contexto político-organizacional é fundamental para o 
estudo do uso da informação (Carvalho, 1988). A metaboli-
zação das informações e a incorporação das mesmas em mu-
danças práticas não dependem só das pessoas, mas também 
de aspectos como a disponibilidade de recursos materiais, as 
influências das decisões políticas e o acesso a meios de comu-
nicação (Ayres et al, 2006). Em 2004, foi aprovada a Política 
Nacional de Informação e Informática em Saúde onde o tema 
do uso da informação é abordado. Esse documento aponta 
que para os gestores, o uso da informação pode colaborar na 
análise da situação de saúde, no acompanhamento financeiro 
e administrativo e auxiliar no planejamento e programação, 
estabelecendo prioridades. Mesmo assim, a literatura eviden-
cia que o uso da informação em saúde para apoiar a gestão 
ainda é baixo. Paralelo a isso, hoje, um dos desafios do SUS 
é a utilização de informações para lidar com a Hipertensão e 
o Diabetes, agravos que contribuem para o agravamento da 
morbimortalidade no Brasil. Objetivos O objetivo do estudo 
é o de identificar potencialidades e desafios do contexto po-
lítico-organizacional que influenciam no uso da informação 
para a gestão do Programa de Hipertensão e Diabetes do mu-
nicípio de Itaboraí/RJ. O estudo desses agravos em Itaboraí é 
relevante, por ser um município que já concluiu sua primeira 
transição epidemiológica, apresenta aumento na expectativa 
de vida e está sob mudanças decorrentes das novas dinâmi-
cas trazidas pela chegada de um Complexo Petroquímico à 
região. Metodologia Estudo de caso, descritivo-exploratório-
qualitativo. Foi feita uma análise documental de dados oficiais 
da secretaria municipal de saúde (SMS) de Itaboraí. Também 
foram realizadas entrevistas, a partir de roteiro semiestrutu-
rado, com 3 técnicos envolvidos com o Programa Hiperdia. O 
roteiro foi feito a partir de TORRES (2004), abrangendo: esta-
bilidade política-partidária no município e na SMS; organogra-
ma da SMS; histórico, implantação do Programa e estabilidade 
na coordenação; investimento financeiro, estrutural e de pes-
soal; articulação do Programa com outros programas/setores; 
e existência de planejamento e estudos de viabilidade técnica. 
As entrevistas foram transcritas, posteriormente, através de 
leitura exaustiva realizou-se a pré-análise. Em uma segunda 
leitura, com apoio do software de análise qualitativa QDA Mi-
ner Lite, procedeu-se aos recortes e categorização dos dados. 
A interpretação dos dados foi feita através de análise de con-
teúdo do tipo temática (Bardin, 2009). Resultados e Discussão 
Os aspectos que potencializaram o uso da informação para 
a gestão do Programa Hiperdia foi a interação da coordena-
ção do Programa com a coordenação da Estratégia Saúde da 
Família, a Coordenação do Departamento de Programas e o 
subsecretário de Atenção Básica por facilitar o diálogo e as 
trocas de informações cotidianas. Os pontos que surgiram 

14486 ANÁLISE DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO 
ELETRÔNICO DO CIDADÃO DA ESTRATÉGIA E-SUS 
ATENÇÃO BÁSICA

Introdução O Ministério da Saúde, desde 2013, atua na implan-
tação e consolidação do novo Sistema de Informação em Saú-
de para a Atenção Básica (SISAB) através da estratégia deno-
minada e-SUS Atenção Básica. Este novo sistema é composto 
por dois sistemas (software): Coleta de Dados Simplificado 
e; Prontuário Eletrônico do Cidadão, que instrumentalizam a 
coleta de dados a serem inseridos no SISAB (BRASIL, 2013). 
Objetivos Analisar o processo de implantação do sistema 
Prontuário Eletrônico do Cidadão do e-SUS AB no estado de 
Minas Gerais. Metodologia Trata-se de estudo avaliativo com 
desenho transversal realizado em municípios do estado de Mi-
nas Gerais. Selecionou-se amostra, com nível de significância 
em 5%, de 100 municípios estratificados por porte populacio-
nal. A coleta de dados se deu por meio do envio de questio-
nário on-line (websurvey) aos responsáveis pela implantação 
do sistema e-SUS AB nos municípios selecionados. Os dados 
coletados foram processados no software estatístico Statis-
tical Package for the Social Sciences (SPSS 20.0). Resultados 
e Discussão Do total de respondentes, 69,2% ocupam cargos 
públicos (efetivo) e 75,7% realizam outras funções no muni-
cípio, além de gestor municipal do e-SUS AB. Eles relataram 
que consideram a estratégia e-SUS AB implantada em 46,2% 
dos municípios. Em relação aos cenários de implantação iden-
tificou-se que o sistema CDS com conexão à internet e o PEC 
estão implantados em 32,5% e 20,8%, das Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) analisadas, respectivamente. Cerca de 72% dos 
gestores receberam capacitação sobre a implantação do e-
SUS AB e 50% dos munícipios estão realizando capacitação 
para os profissionais da Atenção Básica. Um total de 65% dos 
municípios viabilizaram equipes de suporte a informatização 
nas UBS. Conclusões/Considerações Finais É possível identifi-
car que a implantação da estratégia e-SUS/AB e seu sistema 
PEC ainda é incipiente no cenário em estudo o que pode ser 
explicado pela sobrecarga de funções dos gestores locais do 
sistema, pouca capacitação de profissionais das UBS. A análi-
se da implantação deste sistema contribuir para o sucesso do 
sistema no cenário nacional.

Tarcísio Laerte Gontijo; Paola Karol Martins Lima; Ricardo 
Bezerra Cavalcante; Eliete Albano de Azevedo Guimarâes;

14665 EXPERIÊNCIA DA RESIDÊNCIA DE PPG NA 
ELABORAÇÃO DO GUIA DE INFORMAÇÕES DA REDE DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE NO DISTRITO SANITÁRIO ITAPUÃ, 
SALVADOR-BAHIA.

Introdução A proposta do Guia surgiu como produto do curso 
de qualificação “Desenvolvimento Gerencial de Unidades de 
Saúde” realizado pelo Núcleo de Gestão do Trabalho e Educa-
ção distrital, para gerentes das unidades de saúde do Distrito 
Sanitário (DS) Itapuã, entre 2015 e 2016. A elaboração deste 
material foi possível a partir da integração da Residência de 
Planejamento e Gestão no campo de práticas do DS. Objetivos 
Apresentar o processo de elaboração do Guia de Informações 
acerca da oferta de serviços de saúde no Distrito Sanitário 
de Itapuã Metodologia Durante o curso de Desenvolvimento 
Gerencial foram realizadas oficinas com os gerentes das uni-

dades. Inicialmente, realizou-se o levantamento dos serviços 
ofertados pelas 13 unidades que compõem a Rede de Serviço 
Distrital, sendo estas: 03 UBS, 06 USF, 02 UPA, 01 CAPS e 01 
CEO. Posteriormente, os encontros focaram na estruturação 
do material e conteúdo, identificando temáticas do SUS, com 
foco no território, pelas quais os gerentes e profissionais re-
feriram interesse para construção coletiva. O material foi sub-
metido à validação na reunião da Comissão Executiva de Dis-
trito Sanitário (CEDES) e posteriormente encaminhado para o 
setor de comunicação da SMS Salvador Resultados e Discus-
são O Guia de Informação foi dividido em quatro etapas, para 
melhor organização do mesmo. Iniciando com uma breve 
introdução; seguida da caracterização do território e da dis-
tribuição geográfica das unidades de saúde; seis quadros sín-
tese dos serviços de saúde e sua disponibilidade nas unidades 
de saúde; e por fim uma lista de contatos de referência para 
os profissionais e gestores (as). A elaboração desse material 
teve como limitador a diferença entre o tempo de criação do 
mesmo e as demandas originadas nos serviços de saúde, bem 
como a rodízio de profissionais ocupando o cargo de gerência 
nas unidades. Conclusões/Considerações Finais A partir da ex-
periência da Residência na sede do DS Itapuã, o processo de 
construção do Guia facilitou a integração entre os residentes, 
profissionais e gerentes das unidades de saúde, e dos técnicos 
do DS. Além de proporcionar uma melhor percepção sobre o 
território, com a realização do diagnóstico da rede de serviços 
de saúde do DS Itapuã.

Amana Santana de Jesus; Juliana Bastos Santos Figueira; 
Robson Santa Cruz; Catharina Leite Matos Soares;

14668 ANÁLISE TEMPORAL DA SÍFILIS CONGÊNITA NO 
BRASIL

Introdução As doenças sexualmente transmissíveis (DST) 
constituem um sério problema de saúde pública. A sífilis des-
taca-se, sobretudo, por poder ser transmitida ao feto e gerar 
graves implicações como aborto, prematuridade, neonatos 
enfermos/assintomáticos e óbito. Sendo uma prioridade a 
eliminação dessa doença. Contudo, estima-se uma incidência 
de 1 milhão de novos casos/ano em gestantes no mundo. Ob-
jetivos Analisar a ocorrência e os indicadores relacionados à 
sífilis congênita no Brasil de 2009 a 2013. Metodologia Trata-se 
de um estudo ecológico cujos dados relacionados à DST fo-
ram coletados no banco do Ministério da Saúde (DATASUS), 
enquanto que os referentes às condições socioeconômicas 
foram provenientes do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), os quais foram tabulados, poste-
riormente, calculados os indicadores e construídas séries his-
tóricas. Por último, a regressão linear foi realizada utilizando o 
programa estatístico SPSS versão 20. Resultados e Discussão 
Na análise do período, percebe-se um aumento da taxa de de-
tecção de sífilis gestacional nas regiões brasileiras, com queda 
apenas em 2013, e um aumento do coeficiente de mortalidade 
específica por sífilis congênita. Observou-se que 63% dos par-
ceiros não foram tratados, 20% das gestantes não realizaram 
pelo menos uma consulta de pré-natal e 40% dos casos foram 
diagnosticados no momento do parto/curetagem. A propor-
ção de dados ignorados ou em branco foi elevada. A taxa de 
detecção de sífilis em gestantes e o coeficiente de mortalida-
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ção e diretrizes da acessibilidade digital. O dinamismo e a mo-
tivação são fatores preocupantes da equipe técnica que está 
construindo esse App, a fim de garantir o interesse e o acesso 
a este dispositivo digital. Atualmente as atividades da estimu-
lação precoce estão em processo de construção pela equipe 
técnica e, paralelamente, uma equipe de desenvolvedores 
está trabalhando a estruturação do dispositivo, que já está na 
fase final do design. Acredita-se que esse aplicativo irá apoiar 
as famílias no seu cotidiano, não substituindo de forma algu-
ma a intervenção precoce, que deverá permanecer sob a res-
ponsabilidade dos profissionais de saúde que acompanham 
às crianças. Referências ANATEL. Brasil fecha 2016 com queda 
de 13,7 milhões de linhas móveis. Disponível em: <http://www.
anatel.gov.br/dados/component/content/article?id=283> 
Acesso em: 31 de janeiro de 2017. BRASIL. Ministério da Saúde. 
Diretrizes de estimulação precoce : crianças de zero a 3 anos 
com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor decorren-
te de microcefalia. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. BRO-
WN, Tim. Design Thinking: uma metodologia poderosa para 
decretar o fim das velhas ideias. Rio de Janeiro. Elsevier, 2010. 
CARLOS, Daniele et al. Tecnologia mHealth como Ferramenta 
de Promoção da Saúde Vocal. CIAIQ2016, v. 2, 2016. GOOGLE. 
Google Material Design. Disponível em: <https://material.goo-
gle.com/>. Acesso em: 15 mai. 2016. SECRETARIA ESTADUAL 
DE SAÚDE DE PERNAMBUCO. Protocolo Clínico e Epidemioló-
gico para investigação de casos de microcefalia no estado de 
Pernambuco. Versão N° 02. Pernambuco: Secretaria Estadual 
de Saúde, 2015. 42p.

Luana Padilha da Rocha; Priscilla Viégas Barreto de Oliveira; 
Cinthia Rodrigues de Vasconcelos; Carine Carolina Wiesiolek; 
Flávia Cabral de Farias; Laura Bezerra Martins; Andréa de 
Oliveira; Lízie Sancho;

15230 PERFIL SOCIOECONÔMICO E EPIDEMIOLÓGICO 
DOS TRABALHADORES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Introdução Os fundamentos conceituais para os Determinan-
tes Sociais de Saúde (DSS), referem-se às condições de vida 
e trabalho de indivíduos e populações. Krieger (2011) (1), in-
troduz um elemento de intervenção, ao defini–los como os 
fatores e mecanismos por meio dos quais as condições sociais 
afetam a saúde e que, potencialmente, podem ser alterados 
por ações baseadas em informação. Entende-se, portanto, a 
informação como condição para a mudança das condições 
de trabalho. Este trabalho busca produzir evidências que fun-
damentem ações de intervenção na promoção da saúde, no 
ambiente de trabalho e no desenvolvimento do trabalhador 
do Ministério da Saúde. Foi desenvolvido numa organização 
que tem um diferencial importante, por ser a formuladora das 
políticas nacionais de saúde, inclusive da Política Nacional de 
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Objetivos Tendo em 
vista que trabalhar na perspectiva de vigilância e promoção 
da saúde requer estudos que produzam evidências para fun-
damentar políticas e direcionar ações, estabeleceu-se, como 
objetivo deste estudo, identificar fatores socioeconômicos 
e epidemiológicos associados à condição de trabalhador do 
Ministério da Saúde. Metodologia Trata-se de estudo obser-
vacional descritivo e transversal que aborda variáveis socio-
demográficas, de saúde e hábitos de vida, bem como fatores 
estressores relacionados ao trabalho e demanda por ativida-

des de promoção da saúde. Os dados foram coletados por 
meio de questionário aplicado via plataforma FormSUS, com 
77 campos que abrangeram 44 quesitos com possibilidade 
de respostas de seleção única, múltipla escolha e uma ques-
tão aberta. A amostra foi composta por 2.038 trabalhadores 
do Ministério da Saúde, nas seis unidades do MS em Brasília 
e 26 núcleos estaduais que acessaram o questionário e con-
cordaram em responder. Para a análise utilizou-se o pacote 
estatístico SPSS versão 20 e o Excel 2013. Foi aplicado Termo 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) a todos os partici-
pantes e o projeto foi aprovado pela Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa (CONEP), (parecer 1.258.725). Resultados e 
Discussão trata-se de segmento jovem, com maioria de mu-
lheres,   alta  escolaridade e renda. Não há hegemonia das pro-
fissões da Saúde e o curso de administração é o mais prevalen-
te. Os indicadores de saúde revelam uma  amostra com boa 
autoavaliação da  condição de saúde física e mental, pratican-
te de atividade física (54,5%) e não fumante (91,9%). De todo 
modo também encontrou-se alta prevalência de sobrepeso, 
dislipdemias e doenças osteoarticulares. Os  fatores  citados 
como sempre interferindo negativamente  no ambiente de 
trabalho foram “falta de incentivo institucional” (30,3%),  mo-
biliário inadequado (23,1%) e ambiente físico (18,0%).  A de-
manda por atividades de promoção da saúde é maior para 
as  atividades  físicas (65,6%) e ações relacionadas à nutrição 
(53,4). As evidências encontradas podem subsidiar ações de 
promoção da saúde no ambiente de trabalho e intervenção 
em fatores relacionados ao ambiente físico. Conclusões/Con-
siderações Finais Os respondentes formaram um grupo de 
trabalhadores predominantemente jovem e com maioria de 
mulheres.Embora os indicadores gerais revelem uma  amos-
tra com estilo de vida saudável, há alta prevalência de rela-
tos de sobrepeso, dislipidemias, doenças osteoarticulares e 
sofrimento mental. A demanda por atividades de promoção 
da saúde é maior para as  atividades físicas e para as ações 
relacionadas com nutrição. Os resultados deste estudo pro-
piciam evidências para a qualificação da política de gestão de 
pessoas e de saúde do trabalhador do serviço público, com 
potencial para fundamentar ações que atendam as demandas 
explicitadas pelos respondentes. Recomenda-se que estas se-
jam coerentes com os princípios dos campos de conhecimen-
to da Saúde do Trabalhador e da Promoção da Saúde e que 
incluam os trabalhadores nos processos de transformação 
de sua realidade em todas as suas etapas e aspectos. Refe-
rências (1)Krieger N. Epidemiology and the people’s health: 
theory and context. New York, NY: Oxford University Press; 
2011. (2)Bezerra MLS, Neves EB. Perfil da produção científica 
em saúde do trabalhador. Saúde soc. 2010;  v. 19 n. 2: p. 384-
394. (3) Ramminger T, Nardi HC. Saúde do Trabalhador: um 
(não) olhar sobre o servidor público. Revista do Serviço Públi-
co. 2007; v. 58, n. 2, p:  213-226. (4) Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão (Brasil). Portaria n. 3 de 25 de março 
de 2013. Institui as diretrizes gerais de promoção da saúde do 
servidor público federal, que visam orientar os órgãos e enti-
dades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal 
- SIPEC. Diário Oficial da União, 27 mar 2013; seção 1 p. 77.

Helizabeth Sousa Cagliari Hernandes; Zaíra Farias Bosco; 
Maircon Batista Ribeiro;

como entraves foram o contexto político de instabilidade, 
desestruturação dos serviços, troca de pessoal e escassez de 
recursos financeiros no município de Itaboraí, advindos com 
a crise do COMPERJ. A constante troca de secretários munici-
pais de saúde de 2008 a 2012, tornou inviável a elaboração de 
planejamentos e estudos de viabilidade técnica. Além disso, 
destacou-se a dificuldade de monitorar e avaliar os objetivos 
e metas do Programa. Identificou-se também o baixo diálogo 
entre a subsecretaria de vigilância, o setor de epidemiologia e 
a coordenação do Programa a fim de otimizar as ações para o 
uso das informações disponíveis. Notou-se também a neces-
sidade de formação permanente de novos quadros técnicos 
que vão constantemente mudando e o trabalho com diferen-
tes fontes de informação que não são integradas e dificultam 
o uso da informação. Conclusões/Considerações Finais É im-
portante destacar que se observou que o uso da informação 
para a gestão do Programa Hiperdia no município de Itaboraí 
é influenciado pelo contexto político-organizacional. De modo 
geral, foram identificados mais aspectos do contexto político-
-organizacional que dificultam o uso da informação para ges-
tão do Programa Hiperdia do que os que potencializam. Mud-
jalieb (2011) em seu estudo no município de Itaboraí também 
identificou um conjunto de fatores similares que dificultam a 
produção e o uso da informação em saúde. Esse conjunto de 
achados corrobora a afirmação de Carvalho (1988) de que o 
aspecto utilitário da informação varia de acordo com o con-
texto e com o ambiente organizacional no qual a informação 
está inserida e sendo processada. Nesse sentido, os aspectos 
identificados nesse estudo precisam ser considerados como 
estratégicos a fim de se criar condições que fortaleçam o uso 
das informações disponíveis para o aprimoramento da gestão 
do Programa Hiperdia. Referências AYRES, J. R. C. M.; CALA-
ZANS, G. J.; SALETTI FILHO, H. C.; FRANÇA-JÚNIOR, I.. Risco, 
vulnerabilidade e práticas de prevenção e promoção da saú-
de. IN: Campos, G. W. de S.; et al. Tratado de saúde coletiva. 
Rio de Janeiro, Hucitec; Fiocruz, 2006. p.375-417 BARDIN, L. 
Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal; Edições 70, LDA, 2009 
CARVALHO, L. C. de S.. Análise de sistemas: o outro lado da 
informática. Rio de Janeiro: LTC Livros Técnicos e Científicos: 
Sociedade Beneficente Guilherme Guinie, 1988 MUDJALIEB, 
A. A.. Produção de informação e conhecimento e práticas de 
participação popular na Estratégia Saúde da Família: o caso do 
município de Itaboraí. (Mestrado em Saúde Pública), Rio de 
Janeiro, RJ, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, 
2011. TORRES, M. D. de F.. Engenharia institucional e adminis-
tração pública. IN: TORRES, MDF. Estado, democracia e admi-
nistração pública no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004. 
pp. 113-138.

Bianca Borges da Silva Leandro; Patricia Tavares Ribeiro;

14886 AMMA: UM APP GAMIFICADO PARA O AUXÍLIO 
DE PAIS DE CRIANÇAS COM A SÍNDROME CONGÊNITA DO 
ZIKA VÍRUS

Introdução Pernambuco é o primeiro Estado do Brasil no ran-
king de casos confirmados de crianças com a Síndrome Con-
gênita do Zika Vírus (SCZV), caracterizada pela microcefalia 
e alterações no desenvolvimento infantil, que interferem na 
qualidade de vida das crianças e suas famílias (BRASIL, 2016; 

SES-PE, 2015). Assim, faz-se necessário criar estratégias para 
proporcionar o acesso à informação por parte dessas famí-
lias. Dados da ANATEL (2017) mostram que em dezembro de 
2016 o Brasil dispunha de 244,1 milhões de celulares, com uma 
razão de 118,41 celulares/habitante. Além disso, ciência e tec-
nologia podem ser considerados importantes elementos para 
a promoção da saúde, estando presentes nos mais variados 
recursos que fazem parte do dia a dia das pessoas. Diante dis-
so, não se pode desconsiderar a inserção dos dispositivos mó-
veis nos lares atendendo a um público heterogêneo, podendo 
atender usuários e profissionais de saúde nos mais variados 
contextos (CARLOS et al, 2016). Portanto, entende-se o aplica-
tivo como potencial auxiliar dos familiares e/ou cuidadores de 
crianças com a SCZV na estimulação precoce durante ativida-
des cotidianas. Objetivos Descrever a criação de um aplicativo 
gamificado para celulares, com sistema Android, que auxilie os 
familiares de crianças com a SCZV, na estimulação precoce du-
rante as atividades atividades diárias e brincadeiras. Metodo-
logia Este projeto iniciou na disciplina de Acessibilidade Digital 
da Pós-Graduação stricto sensu em Design, da Universidade 
Federal de Pernambuco. O AMMA, App do Amor Maior, teve 
como metodologia o design thinking, que auxilia na criação de 
produtos inovadores, seguindo o modelo do Design Council, 
representado pelo double diamond e dividido em 4 etapas: 
descoberta, definição, desenvolvimento e entrega. Dentre os 
princípios a serem desenvolvidos no app, a equipe definiu que 
o público-alvo serão os familiares de crianças com a SCZV; e 
que serão aplicados elementos da gamificação para incentivar 
a visualização dos vídeos. A equipe técnica deste projeto é for-
mada por profissionais da área de designer, publicidade, siste-
ma de informação, além da equipe multidisciplinar em saúde 
(Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Psicólogos e Terapeutas 
Ocupacionais), havendo parceria com o Conselho Regional de 
Fisioterapia e de Terapia Ocupacional (CREFITO 1). Resultados 
e Discussão Na primeira etapa do processo de construção do 
app, a da descoberta, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e 
de campo no Instituto de Medicina Integral Professor Fernan-
do Figueira (IMIP), tendo como resultado a constatação da 
dificuldade de acesso aos pais e profissionais de saúde, o que 
gerou a criação de um grupo de trabalho multiprofissional, em 
parceria com o CREFITO 1. Na segunda etapa, a da definição, 
buscou-se a delimitação do objetivo do trabalho e o público a 
ser atendido. Utilizou-se 3 técnicas do Design Council (2008): 
uso de personas, brainstorming e elaboração de um briefing. 
Como resultado definiu-se que o público-alvo seriam os fami-
liares de crianças com a SCZV de 0-3 anos. Na terceira etapa, 
definiu-se o desenvolvimento do produto, sendo estabelecido 
como requisitos principais da criação, a acessibilidade do sis-
tema e a usabilidade, garantindo que qualquer usuário possa 
acessar o aplicativo. Por fim, foi produzida então uma versão 
de teste, no software Adobe Experience, segundo padrões do 
Google Material Design (2016) e, em breve, pretende-se lançar 
a versão final já para publicação na Google Play. A última eta-
pa, a da entrega, ainda não fora concluída. Conclusões/Con-
siderações Finais Este projeto propôs, como objetivo geral, 
estruturar todo o planejamento para o desenvolvimento do 
aplicativo AMMA, que visa ajudar a levar informações, através 
de atividades e brincadeiras do cotidiano, para as famílias que 
possuem bebês com a SCZV, através das técnicas de gamifica-
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em saúde. Conclusões/Considerações Finais A construção e 
o uso do ambiente virtual pelos profissionais, num processo 
de capacitação que incluía a formação presencial, educação 
a distância e o uso de dispositivos midiáticos para a educa-
ção permanente resultou tanto em uma qualificação múltipla 
quanto na potencialização do uso dessas ferramentas midiá-
tica comunicacionais para melhoria dos recursos de atenção 
em saúde na região metropolitana do SUS/RN, promovendo 
a integração entre os diversos atores envolvidos nos projetos 
para a discussão e o conhecimento sobre a rede de atenção 
à esses agravos, de maneira dinâmica e coletiva. A educação 
permanente foi potencializada pela interdisciplinaridade: a 
saúde e a comunicação, em conjunto, possibilitaram a troca 
de saberes entre os profissionais de saúde e de comunicação 
dentro de um cenário educativo. Tal processo foi vital para 
abrir a perspectiva da estruturação de uma rede de atenção 
mais qualificada e que a atenção ao HIV e às IST aconteça mais 
próxima da realidade dos sujeitos. Referências REZENDE, L. 
A.; STRUCHINER, M. Uma Proposta Pedagógica para Produ-
ção e Utilização de Materiais Audiovisuais no Ensino de Ciên-
cias: análise de um vídeo sobre entomologia. ALEXANDRIA 
Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v.2, n.1, p.45-66, 
mar. 2009. SANTAELLA, L. O DNA das redes sociais digitais. IN: 
BARBOSA, M.; MORAIS, O. J. (orgs). Comunicação em tempo 
de redes sociais: afetos, emoções, subjetividades. São Paulo: 
Intercom, 2013, p. 23-43. LACERDA, J. S. Ambiências comunica-
cionais e vivências midiáticas digitais. Tese de Doutorado. PPG 
em Ciências da Comunicação São Leopoldo: UNISINOS, 2008, 
291 p. MARTÍN-BARBERO, J. A comunicação na educação. São 
Paulo: Contexto, 2014. MORIN, E. Sete saberes necessários à 
educação do futuro. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: Unesco, 
2000. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia de produção e uso de ma-
teriais educativos/Coordenação Nacional de DST e Aids. Brasí-
lia: Ministério da Saúde, 1998.

Juciano de Sousa Lacerda; Susana Maria Miranda Dantas; Lilian 
Carla Muneiro; Márcia Cavalcante Vinhas Lucas; Thays Helena 
Silva Teixeira; Alusk Maciel Santos; Danielly Ferreira dos Santos; 
Ruston Gabriel Fernandes Liberato;

15514 O PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO NACIONAL 
DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE AMOSTRAS 
LABORATORIAIS - HARPYA/SGAWEB

Introdução O Harpya-SGAWeb é um sistema de gerenciamen-
to de amostras laboratoriais utilizado por 60 Laboratórios 
Oficiais de Vigilância Sanitária dentre estes todos os 27 Labo-
ratórios Centrais. Hoje o sistema encontra-se implantado na 
rede de laboratórios e é fruto da da parceria entre a ANVISA e 
INCQS em conjunto e colaboração com os laboratórios usuá-
rios do sistema. O projeto foi iniciado em 2013, encontra-se 
em fase de conclusão e planejamento da institucionalização 
dos serviços de gestão do sistema. Objetivos Apresentar re-
lato de experiência e perspectivas futuras vinculadas à im-
plementação, pelo Serviço Técnico de Gestão de Projetos do 
INCQS ( Vice Direção de Vigilância Sanitária), do Sistema de 
Informações SGAWeb ( Harpya/SGAWeb) em 60 (sessenta) 
laboratórios constituintes da Rede Nacional de Laboratórios 
de Vigilância Sanitária Metodologia Será realizado um relato 
na seguinte sequencia: Contextualização institucional e da 

demanda pelo projeto de implementação; O processo de pro-
gramação do projeto; Descrição do processo de execução do 
projeto; Experiências acumuladas durante a execução; Con-
textualização institucional do processo de implementação; 
Perspectivas futuras e estratégia sequencial Resultados e 
Discussão Os dados do gerenciamento de amostras de 60 la-
boratorios oficiais dentre estes os 27 Laboratórios Centrais se 
encontram centralizados em um unico bando de dados atual-
mente hospedado no DATASUS. Este fato viabiliza e poten-
cializa melhorias na política regulatória em VISA seja ambito 
nacional, seja no nviel regional. A discussão destes resultados 
e potencialidades será apresentada através dos seguintes tó-
picos: Análise de situação de implementação; Análise de uso 
do SGAWeb; Relação de metodologias desenvolvidas e utili-
zadas no projeto, incluindo as revisões e atualizações destas 
metodologias; Análise das Bases de dados produzidas; Plane-
jamento da Gestão do Sistema; Planejamento da Gestão da 
Informação do Sistema. Conclusões/Considerações Finais A 
unificação dos dados de gerenciamento de amostras é uma 
ação estratégica para o fortalecimento da política regulatória 
em Vigilância Sanitária, bem como das ações voltadas para a 
atenção integral à saúde da população. Realizar o projeto e 
dar sequencia as suas potencialidades significa desenvolver 
um intenso e complexo trabalho de articulação técnica e insti-
tucional. O compartilhamento destes desafios e perspectivas 
é fundamental para o fortalecimento e aperfeiçoamento das 
políticas públicas de saúde em geral. Referências Projeto exe-
cutado através da Carta Acordo 25124/2013 com a participação 
do INCQS, ANVISA, PNUD e Fiotec no âmbito do Documento 
de Projeto BRA/10/008 – Estruturação do Sistema de Vigilân-
cia e Monitoramento de Produtos para a Saúde, executado 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Eduardo Henrique de Arruda Santos; Sergio Luis da Silva;

15524 GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE: A EXPERIÊNCIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE PERNAMBUCO

Introdução A vigilância em saúde (VS) constitui-se numa práti-
ca sanitária que organiza os processos de trabalho em saúde, 
sob forma de operações, para intervir sobre os determinantes 
e condicionantes de problemas de enfrentamento contínuo 
num dado território(VILASBÔAS et al., 1993).Além disso, a 
VS também desenvolve ações de gestão da informação (GI), 
com base na identificação, organização e divulgação de infor-
mação, campo que cada vez mais vem ganhando espaço não 
só no contexto acadêmico, mas também nas organizações 
públicas, haja vista à necessidade de disseminar ações opera-
cionalizadas na gestão pública, como também democratizar 
o conhecimento como possibilidade de conscientização da 
população. Assim, na perspectiva da GI, reconhece-se que 
as ações de VS tanto prescindem da informação, com vistas 
à capacidade de resposta de forma efetiva, quanto gera co-
nhecimentos importantes de ser disseminadas/compartilha-
das, sendo uma importante ferramenta na criação de valores 
para as instituições(CIHR, 2012). Objetivos Apresentar a expe-
riência na elaboração do boletim epidemiológico da Secreta-
ria Executiva de Vigilância em Saúde de Pernambuco (SEVS/
PE)/ 2016 como uma das ferramentas utilizadas na VS para a 

15459 IMPACTO DO PROJETO DE REDUÇÃO DE 
CAUSAS MAL DEFINIDAS DE MORTALIDADE NA MELHORIA 
DA QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES EM SAÚDE NO 
CEARÁ: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Introdução Os indicadores de mortalidade são amplamente 
utilizados nos instrumentos de gestão em saúde. Para isso, 
é necessário garantir a qualidade dos dados do Sistema de 
Informação sobre Mortalidade (SIM). Diante do elevado per-
centual de causas mal definidas de óbitos no Ceará, o Minis-
tério da Saúde (MS) propôs a realização do Projeto de Redu-
ção de Causas Mal Definidas de Mortalidade. Objetivos Este 
relato de experiência visa demonstrar o impacto do Projeto 
de Redução das Causas Mal Definidas de Mortalidade do MS 
em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde realizado em 
2007 na melhoria da qualidade das informações em saúde no 
Ceará. Metodologia Inicialmente foram selecionados 18 muni-
cípios prioritários, que juntos representavam 80% das causas 
mal definidas de óbito do Estado. O objetivo foi implementar 
as investigações de óbito através da utilização do Formulário 
de Investigação de Óbito por Causa Mal Definida, a princípio 
através do resgate retroativo de 2006, e a partir de então tra-
balhar de forma rotineira nos demais municípios cearenses. 
Além disso, foram realizados cursos de formação de codifica-
dores de causa básica de óbito a fim de qualificar a atuação 
dos profissionais de vigilância dos municípios, como também 
das regiões de saúde para que ofereçam suporte técnico ade-
quado. Resultados e Discussão A partir da implantação do Pro-
jeto de Redução das Causas Mal Definidas de Mortalidade no 
Ceará percebeu-se o declínio considerável do percentual de 
óbitos por causas mal definidas, passando de 19,1% em 2005 
para 5,2% em 2006. Entre 1986 e 1994 o percentual desses óbi-
tos no Ceará permaneceu acima dos alarmantes 40%, e até o 
ano de 2005 nunca havia atingido a meta estabelecida pelo 
MS, que é menos do que 5% do total de óbitos. A redução sig-
nificativa do percentual de óbitos por causa mal definida no 
Estado confere maior credibilidade aos dados de mortalidade 
e, portanto, às análises da situação de saúde,direcionando o 
planejamento de ações voltadas a reais prioridades de saúde 
da população. Conclusões/Considerações Finais O impacto do 
Projeto de Redução das Causas Mal Definidas de Mortalidade 
na melhoria da qualidade da informação em saúde no Ceará 
repercute diretamente na gestão em saúde, uma vez que o 
diagnóstico preciso da situação de saúde direciona a elabora-
ção de planos de ação mais adequados e eficazes.

Ediania de Castro Albuquerque; Pedro Antônio de Castro 
Albuquerque; Thaís Nogueira Facó de Paula Pessoa;

15469 DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO 
PERMANENTE PARA ORGANIZAÇÃO DO CUIDADO ÀS 
IST/HIV/AIDS NAS REDES DE ATENÇÃO DA REGIÃO 
METROPOLITANA DO SUS/RN

Introdução A proposta Educação permanente para organiza-
ção do cuidado às DST, HIV/Aids e hepatites virais nas redes de 
atenção na região metropolitana do SUS/RN (Chamamento 
Público No 5/ 2014, Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilân-
cia em Saúde) é composta por três projetos que se articularam 
ao longo de sua execução, entre julho/2015 e fevereiro/2017, e 
foram desenvolvidos pelo Núcleo de Estudos e Saúde Coletiva 

da UFRN. O Projeto 1 tratou da “Capacitação para o manejo 
clínico do HIV/Aids e hepatites virais na atenção básica”, en-
quanto o Projeto 3 desenvolveu “Capacitação para o manejo 
clínico da Sífilis e outras DST nas redes de atenção à saúde”. O 
Projeto 2 “Produção audiovisual e construção de redes sociais 
colaborativas digitais como recursos pedagógicos na educa-
ção permanente para ação integral às DST/HIV/Aids”, de que 
trata o presente trabalho, desenvolveu recursos educacionais 
midiáticos relativos ao conteúdo técnico, a partir de vivências 
no trabalho que estimulem a educação permanente. As estra-
tégias midiáticas de educação permanente foram trabalhadas 
como ferramentas didáticas e de apoio para os demais proje-
tos da proposta. Uso da comunicação é entremeado de uma 
forma abrangente. Objetivos Desenvolver recursos educacio-
nais midiáticos relativos ao conteúdo técnico e a partir de vi-
vências no trabalho que estimulassem o diálogo e educação 
permanente entre pares, nos serviços e em espaços virtuais 
(ambiente desenvolvido no Facebook), como material de 
apoio aos cursos da Proposta. Foram produzidos cinco audio-
visuais pedagógicos; os profissionais de saúde foram capacita-
dos para produzir vídeos sobre suas práticas em vigilância em 
saúde, manejo clínico do HIV, Sífilis e demais IST. Metodologia 
Os vídeos foram produzidos na forma de curtas-metragens 
(entre 06 e 09 minutos), como recurso pedagógico em cada 
um dos seis módulos do projeto “Capacitação para o manejo 
clínico da sífilis e outras DST nas redes de atenção à saúde”. 
Na proposta pedagógica do curso, os vídeos foram destina-
dos a disparar as dinâmicas da metodologia de cada módulo. 
Provocam questões para serem discutidas em grupo. Foram 
produzidos para serem vistos e compartilhados de maneira rá-
pida nas redes sociais e armazenados na plataforma Youtube. 
Uma capacitação em comunicação e mídia foi desenvolvida e 
aplicada para os profissionais de saúde, configurada na Pro-
posta como “Módulo introdutório – Produção de mídias como 
recurso pedagógico na educação permanente”, com 8h de 
duração. Para as interações virtuais, foi construído na internet 
o ambiente virtual no Facebook – “Educação para o cuidado 
em DST/HIV/Aids e Hepatites virais”. Os materiais do curso e 
as dinâmicas audiovisuais eram compartilhados nesse espaço. 
Resultados e Discussão Os vídeos abordaram cinco temas: 1) 
Política de Atenção às IST/HIV/Aids com foco na descentraliza-
ção; 2) Vigilância das IST/HIV/Aids; 3) Manejo Clínico das IST e 
Sífilis; 4) Manejo Clinico do HIV; 5) Clínica ampliada e compar-
tilhada na atenção às IST/HIV/Aids. Os vídeos estão disponibi-
lizados em canal próprio no Youtube, no Canal Educação para 
o cuidado em IST/HIV/Aids/Hepatite. Qualquer profissional de 
saúde poderá baixar livremente na internet e usar em capaci-
tações em sua Unidade. Também estão disponíveis diversos 
materiais no ambiente virtual no Facebook, com página oficial 
do curso e perfil. Os vídeos retratam os serviços da rede com 
depoimentos de profissionais dos serviços. O projeto também 
desenvolveu um ambiente virtual de mídias sociais digitais, na 
plataforma Facebook, incluindo a criação da página do projeto 
e o desenvolvimento e acompanhamento de grupos/fóruns, 
para o compartilhamento, discussão coletiva, socialização de 
práticas, trocas de experiências e saberes inovadores entre 
profissionais de saúde da atenção básica. Tendo em vista ge-
rar uma cultura de participação para o aprendizado coletivo 
entre pares e fortalecimento das redes de atenção e vigilância 
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mação e comunicação (TIC), é possível apontar o uso crescen-
te de ferramentas designadas de observatórios como um dis-
positivo institucional para a saúde pública e saúde coletiva.O 
observatório é um possível espaço de condensação e dissemi-
nação de informações, de democratização do conhecimento, 
acompanhamento e avaliação de políticas de saúde. Para Al-
meida Filho e Paim (2014), o observatório tende a incorporar 
novos significados e sentidos, entre os quais a interconectivi-
dade e a interatividade. Rangel-S et al. (2014) destacam a re-
levância da disseminação científica a partir da distribuição da 
produção científica internacional, regional e nacional na área 
de informação e comunicação em saúde. Os autores apontam 
para a evolução do modelo de comunicação tradicional para a 
comunicação científica eletrônica, reforçando uma maior inte-
gração dos meios.Nas Américas e, particularmente, no Brasil, 
a discussão e sistematização de reflexões sobre a experiência 
de observatórios são recentes na literatura acadêmica. (SAN-
TOS NETO, 2012). Objetivos Realizar o mapeamento de pro-
duções acerca de experiências de observatórios brasileiros 
e internacionais, dedicados à temática da saúde pública e da 
saúde coletiva, preferencialmente de países que adotam siste-
mas universais de saúde, identificando funções desses obser-
vatórios, no período de 2009 a 2017 Metodologia Foi realizada 
uma revisão bibliográfica na base de dados da BVS (Biblioteca 
Virtual de Saúde), LILACS (Literatura Latino Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde), PubMed e SciELO, e compreen-
deu os estudos publicaods de 2009 a 2017, foram encontrados 
242 artigos utilizando os descritores: Health observatories, 
Health observatory. Após a aplicação dos critérios de inclusão 
e exclusão, vinte e cinco artigos foram analisados. Resultados 
e Discussão A maioria dos estudos revela que os observató-
rios apresentaram como função oferecer informações com 
credibilidade para acompanhamento de políticas de saúde, 
planejamento estratégico e tomada de decisão baseadas em 
evidências.Muitos visam o impacto global das políticas sociais 
em um determinado país, região ou limite geográfico, e as in-
formações publicadas tem foco nas de tendências, dados es-
tatísticos, contrastes e possibilidades de comparação. Outros 
compartilham agendas políticas, objetivos e visam coordenar 
articulação de ações através de trabalhos coletivos. O resul-
tado preliminar do presente estudo endossa a classificação 
de Siqueira e Carvalho (2003), na medida em que foi possível 
observar características de funcionamento dos observatórios 
como repositório virtual de informações ou organizados em 
rede. Vale ainda ressaltar a tendência de potencializar a capa-
cidade da força de trabalho em pesquisa em saúde, facilitar 
a gestão dos dados e a disponibilização da informação. Con-
clusões/Considerações Finais De acordo com a metodologia 
descrita os observatórios informam e disponibilizam evidên-
cias para guiar a elaboração e acompanhamento de políticas, 
beneficiando as populações quanto ao acesso universal a ser-
viços de saúde de boa qualidade. Há que se contribuir com 
a abordagem acerca da influência das novas tecnologias de 
informação e comunicação, particularmente na produção e 
disseminação de conhecimento em saúde pública e coletiva, 
através de observatórios que atuem em consonância com a 
elaboração e/ou monitoramento de políticas públicas de saú-
de vigentes.Conclui-se com uma reflexão sobre os limites e 
possibilidades dos observatórios como uma nova ferramenta 

para a saúde pública e coletiva Referências ALMEIDA FILHO, 
N.; PAIM, J., 2014. Saúde coletiva como campo de saberes e 
de prática. In: Paim, J. S. e Almeida-Filho, N. (orgs). Saúde Co-
letiva Teoria e Prática. 1. Ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2014 
Págs: 41-45. RANGEL-S, M. L; GUIMARÃES, J. M; BELENS, A. 
S. Comunicação e Saúde: aproximação ao estado da arte da 
produção científica no campo da saúde. In: Paim, J. S. e Al-
meida-Filho, N. (orgs). Saúde Coletiva Teoria e Prática. 1. Ed. 
Rio de Janeiro: MedBook, 2014 Págs: 625-637. SANTOS NETO, 
P. M.. Análise da política de recursos humanos em saúde: o 
caso da rede observatório de recursos humanos em saúde do 
Brasil. 2012. Tese (Doutorado em Saúde Pública) – Centro de 
Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife, 
2012. SIQUEIRA, C. E.; CARVALHO, F.The observatory of the 
Americas as a network in environmental and worker health in 
the Americas. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 8, n. 
4, p. 897-902, 2003.

Marcele Carneiro Paim; Maria Ligia Rangel Santos; Jane Mary de 
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15645 REDES VIRTUAL - TECENDO CONHECIMENTOS E 
PRÁTICAS INTERSETORIAIS NOS TERRITÓRIOS

Introdução O Projeto Redes, desenvolvido pela Fundação Os-
waldo Cruz (FIOCRUZ) em parceria com a Secretaria Nacional 
de Políticas sobre Drogas (SENAD), surgiu na perspectiva de 
diminuir a fragmentação das redes de cuidado e das políticas 
públicas voltadas para acolher as pessoas com necessidades 
devido ao uso de drogas. Tem como objetivos promover a in-
tersetorialidade, desenvolver tecnologias de cuidado em rede 
e induzir processos coletivos para a qualificação do cuidado e 
da governança local na política sobre drogas. Diante dos per-
cursos traçados e das produções integrativas de gestão houve 
a necessidade de conceber uma plataforma para colaborar na 
sustentabilidade das ações. Nesse sentido, O Redes Virtual é 
um conceito de governança colaborativa integrada e interse-
torial que busca contribuir com a sustentabilidade do Redes, 
na consolidação da modelagem de governança democrática, 
sinérgica e intersetorial, capilarizada pelo projeto no Brasil. O 
Redes Virtual foi gestado como uma alternativa de criar um 
ambiente que espelhasse as conquistas físico-territoriais em 
um espaço virtualizado de encontros, trocas e gestão dos co-
nhecimentos construídos coletivamente. Objetivos O Redes 
Virtual tem como principais objetivos: ampliar o alcance e inte-
ração das pessoas; compartilhar práticas e experiências; com-
partilhar modos de aprendizagem e o fazer coletivo; garantir 
a sustentabilidade do projeto Redes; ofertar de modo organi-
zado outras heurísticas de trabalho, fortalecer a importância 
do trabalho em rede; gerar espaço formal para que atores di-
ferentes possam trabalhar em casos compartilhados; debater 
temáticas de interesse, em níveis municipal, regional e nacio-
nal. Metodologia : O REDES VIRTUAL utiliza a plataforma “LMS 
Moodle, 3.2.1”, com customização de design e critérios ergo-
nômicos de usabilidade pensados cuidadosamente para o pro-
jeto e suas idiossincrasias. Está estruturada com a formação 
de coletivos municipais, regionais e nacional para interação. 
Conta com os articuladores e interlocutores locais como ativa-
dores dos espaços temáticos de debates, além de fomentarem 
a participação produtiva e crítica. Possui inúmeros recursos e 

disseminação de informações oportunas e qualificadas. Meto-
dologia A SEVS/PE elaborou um modelo lógico (ML) dos seus 
projetos prioritários com as atividades a serem desenvolvidas 
e os seus resultados esperados. Esse orientou a elaboração da 
matriz de monitoramento das ações, cujo acompanhamento é 
realizado na reunião do Colegiado Gestor da SEVS/PE (secretá-
rio executivo, diretores e assessores), espaço de negociação/
pactuação das ações de todas as áreas da VS. A gerência de 
monitoramento e avaliação da vigilância em saúde (GMAVS) 
área responsável pela coordenação de boletins e perfis epide-
miológicos apresentou como proposta ao Colegiado, a edição 
do Boletim da SEVS 2016, a abordagem de alguns dos projetos 
prioritários acompanhados nos últimos dois anos de gestão.A 
partir da definição dos temas em Colegiado, houve a disponi-
bilização de dados das áreas técnicas com relatório de cada 
agravo para a (GMAVS), onde foi sistematizada as informa-
ções de forma a adequar o seu conteúdo e formato aos dife-
rentes públicos a quem o boletim se destina. Resultados e Dis-
cussão Elaborado e divulgado, através de plataforma online o 
Boletim epidemiológico SEVS 2016 com a abordagem dos se-
guintes temas: arboviroses, microcefalia, acidentes de trans-
porte terrestre, sífilis congênita e adquirida e doenças negli-
genciadas. Enquanto um documento de periodicidade anual, 
o objetivo do Boletim SEVS/PE é o de apresentar aos gestores 
do SUS e à sociedade, de forma breve e direta, a situação epi-
demiológica de cada agravo selecionado e as principais ações 
desenvolvidas para o seu enfrentamento, contribuindo para a 
disseminação da informação e para uma maior transparência 
da gestão. Conforme destaca PETRÓ (2008), a fim de garan-
tir o uso devido da informação, é necessário agregar valor e, 
para isso, a informação precisa ser coerente com o contex-
to em que se encontra a organização, ser correta, completa 
e precisa, no formato adequado, além de disponibilizada no 
momento oportuno e no local correto. Conclusões/Conside-
rações Finais O boletim, como benefícios, permitiu uma maior 
apreciação das ações desenvolvidas, reflexão do processo 
de trabalho, responsabilização dos profissionais de saúde e 
transparência da gestão, além do fomento ao planejamento 
e a reorientação das atividades baseadas em evidências. Por 
outro lado, observou-se cenários desafiadores no estado de 
Pernambuco, como a alta carga das arboviroses, o aumento 
inesperado da microcefalia, ou ainda as altas taxas de sífilis 
congênita e de acidentes de transporte terrestre como persis-
tentes problemas de saúde pública, apesar das importantes 
ações desenvolvidas para os seus enfrentamentos.Desta for-
ma, a SEVS utilizou a GI como um recurso estratégico organi-
zacional que tem como foco informar e orientar à população 
a respeito de doenças e agravos de relevância para a saúde 
coletiva, assim como prover aos serviços e profissionais de 
saúde, análises de dados produzidos na rotina de trabalho, 
com o intuito de fortalecer e aperfeiçoar as ações de VS no 
estado. Referências CIHR. Canadian Institutes of Health Re-
search. Guide to Knowledge Translation Planning at CIHR: In-
tegrated and End-of-Grant Approaches. Canadá, 2012. PETRÓ, 
Bibiana. Análise do fluxo informacional dos gestores turísticos 
da unidade de conservação Parque Natural Municipal Mata 
Atlântica de Atalanta – SC. 2008. 184 f. Dissertação (Mestrado 
em Ciência da Informação), Universidade Federal de Santa Ca-
tarina, Florianópolis, 2008. VILASBÔAS, A. L. et al. A Vigilância 

à saúde no Distrito Sanitário. Brasília: OPAS/ OMS, 1993, 104 p. 
(Série de Desenvolvimento de Serviços de Saúde, nº 10).
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15576 BOLETIM DE ANÁLISE DA MORTALIDADE DO 
CEARÁ COMO FERRAMENTA DE GESTÃO EM SAÚDE

Introdução Os indicadores de mortalidade constituem impor-
tante ferramenta para a gestão em saúde, visto que estão 
entre os mais fidedignos e representativos. Neste sentido, a 
elaboração de boletins de mortalidade da população torna-se 
imprescindível, uma vez que permite nortear a gestão voltada 
para a situação de saúde de seu território, repercutindo em 
maior impacto na solução de situações problemas. Objetivos 
Descrever a importância do Boletim de Análise de Mortalida-
de do Ceará para o monitoramento e avaliação da situação de 
saúde e, por conseguinte, para o subsídio de planejamento 
e tomada de decisões por profissionais e gestores de saúde. 
Metodologia O Boletim de Análise de Mortalidade do Ceará 
é uma publicação da Secretaria de Saúde do Ceará com pe-
riodicidade bimestral, confeccionado com base nos dados do 
Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM e sociodemo-
gráficos fornecidos pelo DATASUS e utilizando os aplicativos 
Tabwin, Excel e Qgis para o georreferenciamento e análises. 
Cada boletim apresenta um diagnóstico situacional conside-
rando diferentes aspectos da análise de mortalidade: qualida-
de das informações de óbito; mortalidade por doenças cardio-
vasculares; por neoplasias; por causas externas; por causas 
evitáveis em menores de 1 ano e análise de anos potenciais de 
vida perdidos. Resultados e Discussão Conforme cronograma 
de publicações de 2017, o Boletim de Análise de Mortalidade 
do Ceará confeccionado e divulgado no mês de fevereiro apre-
sentou importantes informações sobre a qualidade dos dados 
de óbito no Ceará demonstrando aceitável cobertura do SIM 
e tendência de redução de causas mal definidas de óbito nos 
últimos anos. Na análise da completitude das variáveis verifi-
cou-se falhas importantes no preenchimento das declarações 
de óbito. Este primeiro Boletim de Análise de Mortalidade do 
Ceará explicitou a real situação da qualidade dos dados de óbi-
to no Estado e sinalizou os principais entraves no avanço da 
melhoria da qualidade da informação em saúde. Conclusões/
Considerações Finais Concluímos portanto, que o Boletim de 
Análise de Mortalidade do Ceará consolida-se como uma valio-
sa ferramenta de análise da situação de saúde subsidiando a 
formulação de políticas de acordo com o perfil epidemiológi-
co local, além de permitir o direcionamento de ações voltadas 
a qualificação do SIM.

Thaís Nogueira Facó de Paula Pessoa; Lindélia Sobreira 
Coriolano; Socorro Maria Pinho Penteado; Pedro Antônio de 
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15627 O USO DE OBSERVATÓRIOS COMO DISPOSITIVO 
INSTITUCIONAL PARA A SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE 
COLETIVA

Introdução Como reflexo da convergência e interatividade 
proporcionadas pelo advento das novas tecnologias de infor-
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res que forneçam a dimensão necessária à gestão participa-
tiva. (CASTRO et al., 2008). Conclusões/Considerações Finais 
Estes resultados demonstram a satisfação com a forma de 
organização da rede assistencial no SUS. Um dos aspectos 
a ser levado em consideração em pesquisas dessa natureza 
é a dimensão subjetiva do usuário e a sua percepção sobre 
o SUS. O conhecimento da satisfação do usuário sobre uma 
das dimensões do SUS, em especial a relação entre usuários 
e profissionais de saúde, é crucial para o enfrentamento dos 
desafios no processo saúde-doença e para a efetividade do 
cuidado, garantindo a continuidade do tratamento. As pesqui-
sas sobre satisfação não podem ser confundidas com pesqui-
sas de qualidade, pois a avaliação feita pelos usuários não se 
faz a partir da perspectiva da definição pelos saberes técnicos 
do que se deve entender por qualidade. Contudo, a avaliação 
sobre a satisfação dos usuários, entendida na sua conexão 
com a percepção, pode ser considerada como um dos com-
ponentes da avaliação da qualidade dos serviços. Referências 
1) CARVALHO, A.L.B. et al. A gestão do SUS e as práticas de 
monitoramento e avaliação: possibilidades e desafios para a 
construção de uma agenda estratégica. Ciência & Saúde Cole-
tiva, 17(4):901-911, 2012. 2) CASTRO, H. C. O.A et al. Satisfação 
dos Usuários com o Sistema Único de Saúde (SUS). Sociedade 
em Debate, Pelotas, 14(2): 113-134, jul.-dez./2008.
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15775 E-SUS ATENÇÃO BÁSICA: EVOLUÇÃO 
DA IMPLANTAÇÃO NO BRASIL E NO ESTADO DE 
PERNAMBUCO

Introdução Os sistemas de informação, enquanto instrumen-
tos de trabalho na saúde são importantes recursos compu-
tacionais de apoio às ações administrativo-burocráticas e 
àquelas ancoradas em conhecimentos técnico-científicos, so-
bretudo as que dependem de informações atualizadas (PRA-
DO et al, 2010; PEREIRA et al, 2016). No Brasil, os Sistemas de 
Informação em Saúde (SIS) começaram a se consolidar no 
ano de 1975, com a criação do SIM (Sistema de Informação 
de Mortalidade). Com a evolução do Sistema Único de Saúde, 
surgiram o SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica), 
o SINASC (Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos), o 
SINAN (Sistema de Informações de Agravos Notificáveis) en-
tre outros. Atualmente, com a instituição do novo Sistema de 
Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) houve 
uma modernização da plataforma tecnológica da saúde, utili-
zando o software e-SUS AB que é composto pelo Prontuário 
Eletrônico do Cidadão (PEC), pela Coleta de Dados Simplifi-
cada (CDS) e por seus instrumentos de coleta de dados que 
atendem a diversos cenários de informatização e conectivi-
dade (PEREIRA et al, 2016). Objetivos Analisar a evolução da 
implantação do sistema e-SUS Atenção Básica no Brasil e, em 
particular, no estado de Pernambuco. Metodologia Trata-se 
de um estudo avaliativo em que foi analisada a implantação da 
estratégia e-SUS Atenção Básica por meio de dados obtidos 
pelo SISAB. Foram analisados dados do início de sua implan-

tação em 2014 até fevereiro de 2016 por meio de estatísticas 
descritivas no Programa Excel. Resultados e Discussão A ope-
racionalização da estratégia e-SUS-AB contribui imensamente 
na melhoria da qualidade e consistência das informações pro-
duzidas na Atenção Básica, atendendo dessa forma ao cenário 
mundial vivenciado no campo da tecnologia da informatiza-
ção e conectividade (BRASIL, 2015). Atualmente o Brasil está 
no processo de informatização qualificada do SUS em busca 
de um SUS eletrônico com a implantação e-SUS AB. No ano de 
2014, o percentual de implantação desse sistema no país foi 
de 5,9%. No ano de 2015, houve um aumento de 90% desse per-
centual, referente ao ano anterior. Atualmente, o percentual 
de implantação do sistema já se encontra em 95,6% - fevereiro 
de 2016. As regiões Norte e Nordeste apresentam os maiores 
percentuais, ambas com 99,3% e a região Sul apresenta o me-
nor percentual (96%). Particularizando para o Estado de Per-
nambuco, 99,5% dos municípios estão com o e-SUS AB implan-
tado, apenas um município encontra-se na fase intermediária 
de implantação. No entanto, muitos municípios já avançaram 
nesta implantação, porém outros ainda necessitam de supor-
te e ou de um acompanhamento mais próximo. Conclusões/
Considerações Finais Conclui-se que o e-SUS apresenta-se em 
estágio avançado em Pernambuco, como também no resto 
do país. Contudo, os cenários de muitas Unidades no Brasil 
são diferentes, inúmeras dificuldades são encontradas no pro-
cesso de implantação e treinamento para utilização do novo 
sistema, como custos elevados, conectividade à internet e 
suporte à informatização. Nesse sentido, são necessários es-
forços com o envolvimento dos gestores, dos profissionais de 
saúde e dos trabalhadores do SUS no processo de implanta-
ção, utilização e aprimoramento contínuo da estratégia e-SUS 
AB, representando um importante avanço na qualificação e 
uso da informação registrada durante as ações de saúde. Re-
ferências BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 
à Saúde. Estratégia e-SUS AB. Brasília –DF, 2015. Disponível 
em: http://dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php PRADO, E. P. 
V.; CASTRO, R. P. S.; ALBUQUERQUE, J. P. Barreiras na implan-
tação de sistemas de informação de uma instituição de saúde: 
A importância dos fatores humanos e de gerenciamento. Re-
vista de Administração da FUNDACE. set, 2010. PEREIRA, A. 
C.; GUERRA, L. M.; CAVALCANTE, D. F. B.; MENEGHIM, M. C. 
Gestão Pública em Saúde: fundamentos e práticas. Águas de 
São Pedro: Livronovo, 2016.
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15826 DESIGUALDADE SOCIAL NA DISTRIBUIÇÃO DA 
TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE NATAL

Introdução A realidade nacional em relação à tuberculose é 
preocupante, ocupando o 19º lugar na classificação de carga 
da doença. Em função disso, o Brasil é considerado um dos 
países prioritários para o controle da tuberculose, no período 
de 2016 a 2020, segundo a OMS (Brasil, 2016). No Rio Grande 
do Norte, em 2012 foram registrados 980 casos, com taxa de 
incidência de 30,4/100 mil habitantes(Brasil, 2014).. Objetivos 
O presente estudo tem por objetivo analisar a distribuição es-
pacial das taxas de tuberculose nos bairros do município de 
Natal-RN e verificar a correlação da incidência da doença com 

ferramentas disponíveis para interação, comunicação, produ-
ção e armazenamento de conhecimentos. Dentre estes, po-
demos destacar: fórum; sala de reuniões online (aberta 24h); 
web conferência; bancos de objetos de aprendizagem (textos, 
vídeos, links de interesse, imagens, etc.; mural de avisos; WIKI 
(do havaiano wiki wiki, extremamente rápido) indexados, com 
motores de busca; laboratório de avaliação, o qual possibili-
ta a criação de atividades sobre temas escolhidos; glossário, 
ferramenta de geolocalização, entre outros. Resultados e Dis-
cussão O Projeto REDES se consolidou como importante estra-
tégia de intervenção e mobilização para fortalecimento da in-
tersetorialidade nos territórios contemplados pelo projeto. A 
plataforma REDES VIRTUAL, por sua vez, institui mais um espa-
ço de compartilhamento, não apenas de informações e conhe-
cimentos formais, mas também de experiências e vivências, 
muitas vezes tácitas, por intermédio de mediações, interações, 
integração e trocas nos territórios de governança local/global. 
As construções locais das redes, os desafios e soluções encon-
tradas são muitas vezes singulares e, quando partilhados, po-
dem fomentar novos saberes e práticas em um tempo menor. 
Nesse sentido, a implicação e a identificação dos atores com 
as redes de cuidado intersetoriais, por meio das comunicações 
originais dessas experiências, são dispositivos que visam cola-
borar com a sustentabilidade do que foi protagonizado pelo 
Redes e manter ativo os debates reflexivos sobre à governan-
ça integrada das políticas sobre drogas. Conclusões/Considera-
ções Finais Assim, a plataforma REDES VIRTUAL, consolida-se 
como uma extensão inovadora, criativa e solidária agregando 
valores às redes presenciais do REDES, colaborando com a 
ampliação dos objetivos do programa por intermédio de prá-
ticas de mediações e interações sociais, além da geração, de 
modo sistematizado, de repertório das memórias acumuladas 
ao longo da exitosa experiência do REDES. Referências BATIS-
TA, Fábio Ferreira. Modelo de Gestão do Conhecimento para a 
Administração Pública Brasileira Como implementar a Gestão 
do Conhecimento para produzir resultados em benefício do ci-
dadão. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea, 2012. 
Cormier, D. (2008). Rhizomatic education: Community as cur-
riculum. Innovate . LEMOS, A. Cibercultura. Tecnologia e Vida 
Social na Cultura Contemporânea., Sulina, Porto Alegre., 2002. 
Merhy, E.E. Saúde: Cartografia do Trabalho vivo. São Paulo: Hu-
citec, 2002. ROSE, Markus. (org.) Metodologia participativa – 
Uma introdução a 29 instrumentos. Porto Alegre: Tomo Edito-
rial, 2001. SANTOS, Maria Helena de Castro. Governabilidade, 
Governança e Democracia: criação da capacidade governativa 
e relações executivo-legislativo no Brasil Pós- Constituinte. In: 
DADOS – Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, v.40, n.3, 
1997. PP.335-376. Siemens, G. (2004). Connectivism: A Lear-
ning Theory for the Digital Age. Elearnspace.
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15726 CARTA SUS NO BRASIL: INSTRUMENTO DE 
EMPODERAMENTO, CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
NOS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES REALIZADO PELO 
SUS

Introdução A carta SUS é um canal direto de comunicação 
entre o Ministério da Saúde e os cidadãos e possui três finali-
dades. A primeira é a transparência e controle do serviço pres-
tado, informando o procedimento realizado e o valor pago 
pelo SUS; a segunda, de caráter avaliativo, corresponde à ob-
tenção da percepção dos usuários sobre o atendimento pres-
tado, com cinco perguntas referentes à avaliação das instala-
ções físicas da unidade de saúde, da equipe de profissionais 
(médica e de enfermagem), da maneira como o usuário foi 
tratado, e se o mesmo recomendaria o estabelecimento para 
um amigo ou familiar; e, por fim, também é um instrumen-
to de divulgação de ações do Ministério da Saúde. Uma das 
competências do Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS 
(DOGES) é viabilizar e coordenar a realização de estudos e 
pesquisas, no campo da Ouvidoria em saúde, para subsidiar a 
formulação de políticas de gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Carvalho et al. (2012) consideram que a avaliação não 
deve ser vista como uma ameaça, mas sim como um incentivo 
para mudanças nos serviços de saúde visando o cumprimento 
dos padrões mínimos de qualidade. Objetivos Neste estudo, 
visamos analisar a correlação entre as diferentes percepções 
dos indivíduos que responderam a Carta-SUS no ano de 2013, 
além de avaliar a distribuição espacial das melhores avaliações 
referentes à satisfação dos usuários. Metodologia Estudo des-
critivo de abrangência nacional, com analises por unidades fe-
deradas e municípios, com dados provenientes da Carta-SUS, 
enviadas pelo Ministério da Saúde (MS). A carta SUS é gerada 
a partir da Autorização de Internação Hospitalar – AIH. As car-
tas são enviadas pelo MS, via correios, para o cidadão usuário 
do serviço. A carta SUS foi iniciada em 2012. Nessa análise con-
siderou-se apenas o caráter avaliativo da carta SUS hospitalar, 
considerando as respostas recebidas em 2013. Este recorte foi 
definido em função da consolidação do banco de dados. As 
perguntas avaliativas possuem opções de respostas objetivas. 
Para as quatro primeiras perguntas são cinco possibilidades 
de respostas (bom, muito bom, regular, ruim e muito ruim) e 
para a última, referente à recomendação do estabelecimento, 
podendo a resposta ser sim ou não. Foram realizadas análises 
de correlação de Spearman e geoestatística espacial por meio 
de interpolação das repostas obtidas pelo Carta-SUS, com 5% 
de significância. Resultados e Discussão Foram analisadas as 
respostas provenientes de 2.683 municípios. Considerando os 
resultados dos testes de correlação, observou-se que a indi-
cação hospitalar aumenta 25,7% em função da satisfação com 
a equipe médica, seguida pela satisfação com as instalações 
físicas (25,4%) e a maneira como foi tratado (21,7%). A maior 
correlação foi entre a maneira como foi tratado e a satisfa-
ção com a equipe de enfermagem (0,737, p<0,05). Adicional-
mente, a satisfação com a maneira como foi tratado varia 
36,4% em função de adequadas instalações físicas. Com rela-
ção à distribuição espacial da maior proporção de indicação 
do hospital onde o procedimento foi realizado, observou-se 
uma maior concentração em municípios dos estados do Rio 
Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato 
Grosso do Sul e Ceará. Embora as regiões Norte e Nordeste 
apresentassem piores proporções de indicações hospitalar, as 
áreas ao redor das capitais apresentaram um melhor cenário. 
A democracia participativa na gestão pública requer, além do 
controle social, a adoção de práticas e mecanismos inovado-
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e crescimento celular. Atualmente, a doença é considerada um 
inquestionável problema de saúde pública e apresenta maior 
impacto nos países em desenvolvimento. Os principais fatores 
de risco são fumo, álcool e radiação solar. As condições de vida 
também influenciam na incidência e mortalidade da doença, 
estudos analisando taxa de alfabetização, Índice de Gini e Índi-
ce de Desenvolvimento Humano mostram a presença de maio-
res taxas em locais com piores condições socioeconômicas. 
No Brasil, a Cavidade Oral encontra-se na quinta localização 
de maior incidência da doença no sexo masculino, sendo es-
timados 11.149 novos casos para o ano de 2016. Já para o sexo 
feminino são estimados 4.350 novos casos para o mesmo pe-
ríodo. No estado do Rio Grande do Norte, as taxas referentes 
à mortalidade pela neoplasia são de 2,79 e 1,45 para homens e 
mulheres, respectivamente. Ainda sobre as características da 
doença, o tipo histológico mais frequente é o espinocelular, e 
a região anatômica mais acometida é a língua. Objetivos O pre-
sente estudo tem por objetivo analisar a distribuição espacial 
das taxas brutas de mortalidade por câncer bucal nos municí-
pios do Rio Grande do Norte, e sua relação com as condições 
socioeconômicas da população observada entre os anos de 
2005 e 2014. Metodologia O delineamento epidemiológico 
para o presente estudo consiste no tipo ecológico. Quanto ao 
local de estudo, o estado do Rio Grande do Norte possui uma 
área de 52.811,110 Km2 e população estimada de 3.474.998 ha-
bitantes, para o ano de 2016. Em relação à sua divisão adminis-
trativa, o estado possui 157 municípios e tem como capital a 
cidade de Natal, que apresenta IDH de 0,763. A coleta de da-
dos foi realizada a partir de buscas “online” nos sítios do Insti-
tuto Nacional do Câncer e do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística extraindo dados sobre as taxas de mortalidade 
e condições socioeconômicas, respectivamente. Foi definido 
câncer bucal aqueles compreendidos entre os códigos C-00 e 
C-09, segundo a CID10, e para análise das condições socioeco-
nômicas foram utilizados os seguintes dados: Índice de Gini, 
Índice de Desenvolvimento Humano e Taxa de alfabetização. 
Após a coleta, foram confeccionados os mapas temáticos e fei-
tas as análises através do programa “TerraView”. Resultados e 
Discussão Entre os anos de 2005 e 2014, o Rio Grande do Norte 
apresentou taxa bruta de mortalidade por câncer bucal igual 
a 1,99 para cada 100.000 habitantes, sendo 2,5 para homens 
e 1,5 para mulheres. Dos municípios que apresentaram maio-
res taxas de mortalidade (78,0 a 98,0), 3 possuem IDH médio 
(Marcelino Vieira, Taboleiro Grande e Rafael Godeiro) e 2 bai-
xo(Monte das Gameleiras e Olho D’Água dos Borges). Já os 
três municípios com valores de IDH mais altos, possuem taxas 
mais baixas de mortalidade (entre 13,0 e 22,0), apontando para 
uma relação inversa entre boas condições socioeconômicas e 
altas taxas de mortalidade por câncer de boca, assim como 
observado no estudo de Antunes e colaboradores (2008). O 
estado apresenta altos valores referentes ao índice de Gini, 
ressaltando a desigualdade na distribuição de renda nos muni-
cípios. Além disso, também foi possível observar probabilidade 
de relação entre a mortalidade e taxas de alfabetização, pois 
os municípios com maiores taxas de alfabetização apresenta-
ram menores taxas de mortalidade. De maneira semelhante, 
Ferreira e colaboradores (2012) encontraram notória relação 
entra as taxas de mortalidade e a desigualdade social, em São 
Paulo. Conclusões/Considerações Finais A partir dos resultados 

obtidos é possível, mais uma vez, evidenciar o câncer bucal 
como um problema de saúde pública, sendo responsável por 
relevantes taxas de mortalidade no estado. A relação das taxas 
de mortalidade com as condições socioeconômicas é notória, 
e deve ser levada em consideração no planejamento de ações 
na área. Por isso, estudos ecológicos que permitem a análise 
do território devem ser incorporados ao dia a dia daqueles que 
fazem a gestão na saúde pública, pois fornecem bons subsí-
dios para as atividades de planejamento, monitoramento e 
avaliação, essenciais para as melhorias no sistema de saúde e 
na qualidade de vida da população. Espera-se que o presente 
estudo possa contribuir para as atividades de planejamento e 
gestão voltadas ao câncer bucal no estado. Referências Lima 
AAS, França BHS, Ignácio SA, Baioni CS. Conhecimento de alu-
nos universitários sobre câncer bucal. Rev. bras cancerol. 2005; 
51(4):283-8. Martins MAT, Marques FGOA, Pavesi VCS, Romao 
MMA, Lascala CA, Martins MD. Avaliação do conhecimento 
sobre o câncer bucal entre universitários. Rev bras cir cabeca 
pescoço 2008; 37(4):191-7. Instituto Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva. Estimativa 2016: incidência de câncer 
no Brasil. Rio de Janeiro: INCA; 2015. Antunes JLF, Borrell C, 
Pérez G, Boing AF, Wünsch- Filho V. Inequalities in mortality of 
men by oral and pharyngeal cancer in Barcelona, Spain and São 
Paulo, Brazil, 1995-2003. Int J Equity Health 2008; 7:14. Ferreira 
MAF, Gomes MN, Michels FAZ, Dantas AA, Latorre MRDO. De-
sigualdade social no adoecimento e morte por câncer de boca 
e orofaríngeo no Município de São Paulo, Brasil: 1997 a 2008. 
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 28(9):1663-1673, set, 2012.

Lívia Samila Bezerra Borges; Maria Ângela Fernandes Ferreira; 
Antônio de Lisboa Lopes Costa;

15867 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO HIV+/AIDS 
EM GESTANTES: UMA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA 
INFORMAÇÃO EM SAÚDE.

Introdução Informação de qualidade acerca das gestantes 
HIV+/aids é fundamental para enfrentar a epidemia, diminuin-
do efetivamente o percentual de transmissão vertical do HIV. 
Nesse contexto, os sistemas de informação que disponibili-
zam os dados dessa população precisam ser analisados e qua-
lificados sistematicamente. Objetivos Analisar a qualidade da 
informação acerca de gestantes HIV+/aids, no RN, entre 2007 
e 2014, segundo dados do SINAN e segundo a dissonância na 
notificação de gestantes e mulheres HIV+/aids entre serviços 
de Vigilância Epidemiológica no RN e o DATASUS. Metodolo-
gia Trata-se de um estudo ecológico, de avaliação da qualida-
de da informação dos casos de gestantes HIV+/aids investi-
gados e notificados no SINAN, no RN, entre 2007 a 2014. A 
qualidade da informação foi analisada através da completude 
e da existência de dissonância nas informações entre as fon-
tes de dados analisadas. A completude foi classificada em ex-
celente (>90%), regular (70%-89%) e ruim (<70%). A dissonância 
foi considerada presente quando houve diferença nos dados 
entre as fontes analisadas. Resultados e Discussão Os dados 
revelaram uma baixa qualidade na informação disponibilizada 
acerca das gestantes HIV+/aids. A completude foi excelente 
na maioria das variáveis sociodemográficas; porém, na maio-
ria dos campos relacionados ao pré-natal e ao parto variou de 
regular a ruim. A dissonância foi identificada na notificação de 
gestantes e de mulheres HIV+/aids, entre as fontes de dados 

as condições socioeconômicas da população, no período de 
2007-2015. Metodologia O delineamento epidemiológico para 
o presente estudo consiste no tipo ecológico, permitindo 
correlacionar dados referentes à situação de saúde e às con-
dições socioeconômicas. Os dados foram obtidos através da 
Secretaria Municipal de Saúde (Incidência de tuberculose) e 
do Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA (Den-
sidade Domiciliar; Taxa de Alfabetização; Renda Média Men-
sal). Após a coleta, foi utilizado o programa “TerraView” para 
confecção dos mapas temáticos e análise das correlações. Re-
sultados e Discussão Foram georreferenciados 8.106 casos de 
tuberculose para o município de Natal, no período de 2007 a 
2015. O bairro com maior taxa de incidência foi Rocas (2,79), 
seguido pelo bairro de Mãe Luiza (2,77) e Santos Reis (2,76), 
todos pertencentes à Zona Administrativa Leste do municí-
pio. Além disso, foi possível observar relação entre altas taxas 
de incidência e baixas rendas médias mensais, corroborando 
com os resultados da revisão sistemática feita por San Pedro 
e Oliveira (2013). Da mesma forma, no estudo realizado por 
Queiroga e colaboradores (2012) foram identificadas piores 
condições socioeconômicas nos bairros mais afastados do 
centro e distribuição heterogênea da doença no município. 
Conclusões/Considerações Finais Por fim, baseado nos resul-
tados encontrados e considerando a estreita ligação existente 
entre a incidência da tuberculose e as condições socioeconô-
micas, é notória a necessidade de (re)pensar estratégias inter-
setoriais de planejamento, monitoramento e avaliação para o 
controle da doença no município e melhoria da qualidade de 
vida da população.

Lívia Samila Bezerra Borges; Denise Guerra Wingerter; Maria 
Ângela Fernandes Ferreira;

15832 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE O USO 
DO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: CONTRIBUIÇÕES DA 
IMPRENSA DO RIO GRANDE DO NORTE – RN

Introdução O consumo de álcool e outras drogas é um fenô-
meno antigo que, no momento atual, representa um problema 
de saúde pública, de grande significado social: o aumento do 
consumo de substâncias psicoativas representa uma ameaça à 
saúde dos usuários, pode contribuir para a instabilidade emo-
cional e estar associado a situações críticas como acidentes e 
violência. Trata-se de um fenômeno complexo que se configu-
ra como objeto de interesse interdisciplinar, multiprofissional 
e intersetorial, em particular no campo da saúde. Moscovici 
afirma que é impossível estabelecer comunicação sem a par-
tilha de determinadas representações, ao mesmo tempo que 
expõe a relevância dos processos de comunicação na formula-
ção das representações sociais. Ele propõe sistemas de comu-
nicação, com objetivos específicos e que se referem às formas 
de interação dos atores sociais através da mídia. A mídia pode 
influenciar direta e indiretamente na constituição das repre-
sentações sociais sobre este consumo, seja construindo e vei-
culando necessidades de determinados produtos e serviços, 
seja produzindo e noticiando fatos e situações que têm como 
enredo o consumo de álcool e outras drogas e suas conse-
quências. Objetivos Esse trabalho pretende identificar a con-
tribuição da imprensa do Rio Grande do Norte à constituição 
de representações sociais sobre o uso de álcool e outras dro-
gas, fundamentais para a definição de estratégias de ação das 

políticas de Saúde Mental. Metodologia Através dos resulta-
dos de uma pesquisa documental-descritiva, com abordagem 
qualitativa, foram analisadas todas as matérias publicadas na 
versão eletrônica do Jornal Tribuna do Norte disponível na 
internet, livres à consulta pública e que continham conteúdo 
relativo à temática do álcool e outras drogas publicados entre 
janeiro de 2015 e agosto de 2016. Através das palavras-chaves 
“álcool” e “droga” utilizadas para a busca das matérias, cons-
truímos dois “corpus” de dados que foram categorizados pela 
utilização da análise de conteúdo de Bardin. Para sua análise 
contamos com o software IRAMUTEQ e sua contextualização 
e interpretação foi com base na Teoria das Representações 
Sociais. Resultados e Discussão Entre os resultados encontra-
mos um total de 927 matérias alusivas aos temas pesquisados. 
A palavra-chave “álcool” gerou 139 matérias (15%), enquanto 
“drogas” originou 788 (85%). Foram obtidos 376 resultados 
(40,5%) de 2015, sendo 100 para o termo álcool e 337 para o 
termo drogas. Em 2016, encontramos 490 (59,5%), sendo 39 
para álcool e 451 para drogas. Os resultados demonstram que 
as informações difundidas pela mídia do Rio Grande do Norte, 
são predominantemente voltadas aos relatos de fatos que as-
sociam o consumo de drogas à violência (prisões, apreensões, 
mortes violentas) e que o consumo do álcool é mais relacio-
nado ao seu caráter de fator de risco para o surgimento de 
doenças; o seu consumo também é diretamente associado 
a acidentes no trânsito. Conclusões/Considerações Finais Os 
resultados encontrados exprimem as representações sociais 
presentes na mídia pesquisada e indicam claramente a visão 
negativa sobre o consumo de álcool e outras drogas e a pre-
dominância do caráter “proibicionista” para as políticas nesse 
campo. Além disso, não aparecem nas matérias do jornal estu-
dado os determinantes sociais envolvidos na utilização dessas 
substâncias e não são priorizadas as políticas públicas preven-
tivas e educativas sobre o consumo das substâncias psicoati-
vas. Referências ALEXANDRE, M. Papeando com a psicologia 
o papel da mídia na difusão das representações sociais. 1–6. 
2016. BRAGA, C.F., TUZZO, S.A. Representações Sociais, atos 
comunicativos e Mídia. Goiânia, 2010. CAMARGO, B. V., JUS-
TO, A. M. Iramuteq: Um software gratuito para análise de da-
dos textuais. Temas em Psicologia, 21(2), 513-518. doi:10.9788/
TP2013.2-16. 2013. CONCEIÇÃO, V.M. As representações sociais 
da bebida alcoólica e suas consequências na sociedade ex-
pressas pela mídia impressa. Seminário Nacional de Pesquisa 
em Enfermagem. Natal, 2012. HARTMANN, M.R. Representa-
ções sociais e ideologia: o usuário de drogas segundo correio 
do povo e zero hora. Porto Alegre, 2013. SANTOS, M.F.S., 
ACIOLI NETO, M.L., & SOUSA, Y.S.O. Representações sociais 
do crack na imprensa pernambucana. Estud. Psicol. (Campi-
nas), 29(3), 379–386. 2012.

Isa Maria Hetzel de Macedo; Ulicélia Nascimento de Azevedo; 
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15847 DESIGUALDADE SOCIAL E MORTALIDADE POR 
CÂNCER BUCAL NO RIO GRANDE DO NORTE: UMA 
ANÁLISE ESPACIAL

Introdução O câncer bucal pode ser definido como uma doença 
crônica multifatorial, resultante da interação entre os fatores 
de risco que afetam os processos de controle da proliferação 
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zações e indivíduos, favorecem a construção de relaciona-
mentos, a partilha de conhecimentos, cooperação mútua na 
resolução de problemas de interesse comum, influenciam as 
políticas governamentais e fortalecem a capacidade de fazer 
pesquisas (Cressman et al., 2009; WHO, 2016). Esta condição 
contribui para o desempenho dos serviços e do ensino, e por 
isso, se caracteriza como uma potencialidade de melhorar o 
cuidado, a gestão, a educação e a pesquisa (Trentini, Vieira 
da Silva, 2012). Na perspectiva de fortalecer a relação entre 
pesquisa, desenvolvimento tecnológico e o ensino, a Fiocruz 
Minas, implantou em 2009, programas estruturantes com o 
propósito de propiciar integração de pesquisadores, otimizar 
recursos, espaços e equipamentos. Mediante a necessidade 
de implementar os programas, a direção do Centro identifi-
cou a necessidade de avaliar a implantação de um deles, com 
o objetivo de fortalecimento dos mesmos. A avaliação de 
redes de pesquisa objetiva incentivar, dentre outras coisas, 
as colaborações de pesquisa e a integração de pesquisado-
res e usuários (Cressman et al., 2009). Objetivos Este estudo 
propôs avaliar uma rede de pesquisa na Fiocruz Minas, com 
foco na análise contextualizada de implantação de progra-
mas, como potencial estratégia para elevar a eficácia e a sua 
sustentabilidade. Metodologia Procedeu-se a um estudo de 
caso (Yin, 2010), no âmbito da gestão de projetos de pesqui-
sas, e o desenvolvimento de uma matriz para estimar o grau 
de implantação de uma rede de pesquisa da Fiocruz Minas, 
entre 2009 e 2015. Essa pesquisa incorpora a dimensão análi-
se de implantação que consiste em estudar as relações entre 
uma intervenção e seu contexto, e tem por objetivo delimi-
tar os fatores que facilitam ou comprometem a implantação 
(Champagne et al., 2011). Foi efetuado preliminarmente um 
estudo de avaliabilidade considerando a descrição da rede, o 
desenvolvimento dos modelos teórico e lógico e a identifica-
ção de perguntas e critérios avaliativos. Para estimar o grau 
de implantação utilizou-se uma matriz de análise com quatro 
componentes: interação entre pesquisadores, desenvolvi-
mento de pesquisas em colaboração, translação do conhe-
cimento e formação/capacitação de recursos humanos. Uma 
análise de conteúdo foi efetuada por categorias pré-definidas 
na matriz avaliativa (Bardin, 2010). Resultados e Discussão A 
Rede de Pesquisa Fiocruz Minas para Identificação, Produção 
e Avaliação de Antígenos de Patógenos causadores de Doen-
ças Infecto-Parasitárias (RIPAG) é composta por 20 grupos de 
pesquisa da Fiocruz Minas e de outras instituições externas. 
Ela possui regimento próprio e conta com um comitê gestor, 
uma coordenação geral e um conselho consultivo, além de 
pesquisadores, técnicos e estudantes. A RIPAg está parcial-
mente implantada (GI=69,8%). Os componentes melhores 
avaliados foram Interação entre pesquisadores e Formação 
e Capacitação de recursos humanos. O componente Transla-
ção do conhecimento foi o pior avaliado. Embora a rede de 
pesquisa encontre-se parcialmente implantada, a experiência 
foi considerada inovadora e permitiu articular novos relacio-
namentos, fortalecer os grupos de pesquisas, otimizar recur-
sos, espaços e equipamentos, e formar recursos humanos. 
Os desafios para garantir a sustentabilidade da rede incluem 
a insuficiência de gestão, falta de alinhamento entre etapas 
de financiamento e atividades da rede, escassez de produtos 
e ou processos inovadores, deficiência na transferência e apli-

cabilidade de conhecimentos e tecnologias para os setores 
empresariais e de governo. Conclusões/Considerações Finais 
A rede de pesquisa foi considerada uma experiência inovado-
ra importante para a Fiocruz Minas, apesar de parcialmente 
implantada. A avaliação gerou informações úteis às partes in-
teressadas, que podem subsidiar o desenvolvimento de uma 
rede eficaz e sustentável para atender a procura científica no 
desenvolvimento nacional ou internacional de saúde. Reco-
menda-se avaliar seus objetivos e metas; tornar a rede um es-
paço de interesse para os seus integrantes; apresentar o pro-
gresso na consecução de seus objetivos e metas utilizando-se 
de monitoramento e avaliação; rever a política de financia-
mento e os recursos disponíveis; implementar a estrutura de 
governança e fortalecer as lideranças da rede. Dada a dinâmi-
ca das redes de pesquisas, avaliações sistemáticas se fazem 
necessárias, e com isso, cumprir o seu papel na geração de 
produtos e processos inovadores, na formação e capacitação 
de pessoas e no desenvolvimento da pesquisa e da infraes-
trutura científica e tecnológica do país. Referências Cressman 
D, Holbrook JA, Lewis BS, Wixted B. Capturing the outcomes 
and impacts of publicly funded research: a fremework for 
evaluation formal research networks. 2009. Vancouver 6(5): 
1-38. World Health Organization. World. Key enabling factors 
in effective and sustainable research networks: findings from 
a qualitative research study. Geneva, 2016. Trentini M; Vieira 
da Silva DMG. Grupos de pesquisa em enfermagem: a trans-
feribilidade do conhecimento para a prática. Texto Contexto 
Enferm, Florianópolis, 2012. 21(4):723-4. Champagne A, Hartz 
Z, Contandriopoulos AP, Denis JL . A Análise de Implantação. 
In: Brousselle A, Champagne F, Contandriopoulos AP, Hartz 
ZMA, organizadores. Avaliação em saúde: conceitos e méto-
dos. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2011:217-238. Yin, RK. Estudo de 
caso: planejamento e métodos. 4ed. Porto Alegre: Bookman, 
2010. Bardin, L. Análise de Conteúdo. 4 ed. Lisboa: Edições 
70; 2010.
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13215 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA COMPLEMENTAR: 
AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL 
PELA INCLUSÃO DAS FARMÁCIAS PRIVADAS AO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE

Introdução São José dos Pinhais faz parte da região metropo-
litana de Curitiba e se destaca por uma extensa área territo-
rial. A Assistência Farmacêutica é descentralizada através de 
cinco Farmácias Básicas; sendo que três delas implantadas em 
2013-2014, em áreas urbanas e mediante dificuldades. A partir 
disso, a criação de novas farmácias em áreas rurais mostrou-
se inviável. O acesso facilitado e qualificado dos pacientes aos 
medicamentos padronizados é uma prioridade da Secretaria 
de Saúde. A necessidade da presença do farmacêutico na oti-
mização do uso do medicamento trouxe a ideia da contrata-
ção de farmácias privadas para compor a Rede de Farmácias 
do Município, objetivando oferecer um atendimento diferen-
ciado à população e inserir o farmacêutico da rede privada no 
contexto do despertar da consciência da farmácia como um 
local de prestação de serviço de saúde. Tal parceria proporcio-
na ao farmacêutico servidor público, tempo maior para atuar 

analisadas. Apesar da importância dos dados contidos no sítio 
do DATASUS, a informação gerada prescinde de qualidade de-
vido a possíveis falhas nos procedimentos de revisão do ban-
co de dados realizados periodicamente antes de publicizar a 
informação, além de falhas que ocorrem na coleta dos dados. 
Conclusões/Considerações Finais Há deficiências na qualidade 
da informação de gestantes e mulheres HIV+/aids, sendo ne-
cessário investir em infraestrutura e estímulo à qualificação 
permanente dos profissionais envolvidos na notificação com 
o objetivo de elevar a qualidade da informação em saúde, 
bem como para diminuir o risco da transmissão vertical.

Maria Quitéria Batista Meirelles; Ana Karla Bezerra Lopes; Kenio 
Costa de Lima;

15892 GESTANTES HIV+/AIDS NO BRASIL DE 2000 A 
2014: O QUE NOS DIZ O SINAN?

Introdução Conhecer o perfil das gestantes HIV+/aids e ava-
liar a qualidade da informação existente sobre elas são con-
dições fundamentais para o enfrentamento dessa epidemia e 
redução da transmissão vertical do HIV. Nesse contexto, os 
sistemas de informação que contém os dados acerca dessa 
população devem ser analisados e qualificados sistematica-
mente. Objetivos Caracterizar a população de gestantes HIV+/
aids no Brasil, segundo dados sociodemográficos, do pré-na-
tal e parto, entre 2000 e 2014, e analisar a qualidade da base 
de dados do SINAN, segundo a completude das notificações. 
Metodologia Trata-se de um estudo observacional, descritivo, 
com dados agregados, que caracteriza as gestantes HIV+/aids 
brasileiras, segundo os dados sociodemográficos, do pré-na-
tal e do parto e avalia a qualidade da informação dos casos 
notificados pelo SINAN, no período de 2000 a 2014, segundo 
a completude da ficha de notificação, variando de excelente 
(>90%), regular (70%-89%) a ruim (<70%). Considerou-se com-
pleto o campo cujo preenchimento foi feito com categoria 
distinta daquelas indicativas de ausência de dado, ou seja, os 
campos preenchidos como ignorado e em branco, quando 
do processamento das informações. Resultados e Discussão 
A maioria das gestantes se encontrava na faixa etária repro-
dutiva, se autodeclararam negras, com escolaridade inferior 
a 8 anos de estudo e residentes na zona urbana. Cerca de 83% 
fez o pré-natal e o diagnóstico da infecção ocorreu antes do 
parto em mais de 80 % dos casos. A profilaxia antirretroviral 
não foi usada em 30% dos casos no pré-natal e em 12% dos ca-
sos, previamente ao parto. A cesariana foi a principal via de 
parto e a maioria dos conceptos nasceu vivo. Desses, quase 
70% usou TARV nas primeiras 24 horas de vida. Considerando 
a completude, a maioria das variáveis sociodemográficas foi 
considerada excelente, porém, regular na maioria dos campos 
relacionados ao pré-natal e parto. Conclusões/Considerações 
Finais É necessário aumentar a qualidade e completude da no-
tificação a fim de caracterizar melhor as gestantes HIV+/aids e 

os dados acerca do pré-natal e parto, para otimizar o cuidado 
com as gestantes e os recém-nascidos expostos, o que impli-
cará em diminuição da transmissão vertical.

Maria Quitéria Batista Meirelles; Ana Karla Bezerra Lopes; 
Marquiony Marques dos Santos; Kenio Costa Lima;

15906 O CONHECIMENTO DOS USUÁRIOS DE UMA 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE 
SANTO ANTONIO DE JESUS SOBRE O PROGRAMA 
NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (PNI)

Introdução A execução do Programa Nacional de Imunização 
(PNI) depende de uma equipe de saúde que atue na sala de 
vacinação das Unidades de Saúde, para assegurar que todas 
as pessoas sejam vacinadas de forma intermitente e universal. 
Além disso, é importante que os usuários compreendam os 
benefícios do PNI, que é a prevenção de agravos à saúde atra-
vés da administração de imunobiológicos para toda popula-
ção. Objetivos Analisar o conhecimento dos usuários de uma 
Unidade de Saúde da Família (USF) do município de Santo 
Antônio de Jesus sobre o Programa Nacional de Imunização 
(PNI) e identificar as facilidades e/ou dificuldades relatadas 
por estes usuários. Metodologia Foi utilizada uma abordagem 
qualitativa, através de uma entrevista semiestruturada rela-
cionada à temática com oito usuários de uma USF do municí-
pio de Santo Antônio de Jesus. A análise de dados foi realiza-
da através da ordenação dos dados, classificação dos dados e 
análise propriamente dita. Por ter se tratado de uma pesquisa 
que envolveu seres humanos, o projeto foi anteriormente 
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRB (CEP/
UFRB), seguindo a Resolução CNS nº 466/12, relacionada às 
exigências éticas e científicas de toda pesquisa que envolve 
seres humanos, seja individual ou coletivamente. Resultados e 
Discussão Quanto ao conhecimento dos usuários sobre o PNI, 
os entrevistados apontaram que o mesmo se configura como 
uma forma de proteger as pessoas contra doenças. Quanto 
à importância do Programa, os usuários referiram ser essen-
cial para a proteção de doenças, principalmente das crianças. 
Os aspectos facilitadores sobre o PNI citados pelos usuários: 
existência das USF nas comunidades, disponibilidade dos imu-
nobiológicos, intensificação vacinal e vacinações extramuros 
para comunidades distantes. As dificuldades referidas pelos 
usuários: ausência dos imunobiológicos, barreiras geográficas 
e incompatibilidade dos horários da unidade com a popula-
ção. Conclusões/Considerações Finais Os resultados apontam 
a necessidade de educação em saúde para esta população, no 
sentido de possibilitar um maior conhecimento acerca do que 
significa o PNI, já que os participantes compreendem o PNI 
apenas como uma forma de proteção contra doenças, em es-
pecial para as crianças.

Denise Pereira Vasco Marinho; Josele de Farias Rodrigues Santa 
Barbara; Jamile Mota de Jesus; Aline Macedo Carvalho Freitas;

11. CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE

13137 ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE DE 
PESQUISA: O CASO DA FIOCRUZ MINAS GERAIS, BRASIL

Introdução As redes de pesquisa constituem-se em estrutu-
ras de intercâmbios, que ao mesmo tempo, incluem organi-
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últimos anos, sobretudo com as medidas de subvenção eco-
nômica da chamada “Política de Desenvolvimento Produtivo” 
do BNDES e MS. No entanto, especificamente no que se refe-
re ao ambiente de inovação, não se tem verificado resultados 
satisfatórios em termos de produção científica, tecnológica 
ou de inovação resultante dessas parcerias. Segundo os en-
trevistados, a falta de investimentos permanentes em pesqui-
sa de longo prazo, o custo elevado para a instalação de um 
parque produtivo em biotecnologia e as incertezas diante do 
processo inovativo em medicamentos imunobiológicos estão 
entre os principais desafios do Brasil para se avançar nessa 
direção. Conclusões/Considerações Finais A pesquisa deixa 
evidente a natureza pouco ousada das políticas de desenvol-
vimento produtivo baseadas em ciência e tecnologia no Brasil. 
No que se refere a produção de medicamentos imunobiológi-
cos, verifica-se pouca aderência entre o sistema nacional de 
C&T e o setor produtivo de saúde. Ademais, não houve uma 
política de expressão capaz de garantir competitividade às 
empresas nacionais de biotecnologia. O direcionamento des-
se setor tem se voltado para atender as demandas internas de 
compras públicas do SUS e a indústria farmacêutica instalada 
no país tem privilegiado a produção de medicamentos cujas 
patentes são estrangeiras e já expiraram a mais de dez anos. 
Apesar de representar um avanço, as políticas setoriais para o 
ramo da biotecnologia humana são tímidas e os dirigentes de 
política pública não têm sido capazes de sensibilizar os seto-
res interessados com iniciativas robustas e de alcance interna-
cional – que é uma característica do ambiente de inovação em 
Anticorpos Monoclonais. Referências BRASIL. Ministério da 
Saúde. Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em 
Saúde 2004. Extraído de [http://bvsms.saude.gov.br/bvs/pu-
blicacoes/Politica_Portugues.pdf], acesso em 10 de Junho de 
2015). ECKER, D.M; Jones, S. D. and Levine, H.L. The therapeu-
tic monoclonal antibody market. mAbs 7:1, January/February 
2015, 9-14. FRICKEL, Scott & MOORE, Kelly (eds.) The New Po-
litical Sociology of Science: Institutions, Networks and Power. 
Madison: University of Wisconsin Press. 2006. GADELHA, C. A. 
G; COSTA, L; BORGES, T; MALDONADO, J. O Complexo Eco-
nômico-Industrial da Saúde: elementos para uma articulação 
virtuosa entre saúde e desenvolvimento. Saúde em Debate, v. 
36, p. 508, 2012. GUIMARAES, R. A Pesquisa em Saúde no Bra-
sil: contextos e desafios. Rev Saúde Pública 2006; 40, (número 
especial), p. 3-10. OECD. The bioeconomy to 2030: designing a 
policy agenda. Paris, France. OECD 2009. 326p

Renan Gonçalves Leonel Silva; Hillegonda Maria Dutilh Novaes;

13265 ESTRATÉGIAS PARA MINIMIZAR AS 
HEMOTRANSFUSÕES EM PACIENTES TRAUMATIZADOS 
COM SANGRAMENTO MACIÇO: UMA REVISÃO 
SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Introdução Nas últimas décadas, observa-se desenvolvimento 
de estudos de novos fármacos e de procedimentos que viabi-
lizem o uso mais racional do sangue e que possam constituir 
opções terapêuticas eficazes e seguras, inclusive em casos 
onde possam ocorrer sangramentos maciços, tais como em 
traumas complexos. Objetivos Descrever quais são as técnicas, 
os procedimentos ou fármacos utilizados atualmente para evi-
tar ou minimizar às hemotransfusões no manejo das hemorra-
gias em casos de trauma. Metodologia Revisão sistemática da 

literatura (RS), do tipo metassíntese. Utilizou-se as bases de 
dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde (LILACS) e Sistema Online de Busca e Análise de Litera-
tura Médica (MEDLINE). Os descritores em ciências da saúde 
(Decs) utilizados foram: transfusão de componentes sanguí-
neos; substitutos sanguíneos; substitutos do plasma; ferimen-
tos e lesões; lesões e traumatismo múltiplo, em formulário de 
busca avançada por associação de termos. Foram selecionados 
artigos publicados no período de janeiro de 2000 a dezembro 
de 2016. Como amostra final, 11 artigos foram selecionados. Re-
sultados e Discussão : Traumas severos são os maiores respon-
sáveis pela morte em pessoas entre 5 e 44 anos, sendo as he-
morragias a principal causa dos óbitos decorrentes de traumas 
e um dos principais indicativos para transfusões sanguíneas. É 
possível minimizar a necessidade de transfusão sanguínea pela 
utilização do concentrado de fibrinogênio e do concentrado 
de complexo protrombínico que podem ser utilizados como 
substitutos do plasma congelado. Evidências apontaram que o 
uso do concentrado de fibrinogênio em casos de sangramen-
to maciço foi associado a melhoria de sobrevida e menores ín-
dices de morte por hemorragia, sendo orientado a reposição 
imediata do fibrinogênio para tratamento da coagulopatia do 
trauma. Conclusões/Considerações Finais O manejo alternativo 
do sangue, inclusive em casos de hemorragias, representa um 
melhor desfecho clínico para o cliente-paciente, reduzindo os 
riscos infecciosos e não-infecciosos relacionados às transfusões 
e promovendo o uso racional do sangue, como recurso valioso 
para os sistemas de saúde.

Ivonete Aparecida Alves Sampaio; Ana Bruna Macêdo Matos; 
Amanda Gomes dos Santos; Izabel Cristina Santiago Lemos; 
Raquel Duarte Pereira; Dailon de Araújo Alves; Ana Carolina 
Barjud Marques Máximo; Cristiane Sales Leitão;

13304 PRODUZINDO CONHECIMENTOS PARA 
TOMADA DE DECISÕES: O CASO DO PROCESSO DE 
INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NO SUS

Introdução Compete ao Sistema Único de Saúde (SUS) garan-
tir ao cidadão um atendimento universal, integral e igualitário. 
Entretanto os recursos públicos destinados ao financiamen-
to do SUS não acompanham as mudanças tecnológicas e as 
demandas sociais. Neste contexto, o SUS adotou como es-
tratégia principal a Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS), 
operacionalizada pela Comissão Nacional de Incorporação 
de Tecnologias no SUS (CONITEC), criada em 2011, no âmbi-
to do Ministério da Saúde (MS). A avaliação de tecnologias é 
um campo vasto, alvo de acalorados debates e influenciado 
por muitas escolas e tendências teórico-metodológicas. E, de 
modo geral, é um campo interdisciplinar. Esta diversidade ge-
rou ao longo das décadas inúmeras metodologias de análise. 
No Brasil a discussão da ATS é paralela à emergência da me-
dicina baseada em evidencia. Assim, a busca por evidências 
científicas tem sido o principal critério para a incorporação de 
tecnologias em saúde na última década. Segundo sua própria 
definição, a ATS fornece evidências científicas sobre tecnolo-
gias em saúde disponíveis, visando a potencial incorporação 
no sistema a partir de critérios como: segurança, eficácia e 
custo-efetividade. Objetivos O objetivo principal é analisar a 
dinâmica de avaliação de tecnologias em saúde e sua relação 
com o processo decisório de incorporação destas tecnologias 

junto à comunidade, nos programas de saúde. A ampliação da 
Rede de Farmácias Comunitárias com base na legislação foi 
oficializada através da LEI Nº 2.449/14, que cria o Programa 
Farmácia Popular Municipal, regulamentado pelo Decreto Nº 
1.960/2014. Objetivos Demonstrar o processo da ampliação da 
Rede de Farmácias Municipais através da Inclusão das Farmá-
cias Privadas à Rede de Assistência Farmacêutica Municipal 
e seus resultados no período de um ano após implantação. 
Metodologia As etapas para a implementação do Programa 
foram divididas em quatro fases: viabilidade; implantação, 
execução e avaliação. Na primeira fase, procedeu-se visita téc-
nica ao Ministério da Saúde, levantamentos de medicamentos 
licitados e dispensados; dispensação por região; preços pra-
ticados no varejo, localização das farmácias privadas. A fase 
de implantação contou com elaboração do decreto, instrução 
normativa e chamamento, análise jurídica, marketing e defini-
ção de preços, contratação do serviço de informática e publi-
cação da legislação municipal. Na fase de execução, formação 
da Comissão de Gestão e Auditoria instituída por portaria e 
treinamento dos prescritores e farmacêuticos. Após um ano 
de inserção das atividades das Farmácias Privadas foi realiza-
do levantamento dos indicadores tais como valor dispensado; 
número de dispensações; custo/paciente/ano; dispensação 
de itens em desabastecimento na rede Municipal e dias e ho-
rários de dispensações efetuadas. Resultados e Discussão O 
município conta hoje com o Credenciamento de 05 farmácias 
comerciais para efetuar a dispensação de medicamentos pa-
dronizados pelo Programa Farmácia Popular Municipal, o que 
facilitou o acesso da população aos medicamentos controla-
dos, assegurando a qualidade do medicamento dispensados 
e do atendimento. A dispensação é efetuada dentro das nor-
mas de vigilância sanitária sob responsabilidade do farmacêu-
tico contratado pela conveniada, o que propiciou aos farma-
cêuticos da rede um maior tempo para atuar em atividades 
multiprofissionais visando o fortalecimento das ações de as-
sistência farmacêutica. O programa possibilitou ampliação do 
acesso aos medicamentos sem a necessidade de construção 
ou ampliação das farmácias existentes. Nos casos onde houve 
descontinuidade de oferta dos medicamentos pelas farmácias 
básicas, devido aos problemas nos processos licitatórios, as 
credenciadas supriram esta falta, o que atendeu 3773 pacien-
tes em suas necessidades. O Programa já obteve divulgação 
na mídia local e estadual, o que despertou o interesse de 
vários municípios no intuito de conhecer o programa, cuja 
aceitação tem sido excelente por parte dos profissionais de 
saúde e pela comunidade. Conclusões/Considerações Finais A 
inserção das farmácias privadas como parte ativa no proces-
so da Assistência Farmacêutica Municipal tem tido um impac-
to positivo junto aos munícipes, com consequente melhoria 
no acesso aos medicamentos, de forma qualificada. Para os 
profissionais farmacêuticos, o entrosamento pode significar 
um avanço na prática profissional e na ampliação na rede de 
cuidado com o paciente, que vem a motivar trabalhos volta-
dos para a clínica farmacêutica. Espera-se que em médio pra-
zo, tal Programa traga significativos avanços para a saúde da 
população de São José dos Pinhais. Referências Lei 2.249 de 
agosto de 2014 Decreto 1.960 de dezembro de 2014; Decre-
to 2212 de outubro de 2015 http://farmaciapopular.sjp.pr.gov.
br/?page_id=8

Scheila Maria Graczyk Takayasu; Walace Marcelo Fagundes; 
Carlos Eduardo Ramos; Rafael Ruedas Muhlman; Giovani de 
Souza;

13231 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM SAÚDE 
NO BRASIL: DINÂMICAS DO AMBIENTE DE INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA EM ANTICORPOS MONOCLONAIS

Introdução Ao longo da última década, a proposição de po-
líticas públicas para o que tem sido denominado “Complexo 
Econômico-industrial da Saúde” (CEIS) ganhou dinamismo no 
Brasil. Muito embora essa agenda remeta aos anos noventa, 
apenas a partir de 2004 foi implementado um conjunto de po-
líticas, na esfera federal, voltados para aprimorar o ambiente 
produtivo de insumos estratégicos em saúde pública. Dentre 
as medidas de maior relevância destaca-se o fortalecimento 
de órgãos como o “Departamento de Ciência e Tecnologia”, 
criado em 2000, e a “Secretaria de Ciência, Tecnologia e In-
sumos Estratégicos”, de 2003, ambas do Ministério da Saú-
de. De sua articulação política resultou a chamada “Política 
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde”, em 
2004. Chama atenção a importância atribuída à temática de 
Ciência e Tecnologia como parte da estratégia de desenvol-
vimento em Saúde. Nesse cenário, o estímulo à produção 
dos chamados Medicamentos Imunobiológicos é central, já 
que representam 51% dos gastos referente à compra de insu-
mos de saúde pelo SUS. Dentre as classes dessas drogas, os 
chamados “Anticorpos Monoclonais” destacam-se pelo seu 
elevado custo e intensidade de pesquisa para seu desenvol-
vimento. Objetivos O objetivo dessa pesquisa é identificar o 
papel dos atores públicos e privados na organização do am-
biente de inovação em medicamentos imunobiológicos, com 
foco nos Anticorpos Monoclonais. Diante do contexto recen-
te de expansão das políticas públicas de apoio ao CEIS, tor-
na-se fundamental compreender as percepções dos distintos 
grupos sobre o processo de desenvolvimento científico e tec-
nológico em saúde. Metodologia A pesquisa é um “estudo de 
caso” conduzido a partir do levantamento e análise de dados 
qualitatitvos (entrevistas semi-estruturadas) e quantitativos 
(base de dados sobre desembolsos com “Auxílios à Pesquisa” 
e “Formação de recursos humanos de C&T em Saúde”, dispo-
nibilizado pelo Departamento de Ciência e Tecnologia da Se-
cretaria de Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde DE-
CIT/SCTIE/MS). Propõe-se elaborar um quadro interpretativo 
dos atores públicos e privados selecionados (universidades, 
institutos de pesquisa, empresas de biotecnologia e hospi-
tais) e das políticas públicas (Política Científica e Tecnológica, 
Política Nacional de Saúde e a Política de Desenvolvimento 
Produtivo), verificando como eles têm atuado na pesquisa, 
desenvolvimento e produção de Anticorpos Monoclonais no 
Brasil. Ao todo, estão previstas a aplicação de 28 entrevistas 
com os profissionais selecionados Resultados e Discussão O 
debate em CT&I em Saúde tem avançado no Brasil principal-
mente a partir de dois eixos disciplinares distintos, mas com-
plementares: pelo campo denominado “Ciência, Tecnologia 
e Sociedade” e pela Saúde Coletiva (sobretudo na linha de 
pesquisa sobre Política, Planejamento e Gestão em Saúde). O 
arcabouço institucional de políticas que poderia estimular o 
ambiente produtivo em Anticorpos Monoclonais evoluiu nos 
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goria “Nutrição na palma da mão”, representa a possibilidade 
de acesso as informações sobre alimentação saudável de uma 
maneira fácil, rápida e prática. Observamos a presença do 
discurso normativo nos aplicativos, ao exporem um ideal de 
alimentação saudável que ignora o sujeito a respeito do seu 
desejo, sua história de vida, seus prazeres cotidianos, afetos, 
compulsões, reduzindo – o a um ser que ingere apenas calo-
rias e nutrientes (KRAEMER, 2014). A segunda categoria suge-
re a temática “busca ao corpo perfeito”, impondo aos usuá-
rios dos aplicativos a busca por um padrão de beleza de corpo 
esbelto e magro. As imagens analisadas, são compostas pelas 
figuras humanas femininas, estas mostram representações 
de um corpo gordo e outro magro. As autoras Pinto e Bosi 
(2010) revelam que para as mulheres obesas não somente o 
seu peso corporal, mas também os olhares recriminadores, 
insultos, comentários jocosos e discriminação, sofridos por 
elas, dificulta a inserção no mercado de trabalho formal. As 
imagens dos aplicativos reforçam ideias estigmatizantes em 
relação a obesidade. Conclusões/Considerações Finais Entre 
diversos fatores para prevalência do excess de peso destaca-
se o estilo de vida moderno. Assim surgem os aplicativos, em 
smartphones, como forma de auxiliar as pessoas no controle 
de peso. Estes permitem que as pessoas estejam em conexão 
permanente, facilitando o acesso a informações sobre alimen-
tação e saúde. No entanto, precisam ser analisados com cau-
tela e parcimônia, uma vez que ao mesmo tempo que podem 
contribuir com informações pertinentes aos individuos que 
desejam ter informações sobre alimentação saudável. Nesse 
sentido, é válido analisarmos a contribuição desses aplicati-
vos na disciplinarização e controle dos corpos, ditando como 
e quando devemos agir, aprisionando as pessoas diariamente, 
mascarando esse controle através de apelos relacionados a 
conectividade e a modernidade. Dessa forma somos impeli-
dos a atuar seguindo as orientações que até podem caber na 
palma da mão, mas que nem sempre estão conectados aos 
reais anseios dos indivíduos. Referências KRAEMER, F. B., 
PRADO, S. D., FERREIRA, F. R., CARVALHO, M. C. V. S. de. O 
discurso sobre a alimentação saudável como estratégia de 
biopoder. Physis Revista de saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 
24(4). p.1337-1359, 2014. LAUS, M. F. Influência do padrão de 
beleza veiculado pela mídia na satisfação corporal e escolha 
alimentar de adultos. 2012. 123f. Tese de Doutorado – Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP. 
Ribeirão Preto, 2012. MOBILE FUTURE: Mobile Yearin Review 
2010. Disponível em: https://youtu.be/6mCkbrYKQyI. Acesso 
em março de 2015. PINTO, M. S., BOSI, M. L. M. Muito mais do 
que pe(n)sam: percepções e experiências acera da obesidade 
entre usuárias da rede pública de saúde de um município do 
Nordeste do Brasil. Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio de 
Janeiro, 20 (2), p.443-457, 2010.

Márcia Maria Tavares Machado; Bárbara Feitosa Leite; Maria 
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13443 EQUIPES DE CONSULTÓRIO NA RUA E O 
DESAFIO DE INOVAR NO CUIDADO DO QUE É MILENAR: 
O ESTAR NA RUA, O ESTAR COM TUBERCULOSE

Introdução A tuberculose é uma doença grave de natureza 
multifatorial, que acomete as regiões mais pobres do mundo, 
a doença é caracterizada por importantes danos individuais 
e coletivos tendo relação direta com a desigualdade social, 
neste cenário a população em situação de rua adoece 67 ve-
zes mais por tuberculose quando comparada a população em 
geral. A população em situação de rua é um grupo populacio-
nal heterogêneo possui em comum a pobreza extrema, vín-
culos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência 
de moradia convencional, utiliza dos logradouros públicos e 
áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento. 
Por presentar maior necessidade de cuidado em saúde, faz-
se necessário serviços mais articulados para garantir a aten-
ção integral e equânime a esses indivíduos (1,2,3). Baseado na 
experiência do consultório de rua do professor Antônio Nery 
Filho, e visando atender de modo inovador essas pessoas, o 
Ministério da Saúde implementou em 2011 um novo modelo 
de atenção para cuidar dessa população, as Equipes de Con-
sultório na Rua. As equipes ofertam in locu e de forma itine-
rante a atenção integral à saúde das pessoas que vivem em si-
tuação de rua (1,4). Objetivos Analisar os efeitos da produção 
de sentido dos profissionais que atuam nas equipes de consul-
tório na rua, no cuidado à pessoa em situação de rua com tu-
berculose. Metodologia Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 
com referencial teórico metodológico da Análise de Discurso 
de matriz francesa, fundamentada em três pilares do conheci-
mento, a Linguística, o Marxismo e a Psicanálise. Esse referen-
cial destina-se a apreender como um objeto simbólico produz 
sentidos, entendendo que a história se manifesta na língua 
por meio de palavras que revelam sentidos (5). A pesquisa foi 
realizada na região central do município de São Paulo. Partici-
param seis profissionais das equipes de Consultório na Rua, 
sendo enfermeiros, gerentes e assessores técnicos com mais 
de seis meses de experiência na função. Utilizou-se um roteiro 
de entrevista semiestruturada, as entrevistas foram audiogra-
vadas e integralmente transcritas, após sucessivas leituras, o 
material coletado foi analisado respeitando os três passos da 
análise de discurso, da superfície linguística para o discurso, 
do objeto discursivo para a formação discursiva e do processo 
discursivo para a formação ideológica. Resultados e Discussão 
De acordo com a perspectiva da análise de discurso emergi-
ram quatro blocos discursivos: caracterização do cuidado; es-
trutura de serviços para atenção à pessoa com tuberculose; 
incentivos: cura x manutenção da doença e a organização do 
trabalho. Relacionado aos cuidados prestados está a dificul-
dade em atuar no contexto de miséria; de preconceito; estig-
matização da população e sua invisibilidade enquanto cidadão 
de direitos. O serviço necessita ser estruturado com amplo e 
integrado trabalho em rede, considerando que a dimensão 
da doença é diferente para cada sujeito; e que a rigidez do 
modelo de tratamento pode enfraquecer a autonomia. A im-
possibilidade de mudar o contexto de pobreza gera nos pro-
fissionais de saúde sentimento de impotência, desmotivação 
e frustração. O fornecimento de incentivos (vale-transporte 
e cesta básica), não fazem frente às necessidades do sujeito. 
A organização do trabalho pauta-se em respeitar a singulari-
dade do indivíduo, priorizar trabalho em equipe, discussões 
de casos e planejamento das ações. Destacam-se a realização 
indiscriminada de exames de baciloscopia e cultura, busca ati-

no SUS. Dentro deste objetivo consideramos importante des-
crever os atores participantes e suas interações, bem como a 
produção de evidências que fundamentam estas avaliações. 
Metodologia Realizamos a pesquisa exploratória na página 
eletrônica da CONITEC. Os documentos coletados no sítio da 
comissão foram, primeiramente, os relatórios de recomenda-
ções. Estes documentos, além de informar sobre o processo 
de avaliação de cada tecnologia, sinalizam sobre a incorpora-
ção, não incorporação, ampliação ou restrição das tecnologias 
avaliadas. Consideramos neste trabalho somente os relatórios 
de 2016 contendo a decisão de incorporação de tecnologias. 
Além destes relatórios, em alguns casos, identificamos relató-
rios complementares, denominados “relatórios para a socie-
dade”, os quais são responsáveis por informar com linguagem 
mais acessível o cidadão interessado. Analisamos (através de 
ambos relatórios) quantitativamente: tecnologias, doenças 
associadas, demandantes, avaliadores, participantes, meto-
dologias e justificativas de incorporação. O olhar quantitativo 
permitiu que identificássemos a repetição de padrões no se-
guimento das avaliações, o que fundamentou nossa análise. 
Resultados e Discussão 28 % dos relatórios de recomendação 
tratam de tecnologias efetivamente incorporadas. Os proces-
sos iniciam com o pedido de um demandante ao CONITEC, 
que os avalia através de seus representantes e emite parecer 
preliminar submetendo-os à consulta pública. As contribui-
ções são apreciadas pela comissão. O resultado é ratificado 
por um secretário do MS e a incorporação é publicada em 
Portaria. Medicamentos (79%), Cirurgias (14%) e diagnósticos 
(7%) foram as tecnologias mais avaliadas e relacionam-se com 
doenças degenerativas, infecciosas, mentais e respiratórias. O 
MS e farmacêuticas são os maiores demandantes de avalia-
ções. As evidências científicas reunidas consistem de revisões 
sistemáticas (um método de coleta e síntese sobre evidências 
já publicadas). A eficácia e segurança foram as justificativas 
mais presentes na incorporação das tecnologias (64%). A via-
bilidade econômica foi um quesito notoriamente importante 
na definição de 43% dos casos. As consultas públicas corrobo-
raram integralmente com as decisões emitidas pela comissão. 
Em 14% das ocorrências foram incorporadas tecnologias subs-
titutivas, nos demais casos tornam-se novas alternativas nos 
protocolos de tratamento no SUS. Conclusões/Considerações 
Finais A incorporação de tecnologias no SUS é um processo 
coletivo que envolve a participação de múltiplos atores. As 
evidências científicas de natureza biomédica sobre as tecnolo-
gias verificadas são determinantes nas decisões de avaliação. 
A participação social e a transparência na tomada de decisões 
representam um importante mecanismo na garantia de que 
as tecnologias mais apropriadas aos usuários do SUS pos-
sam integrar o sistema. As decisões inteiramente unânimes, 
nos casos acompanhados sobre as tecnologias incorporadas, 
permitem indagar se de fato há uma representatividade plu-
ral nas avaliações. Além disso, trazem o questionamento de 
como as evidências científicas são de fato construídas e por 
intermédio de quais atores? Entretanto, parte destas respos-
tas não foi alcançada devido às informações extremamente 
resumidas contidas nos relatórios analisados. Consideramos 
ser necessário investigar outras fontes de informação comple-
mentares e que o presente trabalho é um ponto de partida. 
Referências Brasil. Ministério da Saúde. Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias no SUS. [Internet]. Relatórios 
de Recomendações da CONITEC. Ministério da Saúde, 2016. 
Disponível em: <http://conitec.gov.br/decisoes-sobre-incor-
poracoes>. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Ciência 
e Tecnologia. Avaliação de tecnologias em saúde: seleção de 
estudos apoiados pelo Decit. Ministério da Saúde, 2011. Barre-
to ML. O conhecimento científico e tecnológico como evidên-
cia para políticas e atividades regulatórias em saúde. Ciência 
& Saúde Coletiva, 9(2):329-338, 2004. Canesqui AM. Ciências 
Sociais e Humanas: interdisciplinaridade no campo da saúde 
coletiva. In: Hortale VA et al. (org.). Pesquisa em saúde cole-
tiva: fronteiras, objetos e métodos. Rio de Janeiro: Ed. FIO-
CRUZ, 2010. p. 57-84. Paim JS. O que é o SUS. Rio de Janeiro: 
Ed. FIOCRUZ; 2009. p. 103-123.
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13407 APLICATIVOS MÓVEIS PARA PERDA DE PESO 
SOB ANÁLISE SEMIÓTICA

Introdução Com a chegada dos smartphones a indústria de 
aplicativos para celulares tem experimentado um grande 
aumento na procura por esses produtos. Estas aplicações 
específicas (os chamados Apps) poderiam ser aplicadas no 
campo educacional e entretenimento social, incluindo a área 
de saúde, esses aplicativos muitas vezes são gratuitos, de fa-
cil obtenção e utilização (MOBILE FUTURE, 2010). Para Laus 
(2012), além da influência da família e companheiros, a mídia 
é considerada a principal responsável pela propagação dos 
ideais de forma física, enfatizando a extrema magreza entre 
as mulheres e corpos definidos e musculosos para os homens. 
Com isso, diariamente observa – se que a população recebe 
uma enxurrada de mensagens repassadas pela mídia, através 
de diversos meios de comunicação. Levando em consideração 
que, independente do meio de veículo utilizado, as imagens 
repassadas são capazes de afetar negativamente a imagem 
corporal, aqui ressalta-se a importância de mais estudos so-
bre esses impactos, principalmente na área da alimentação. 
Objetivos Compreender as representações simbólicas desses 
aplicativos e quais os signos presentes nas imagens de veicu-
lação destas ferramentas tecnológicas para perda de peso, 
e dessa forma ampliarmos o olhar e possibilitar o diálogo 
entre as Ciências da Nutrição e as Ciências Sociais. Metodo-
logia Estudo de abordagem qualitativa, com caráter explo-
ratório e enfoque semiótico, por meio do qual pretendemos 
compreender as possíveis representações e interpretações 
de imagens presentes em aplicativos móveis para perda de 
peso. O estudo foi realizado em 2015 contando com três eta-
pas: Exploração dos aplicativos de smartphones para perda 
de peso, utilizando a palavra-chave “perda de peso”. Foram 
encontrados 08 (oito) aplicativos sendo escolhidos para a 
plataforma Android: Meu orientador de dieta, Scaless, Dieta e 
Saúde e WeightMereFree; e para a IOS: NutraBem, A + Weight 
Life, Metas de vida e WeightDrop se, utilizando o critério de 
mais de 100.000 downloads realizados pelos internautas. Na 
segunda etapa realizamos a seleção de imagens relacionadas 
a perda de peso e a descrição denotativa e conotativa. Por fim 
emergiram dois eixos temáticos: Nutrição na palma da mão; 
Em busca do corpo perfeito. Resultados e Discussão A cate-
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13722 PERCEPÇÕES DE GESTORES DA SAÚDE SOBRE 
AS TECNOLOGIAS ASSISTENCIAIS UTILIZADAS NO PRÉ-
NATAL

Introdução A tecnologia influencia e modifica o modo de viver 
das pessoas e impacta nos campos social, econômico e am-
biental, sendo relevante a sua incorporação na assistência à 
saúde, o que inclui o pré-natal. Segundo Merhy e Feuerwerker 
(2009), tecnologia é o resultado de processos apoiados em 
pesquisas e experiências diárias para o desenvolvimento de 
produtos que contribuam com a resolubilidade. Na atenção 
básica, as tecnologias aplicadas no atendimento às gestan-
tes devem ter o propósito de facilitar o trabalho e melhorar 
a qualidade da assistência prestada (COELHO; JORGE, 2009). 
Pesquisas mostram que os tradicionais protocolos de aten-
dimento com treinamentos elaborados e preestabelecidos 
não conseguiram melhorar os indicadores de adesão ao tra-
tamento, mas, há alguns anos, os gestores buscam opções 
para qualificar a cobertura de consultas de pré-natal (BONI-
LHA et al., 2010). Nesse cenário, é necessária a adoção de 
tecnologias - acolhimento, vínculo, atenção integral, dentre 
outros - para que a atuação no processo de trabalho na saúde 
pré-natal possa ser cada vez mais eficiente (COELHO; JORGE, 
2009). Objetivos Diante da importância da utilização de tec-
nologias em saúde, este estudo tem o objetivo de conhecer 
as percepções dos gestores sobre as tecnologias assistenciais 
utilizadas no pré-natal. Metodologia Realizou-se um estudo 
qualitativo, de março a abril de 2013, em quatro Unidades de 
Atenção Primária à Saúde (UAPS) da Secretaria Municipal de 
Saúde de Fortaleza-Ceará, com os seus respectivos gestores. 
Para a coleta de dados, mapearam-se as tecnologias utiliza-
das no local com apoio em um formulário de checagem, o 
qual foi preenchido pela pesquisadora, após visita à UAPS e 
conversa com os gestores. Em seguida, aplicou-se o roteiro 
de entrevista semiestruturada com os gestores, seguindo a 
questão norteadora: “Narre sobre a existência, uso e avalia-
ção de tecnologias no atendimento do pré-natal”. A entrevis-
ta transcorreu em ambiente apropriado e as respostas foram 
gravadas sob consentimento dos participantes. Para análise 
dos aspectos estruturais da entrevista, adotou-se o método 
de análise que privilegia a interpretação de sentidos. O es-
tudo está de acordo com a Resolução do CNS n° 466/12 e foi 
aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade de Fortaleza 
sob o parecer nº 189.251. Resultados e Discussão Segundo o 
grau de conhecimento dos gestores sobre a rotina de utiliza-
ção de tecnologias no atendimento pré-natal, percebe-se a 
necessidade de maior apropriação do assunto pelos mesmos. 
O pouco conhecimento dos gestores sobre o assunto inter-
fere negativamente na tomada de decisão, prejudicando a 
qualidade e a resolubilidade nos serviços de saúde. A fala a 
seguir ilustra essa realidade, mostrando o conhecimento es-
casso sobre o assunto, a transferência de responsabilidade 
para outras instâncias e a falta de padronização das rotinas 
da atenção pré-natal entre as equipes e os serviços de saú-
de: “[...] quando se trata de avaliação e acompanhamento a 
nível mais central [...] eu não tenho propriedade para estar 
avaliando isso [...] não é minha área de formação [...] o que 
eu posso dizer é que tem uma rotina de acompanhamento de 
gestantes [...] em algumas equipes acontece melhor [...] algu-
mas, um pouco menos” (Gestor 1). A organização das ações 

de saúde na atenção básica deve ser orientada pela integra-
lidade do cuidado em articulação com outros pontos da rede 
(BRASIL, 2012), uma vez que a utilização de tecnologias e de 
gestão permitem integrar o trabalho das equipes nos serviços 
de saúde. Conclusões/Considerações Finais A realização des-
ta pesquisa constatou a necessidade de aprimoramento da 
gestão no âmbito geral das UAPS, revelando algumas lacunas 
sobre o conhecimento das tecnologias de apoio ao pré-natal e 
seus reais benefícios para a saúde materna e do bebê. Ressal-
ta-se que os entrevistados consideram o vínculo e a Educação 
em Saúde como componentes indispensáveis para a relação 
interpessoal entre o profissional e as usuárias dos serviços de 
saúde, mostrando que os gestores estão cientes das diversas 
dificuldades enfrentadas pelos profissionais na realização 
das consultas de pré-natal. No entanto, melhorar a qualida-
de no atendimento do pré-natal requer esforços constantes 
das autoridades de saúde, dos profissionais que executam as 
ações, estando estes alerta aos problemas, no intuito de pro-
curar solucioná-los. Outro aspecto evidenciado aponta para a 
necessidade de um programa de educação continuada para 
aprimorar o conhecimento e favorecer a implementação de 
tecnologias nos serviços de saúde. Referências BONILHA A. et 
al. Capacitação participativa de pré-natalistas para a promo-
ção do aleitamento materno. Rev. Bras Enferm, v. 63, n.5, p. 
811-6, 2010. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Aten-
ção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Atenção ao 
pré-natal de baixo risco. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2012. COELHO, M.O.; JORGE, M.S.B. Tec-
nologia das relações como dispositivo do atendimento huma-
nizado na atenção básica à saúde na perspectiva do acesso, 
do acolhimento e do vínculo. Ciência & Saúde Coletiva, v.14, 
(Supl. 1), p.1523-1531, 2009. MERHY, E. E.; FEUEWERKER, L. C. 
M. Novo olhar sobre as tecnologias de saúde: uma necessi-
dade contemporânea. In: MANDARINO, A.C.S.; GOMBERG, E. 
Leitura de novas tecnologias. Salvador: EDUFBA, 2009.
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13833 ENGAJAMENTO SOCIAL, FACEBOOK E 
PROMOÇÃO DA SAÚDE NO CONTEXTO DE UM 
HEMOCENTRO PÚBLICO

Introdução As redes sociais estão redefinindo o papel do ci-
dadão e das empresas nas diversas formas de se relacionar, 
seja na avaliação de serviços e produtos, seja na construção 
de grupos que se conectam por interesses comuns, como na 
democratização do conhecimento e do acesso irrestrito às 
informações. No Brasil, a plataforma mais utilizada é o Face-
book, acessada por 80% dos brasileiros que possuem internet. 
Em números, isso representa mais de 89 milhões de internau-
tas conectados diariamente à rede social mais popular do país 
(FACEBOOK, 2014). Entende-se o grande o poder de engaja-
mento desta ferramenta com potencial de mobilização social, 
o que remete à hipótese de que o estudo aprofundado das 
técnicas empregadas pelo marketing digital pode oferecer 
resultados relevantes na promoção da saúde pública pelos ór-
gãos correlatos, com um custo bem menor. Nesse contexto, 
a literatura revela dados expressivos de envolvimento social 

va de faltosos e supervisão do trabalho. Conclusões/Conside-
rações Finais Cuidar da pessoa com tuberculose e em situação 
de rua é uma prática em construção que escapa ao imaginário 
coletivo circulante, ela revela desafios inerentes a um con-
texto de miséria social, excasses ou inadequação de serviços, 
limitações no processo de cura, abandono do tratamento e 
possível corroboração para a multirresistência. A disposição 
em agir diante do não programado, o cuidar da pessoa margi-
nalizada pelo preconceito e estigma, contribui para a atenção 
à saúde da pessoa que se encontra em situação de rua. Aco-
lher e tornar “visível” o sujeito “invisível”, o reconhecendo e o 
tratando como cidadão de direitos, faz com que as equipes de 
Consultório na Rua sejam instrumentos inovadores e funda-
mentais para garantir o acesso ao cuidado, ampliar o diagnós-
tico precoce, o tratamento, o acompanhamento e a cura da 
pessoa em situação de rua com tuberculose (6). Referências 
1. Brasil. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Manual so-
bre o cuidado à saúde junto à população em situação de rua. 
Brasília, DF, 2012. 2. Feske ML, Teeter LD, Musser JM, Graviss 
AE. Counting the homeless: a previously incalculable tuber-
culosis risk and its social determinants. American Journal of 
public Health. 2013;103(5):839-844. 3. Aguiar MM, Ariart JAB. 
Significados e práticas de saúde e doença entre a população 
de rua em Bahia, Brasil. Cad. Saúde Pública. 2012;28(1):115-124. 
4. Jorge JS, Corradi-Webster CMC. Consultório de Rua: Con-
tribuições e Desafios de uma Prática em Construção. Saúde 
transform. Soc. 2012;3(1):39-48. 5. Orlandi EP. Análise de dis-
curso: princípio e procedimentos. 12ª ed. Campinas, SP: Pon-
tes Editores, 2015. 6. Alecrim TFA, Mitano F, Reis AA, Roos CM, 
Palha PF, Protti-Zanatta ST. Experience of health professio-
nals in care of the homeless population with tuberculosis. Rev 
Esc Enferm USP. 2016;50(5):808-815.
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13535 USO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS COMO 
FERRAMENTA DE INFORMAÇÃO EM SÁUDE: O CASO DO 
WEB APP ATUALIZA SUS

Introdução O uso de tecnologias na educação em saúde têm 
apresentado inúmeras possibilidades de aprendizado para o 
acesso às informações e apoio didático, estimulando o usuá-
rio a manter ou iniciar práticas de autonomia. No ambiente 
digital de aprendizagem, os estudantes podem interagir facil-
mente com o conteúdo, que possibilita a rápida localização e a 
imediata disponibilidade de informações desejadas. Objetivos 
Descrever o processo de concepção e desenvolvimento de 
um aplicativo móvel (web app), multiplataformas, com refe-
rencial teórico sobre o SUS. Metodologia As etapas de con-
cepção foram: revisão narrativa da literatura sobre SUS, de-
senvolvimento do software e apresentação grafica. O app foi 
desenvolvido utilizando programação de dispositivos móveis, 
incluindo Android, iPhone, Firefox OS e Windows Phone. Fo-
ram utilizados dados do Ministério da Saúde (MS) com os des-
critores: História e princípios do SUS, financiamento, controle 
social e atenção básica. Resultados e Discussão O web app foi 
desenvolvido, para usuários de iPhone e Android, com o obje-
tivo de disponibilizar informações diversificadas sobre o SUS, 
incluindo séries de funcionalidades de forma prática e lúdica. 

O app utilizou imagens e texto em 7 abas com as temáticas: 
Objetivo; Informações sobre o SUS; Mídias sociais do MS. A 
programação considerou as medidas da imagem de abertura 
e de fundo com 320 pixels de largura por 460 pixels de altura. 
No cabeçalho, a imagem mede 320 pixels de largura por 80 
pixels de altura. O layout considerou a ludicidade e atrativida-
de. Utilizou-se a cor roxa para facilitar a concentração durante 
a leitura, letra Arial, com imagens apenas nos tópicos, colo-
ridas e lúdicas. Conclusões/Considerações Finais O aplicativo 
móvel desenvolvido possibilitará de forma rápida o acesso ao 
conteúdo do SUS, atualização profissional em saúde, além de 
contribuir para o desenvolvimento de sistemas informatiza-
dos móveis.
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13686 JUVENTUDE, INTERNET E PROMOÇÃO DE 
SAÚDE: POSSIBILIDADES DE INTERSECÇÕES E DIÁLOGOS

Introdução O aumento do uso da Internet por jovens tem pro-
piciado novas formas de sociabilidade. Alguns estudos relacio-
nam o uso da web com democratização e participação políti-
ca, todavia são poucos aqueles que relacionam tal uso à saúde 
e, quando o fazem, associam a internet a aspectos negativos. 
Objetivos Trata-se de uma pesquisa de doutorado, em execu-
ção, que tem como um dos objetivos analisar se a Internet e 
suas novas formas de sociabilidade, são capazes de promover 
saúde de jovens moradores de uma comunidade vulnerável 
em Cubatão/SP. Metodologia É uma pesquisa de abordagem 
qualitativa com inspiração na pesquisa netnográfica. Os da-
dos são analisados a partir da Hermenêutica de Profundida-
de, tendo o referencial teórico da Psicologia Sócio Histórica 
como balizador da visão de homem e de mundo. O estudo é 
realizado com sujeitos jovens de 15 a 29 anos de idade a partir 
de entrevistas semiestruturadas e observação participante, 
as quais têm como produtos, respectivamente, transcrições 
e diários de campo. Resultados e Discussão Jovens têm utili-
zado a rede como lazer e socialização, sobretudo em contex-
tos de exclusão social, nos quais as possibilidades de lazer e 
cultura mostram-se escassos, como na Vila dos Pescadores, 
em Cubatão. Contudo, o acesso à rede em comunidades peri-
féricas ainda mostra-se precário em termos de infraestrutura, 
fazendo com que jovens acessem-na em locais que não suas 
residências. A Internet mostra potenciais transformadores, 
dentre eles, o de promoção da saúde. É preciso refletir sobre 
como transformar tais potenciais em realidade. Não basta 
disponibilizar, por exemplo, informações sobre a saúde; é 
preciso ainda compreender o uso que os jovens fazem das 
informações obtidas online. Conclusões/Considerações Finais 
Ressalta-se o desafio de os serviços de saúde incorporarem as 
redes sociais virtuais como mais um possível instrumento de 
trabalho, no intento de compreender as necessidades e de-
mandas da saúde dos jovens, corroborando para com práticas 
inovadoras que levem em consideração a realidade e o conhe-
cimento desses indivíduos.

Danilo de Miranda Anhas; Carlos Roberto de Castro e Silva; 
Alexandre Barbosa Pereira;
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ticos, mas não houve diferença estatística entre os fármacos. 
Conclusões/Considerações Finais Concluiu-se que a ondanse-
trona apresentou eficácia similar quando comparada com os 
demais antagonistas do receptor 5-HT3, com exceção para 
palonosetrona em situações específicas (pacientes virgens 
de tratamento e submetidos à quimioterapia com moderado 
potencial emético).

Giovana Paula Rezende Simino; Lays Pires Marra; Francisco 
de Assis Acúrcio; Eli Iola de Andrade Gurgel; Ilka Afonso Reis; 
Vânia Eloisa de Araújo; Mariângela Leal Cherchiglia;

13913 EAD E INOVAÇÃO INSTITUCIONAL NA 
QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EM 
MINAS GERAIS

Introdução A Escola de Saúde Pública do Estado de Minas 
Gerais (ESP-MG) apresenta como missão o fortalecimento 
do SUS, produzindo e disseminando conhecimentos junto a 
usuários, trabalhadores e gestores, por meio de ações educa-
cionais e de pesquisa, tendo a Educação Permanente em Saú-
de como referencial político-pedagógico. Estas definições se 
articulam com o modelo da Educação a Distância (EAD) da ES-
P-MG que visa proporcionar maior capilaridade às ações edu-
cacionais realizadas. A EaD é uma modalidade cujos processos 
de ensino e aprendizagem ocorrem com a utilização de tecno-
logias da informação e comunicação, além de recursos huma-
nos especializados, de modo que se propicie a participação 
democrática nos processos educativos que desenvolvem ati-
vidades em lugares e/ou tempos diversos. A implementação 
de um Ambiente Virtual de Aprendizagem na ESP-MG requer 
uma infraestrutura tecnológica própria e recursos humanos 
especializados que, no momento, não estão disponíveis na 
estrutura e funcionamento da Escola. Portanto essa situação 
foi configurada numa perspectiva de inovação institucional, 
uma vez que exige aumento da capacidade tecnológica da 
ESP-MG para ampliar as ações de ensino e pesquisa. Objeti-
vos Gerir o uso das tecnologias digitais da informação e da 
comunicação na ESP-MG, a partir da implementação de um 
AVA para EAD Fomentar a cultura da inovação institucional, a 
partir da inovação tecnológica definida para a EAD Desenvol-
ver objetos de aprendizagem com suporte das tecnologias 
digitais da informação e da comunicação Qualificar os coor-
denadores os trabalhadores da ESP-MG para a utilização dos 
objetos de aprendizagem nos processos de educação a dis-
tância e/ou presenciais Metodologia Foram utilizadas visitas 
técnicas a instituições públicas que tem a EAD consolidada, e 
revisão bibliográfica sobre a temática cujo alcance permitiu 
o entendimento dos diferentes processos que compõem o 
Sistema da EaD, tanto conceituais, como tecnológicos e da 
gestão. Foi elaborado um roteiro, baseado nas experiências 
profissionais das pessoas que participavam dessas visitas e 
no conhecimento adquirido com a revisão bibliográfica sobre 
EAD. As visitas técnicas propiciaram a observação da estrutu-
ra física e funcional na qual a EAD é realizada. Foram levanta-
das as condições de infraestrutura técnológica, assim como 
as soluções buscadas para atender às exigências de uma As 
visitas técnicas propiciaram um contato com as potencialida-
des e dificuldades institucionais também identificadas na Es-
cola, e que definiram dentro do processo de inovação que o 

modelo da EAD da ESP-MG deverá ser implementado através 
de um AVA. Resultados e Discussão Diante da realidade apre-
sentada, o modelo desenhado para a EaD da ESP-MG prevê a 
instalação de um AVA potente para atender às necessidades 
de formação dos trabalhadores da saúde em Minas Gerais. O 
AVA possibilitará uma segurança para a administração da EaD 
quanto à conectividade, à manutenção e à disponibilidade 
das informações geradas, o que amplia a capilaridade dessa 
Escola para atuar em Minas Gerais e gera inovação institucio-
nal. Essa decisão exigirá equipamentos, recursos humanos e 
processos de trabalho específicos para EaD da ESP-MG. A ino-
vação institucional garantirá um foco na infraestrutura tecno-
lógica necessária, configurando-se a prestação de serviços de 
TI para EaD. Foi definido o uso software Moodle que cumpre 
a função de sala de aula, e garante socialização e fácil acesso 
aos usuários. Prevê-se a criação de objetos de aprendizagem 
através de software de criação. Esse processo necessita de 
institucionalização para garantia de sustentabilidade, portan-
to faz-se necessário um plano de escalabilidade que permita 
esse crescimento gradual à medida que novas ações educa-
cionais a distância sejam implementadas para os trabalha-
dores e gestores da saúde. Conclusões/Considerações Finais 
A implementação da EAD em uma Escola de Saúde Pública 
requer uma mudança na cultura organizacional que precisa 
incorporar a inovação. A partir das interações realizadas no 
contexto interno da ESP-MG constatou-se que a inovação 
institucional era considerada até então, como modernização 
institucional e referiam-se aos processos administrativos rea-
lizados. Foi gerado um aprendizado sobre a implementação 
da EAD com um AVA a partir dessa experiência vivenciada. 
Foi gerado um aprendizado sobre a implementação da EAD 
com um AVA e sobre a inovação institucional com foco na 
inovação tecnológica. A necessidade de fomentar a cultura 
da EAD foi associada com a discussão da inovação institucio-
nal e tecnológica na Escola. Sugere-se a continuidade dessa 
discussão para possibilitar avanços nas práticas educativas 
com a incorporação das tecnologias digitais da informação 
e da comunicação. Referências BARRETO, R. Tecnologia e 
Educação: Trabalho e Educação Docente. Campinas Educa-
ção e Sociedade, Campinas, vol. 25, n. 89, p. 1181-1201, Set./
Dez. 2004. Disponível em http://www.cedes.unicamp.br BEL-
LONI, M. L. Educação a Distância e Inovação Tecnológica. Rio 
de Janeiro: Fiocruz/EPSJV. Trabalho, Educação e Saúde, v. 
3 n. 1, p. 187-198, 2005 BELLONI, M.L. Educação a distância. 
Campinas: Autores Associados, 1999. BRASIL. Ministério da 
Saúde. Brasília: Portaria n. 1996, de 20 de agosto de 2006. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1996. GIL. A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 
São Paulo: Atlas, 2002. OLIVEIRA,G.M.S. O sistema de tuto-
ria na educação a distância. Disponível em http://www.uab.
ufmt.br/uab/images/artigo_site_uab/tutoria-ead.pdf. Acesso 
em 29 de set de 2016. SILVA, M. Educação online. São Paulo: 
Editora Loyola, 2003.

Maria Teresa Amaral; Patrícia Rezende Canuto Rodrigues; 
Juracy Oliveira Xavier; Adneia Maduro; Poliana Assis; Maria 
Teresa Amaral; Patrícia Rezende Canuto Rodrigues; Juracy 
Oliveira Xavier; Adneia Maduro; Poliana Assis;

com a doação de sangue a partir do poder de mobilização e 
engajamento do Facebook, sendo esta ferramenta um recur-
so essencial e moderno para a manutenção da saúde coleti-
va e da equidade social. Objetivos Apresentar o potencial da 
plataforma Facebook no engajamento social para a captação 
de doadores de sangue e promoção da saúde, por meio da 
análise de desempenho de uma fanpage de um hemocen-
tro público, demonstrando a eficácia das novas práticas de 
comunicação. Metodologia O presente estudo, de natureza 
básica, utiliza abordagem quantitativa (ROSENTAL; FRÉMON-
TIER-MURPHY, 2001; PRODANOV; FREITAS, 2013) por meio do 
levantamento de dados na fanpage do Centro de Hematolo-
gia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), hemocentro público, 
sob gestão da Secretaria de Saúde do Estado, valendo-se da 
interpretação de indicadores que apontam o envolvimento 
social com a causa institucional (HEMOCE, 2017). O Hemoce 
é responsável pelo atendimento de toda a rede pública de 
saúde, distribuída nos 184 municípios do Ceará. Para demons-
trar o engajamento dos usuários do Facebook do Hemoce 
com a doação de sangue e assuntos correlatos, foi analisada 
a média de curtidas na página no período de 29 de dezembro 
de 2016 a 28 de janeiro de 2017, como também a média de 
envolvimento, alcance, visualizações e compartilhamentos. A 
interpretação dos resultados seguiu a métrica utilizada pelo 
Facebook para demonstrar a efetividade e a eficácia das pos-
tagens. Resultados e Discussão O Hemoce possui atualmente 
81.265 seguidores em sua página do Facebook, alcançando a 
segunda colocação no país dentro do segmento da doação 
de sangue, perdendo apenas para a Fundação Pró-Sangue, 
na cidade de São Paulo. A maior parte dos seguidores são do 
gênero feminino (66%) e encontram-se na faixa etária de 18 
a 34 anos (71%). Geograficamente, os seguidores estão con-
centrados na capital do Estado do Ceará, Fortaleza (45.709), 
seguida pelos municípios de Juazeiro do Norte (1.440), Sobral 
(1.421), Tabapuá (1.381), Maracanaú (1.094) e a capital do Es-
tado de São Paulo, com 1.016 seguidores. São aproximada-
mente 46 municípios, nas diversas localidades do país, acom-
panhando a página da instituição, a qual possui uma média de 
alcance de 152.200 pessoas por dia, com mais de 440 mil im-
pressões (número de vezes que as publicações foram vistas) 
registradas diariamente. Dentro do universo de fãs, 15% dos 
seguidores envolvem-se de alguma forma com a instituição, 
seja curtindo, comentando ou compartilhando as postagens. 
O Hemocentro não utiliza o recurso de promover publicações 
pagas, uma vez que todas as suas postagens são orgânicas e 
o único custo atribuído a essa prática é o operacional. Con-
clusões/Considerações Finais Pode-se verificar o grande po-
tencial do Facebook para a ampliação do engajamento social 
na causa voltada à doação de sangue e promoção da saúde, 
utilizando-se o exemplo de uma instituição pública e com 
restrições orçamentárias comumente apontadas como limi-
tadoras da gestão. A instituição, em caso, utiliza-se do plane-
jamento de conteúdo e do acompanhamento de métricas e 
tendências sociais na rede de relacionamento para envolver e 
engajar seus fãs na promoção da doação de sangue, obtendo 
resultados promissores e ascendentes. Partindo-se do pres-
suposto que a doação de sangue representa um recurso para 
a manutenção da saúde coletiva e igualdade de acesso ao ser-

viço transfusional, esta pode ser entendida como uma prática 
de promoção da saúde. Assim, atendendo ao pré-requisito da 
equidade, buscou-se enfatizar os recursos tecnológicos, por 
meio de uma ferramenta de comunicação, o Facebook, para 
provocar o ensejo desta prática nas instituições de saúde sob 
a ótica da otimização de recursos. Referências FACEBOOK. 
Facebook Business. Oito em cada dez brasileiros com aces-
so à Internet utilizam o Facebook [11 de setembro de 2014]. 
Disponível em: <https://www.facebook.com/business/news/
BR-Oito-em-cada-dez-brasileiros-com-acesso-a-Internet-u-
sam-o-Facebook>. Acesso em: 28 de janeiro de 2017. HEMOCE 
(OFICIAL). Facebook. 28 de janeiro de 2017. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/HemoceOficial/>. Acesso em: 
28 de janeiro de 2017 PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, 
Ernani Cesar de. Metodologia do trabalho científico [recurso 
eletrônico]: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho 
acadêmico – 2. ed. – Novo Hamburgo: Feevale, 2013. ROSEN-
TAL, Claude; FRÉMONTIER-MURPHY, Camille. Introdução aos 
métodos quantitativos em ciências humanas e sociais. Porto 
Alegre: Instituto Piaget, 2001.

Joélia Rodrigues da Silva; Christina Cesar Praça Brasil; Ana 
Maria Fontenelle Catrib; José Manuel Peixoto Caldas; Luciana 
Maria de Barros Carlos;

13911 ONDANSETRONA VERSUS DEMAIS 
ANTAGONISTAS DE RECEPTOR DE SEROTONINA 
EM PACIENTES COM CÂNCER EM TRATAMENTO 
QUIMIOTERÁPICO

Introdução O câncer configura-se como um problema de saú-
de pública. Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, há 
o incremento das taxas de incidência ocasionadas pelo cân-
cer. No Brasil, o Sistema Único de Saúde tem papel preponde-
rante no tratamento do câncer. Apesar dos avanços, dentre 
as toxicidades provocadas pelo tratamento quimioterápico, 
destacam-se as náuseas e vômitos. Objetivos Avaliou-se a efi-
cácia, efetividade e segurança dos antieméticos antagonistas 
de serotonina 5-HT3 em pacientes submetidos à quimiotera-
pia antineoplásica (ondansetrona -disponível no SUS) versus 
outros antieméticos com maior custo) Metodologia Realizou-
se uma revisão sistemática e metanálise. Foram consultadas 
as bases de dados CINAHL, CENTRAL/Cochrane, MEDLINE/ 
Pubmed, LILACS; literatura cinzenta e busca manual. A qua-
lidade metodológica foi avaliada utilizando-se escala Jadad 
modificada e avaliação do risco de viés da Cochrane para os 
Estudos Clínicos Randomizados e a escala de Newcastle-Ot-
tawa, para estudos observacionais. A busca foi atualizada até 
Novembro de 2015. Na revisão sistemática foram incluídos 
26 estudos na metanálise. Resultados e Discussão Verifica-
mos que a ondansetrona possui eficácia semelhante à gra-
nisetrona e tropisetrona e possui superioridade em relação 
à dolasetrona para o desfecho vômito agudo. Palonosetrona 
mostrou maior eficácia do que ondansetrona para náusea 
tardia, vômitos agudo e tardio. No entanto, na análise de 
subgrupos dos desfechos primários (náusea e vômito agudo) 
“conflito de interesse”, “quimioterapia prévia” e “potencial 
emético”, a palonosetrona perde a superioridade de eficácia 
em relação à ondansetrona. Quanto à segurança, a cefaléia 
esteve presente como efeito adverso para todos os antiemé-
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experimental (2) e pesquisa básica e aplicada (4). 5 LFO con-
tratam atividades externas de P&D, sendo a principal delas a 
transferência de tecnologia. Todos LFO informaram realizar 
inovações de produto e processo, totalizando 21 inovações de 
produto nos últimos 5 anos. 5 LFO realizam desenvolvimento 
de novas classes terapêuticas. Conclusões/Considerações Fi-
nais A realização de atividades internas sugere haver capaci-
dade tecnológica para alguns tipos de inovação de produto e 
processo. No entanto, a contratação externa de P&D sugere a 
necessidade de aumentar sua capacitação e/ou reflete a frag-
mentação de etapas de P&D, envolvendo terceirização.

Gabriela Costa Chaves; Carolinne Thays Scopel; Thiago Botelho 
Azeredo; Adriana Mendoza Ruiz; Daniela Moulin Maciel de 
Vasconcelos; Jorge Carlos Santos da Costa; Mariani Nunes 
Sadock Vianna; Lia Hasenclever; Maria Auxiliadora Oliveira;

14047 MONITORAMENTO DE TECNOLOGIAS NOVAS 
E EMERGENTES (MHT) PARA O TRATAMENTO DA 
LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA (LTA).

Introdução A LTA é considerada uma das lesões dermatoló-
gicas que merece maior atenção, pela sua magnitude e o ris-
co de ocorrência de deformidades. O tratamento se baseia 
em medicamentos da década de 40, de uso intravenoso e 
provoca eventos adversos. Apesar do empenho da comu-
nidade científica, até o momento os esforços não geraram 
novos medicamentos que impactem a saúde pública e a vida 
das pessoas. Objetivos Desenvolver e validar metodologia 
que identifique medicamentos novos e emergentes para o 
tratamento de Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), 
visando auxiliar gestores no aprimoramento de políticas pú-
blicas e controle das doenças. Metodologia Trata-se de um 
estudo descritivo e analítico, com triangulação de métodos 
e consulta a especialistas. Foi realizada uma revisão da lite-
ratura, para análise dos conceitos, dos métodos utilizados e 
suas formas de aplicação para prospecção (PT), vigilância tec-
nológica (VT), inteligência competitiva (IC). Com isso, foram 
aprimorados os métodos de MHT, a fim de elaborar um guia 
técnico voltado para profissionais, pesquisadores e gestores 
com abordagem sistemática e abrangente, para ser usado na 
identificação de novos tratamentos mais eficazes, eficientes 
e de baixo custo para doenças negligenciadas, tendo como 
estudo de caso o tratamento de LTA. Resultados e Discussão 
Para se realizar um exercício de PT, VT e IC, têm-se diversos 
métodos, cujo desígnio é captar informações, monitorar e 
antecipar tendências, buscando identificar oportunidades a 
curto e longo prazo. Para ampliar o escopo do MHT, foram 
encontrados os exemplos: PT- Delphi, Painel de especialistas, 
Brainstorming e Cientometria; VT- Minería de datos, PEST, 
Planificación de escenarios e Análisis de pérdidas y ganan-
cias; IC- SWOT, Análise de patentes e Perfil de competidores. 
Como os métodos são complementares e permitem a visão 
do todo, quando utilizados em conjunto, se tornam ferra-
mentas importantes para a tomada de decisão, contribuindo 
para alcançar soluções para o tratamento de LTA. Conclu-
sões/Considerações Finais A adaptação das metodologias 
de MHT proporcionará identificar novas possibilidades te-
rapêuticas para doenças negligenciadas, melhorando assim 
a qualidade de vida dos pacientes, além de tentar diminuir 

a lacuna existente entre o conhecimento e sua aplicação. É 
algo de grande relevância para a saúde pública, pois afetará 
um grande número de pessoas.

Juliana da Motta Girardi; Flávia Tavares Silva Elias;

14095 O CÓDIGO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO E AS IMPLICAÇÕES PARA UMA ICT ESSENCIAL 
PARA O SUS.

Introdução O paradigma atual da produção do conhecimen-
to, busca compreender a interface entre Estado do bem-es-
tar social, saúde, desenvolvimento e inovação. Dentro desse 
contexto, foi promulgado o Código de Ciência Tecnologia e 
Inovação-CCT&I, sendo o atual marco regulatório para as Ins-
tituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação-ICTs do país. 
Objetivos Analisar o processo de implantação do novo Código 
de Ciência, Tecnologia e Inovação-CCT&I no âmbito de uma 
ICT essencial para o SUS, verificando os seus desdobramentos 
institucionais. Metodologia Trata-se de estudo qualitativo, de 
natureza exploratória, com a utilização de técnica de análise 
documental. O cenário foi a regulamentação da Ciência e Tec-
nologia no período de 2004 até os dias atuais e suas implica-
ções para uma instituição científico-tecnológica e de inovação 
essencial para o Sistema Único de Saúde-SUS. As informações 
foram coletadas e estruturadas para formar um corpus de 
análise. A partir deste, os objetivos propostos foram respon-
didos. Resultados e Discussão Não obstante os oito vetos, 
a Lei de inovação (2004) sofreu significativa alteração pelo 
CCT&I (2016), quais sejam: i) ampliação do conceito de Insti-
tuição Científica, Tecnológica e de Inovação-ICT; ii) compar-
tilhamento de capital intelectual e material; iii) possibilidade 
de prestação de serviços tecnológicos; iv) acordo de parceria 
em atividades inovativas; v) nova modelagem aos NITs, den-
tre outros. Apesar da necessidade de sua regulamentação, a 
ICT já conseguiu implementar: i) cessão de capital intelectual 
com a preservação dos seus direitos funcionais; ii) celebração 
de acordos de parceria; iii) desenvolvimento de projeto insti-
tucional em conformidade com o parágrafo único do art.18. 
Conclusões/Considerações Finais O marco legal é um start na 
alteração do ambiente institucional, todavia se não for regula-
mentado e efetivado, poderá provocar irrelevantes mudanças 
ou, até servir de entraves ao seu próprio objetivo. Portanto, 
é primordial para as ICTs pautar esse contexto regulatório, 
especialmente para a área da ciência, tecnologia, inovação e 
saúde do país.

Susana de Oliveira Rosa; Wagner de Jesus Martins;

14241 CONTRIBUIÇÕES DO FOMENTO À PESQUISA EM 
SAÚDE NO BRASIL PARA AS DOENÇAS NEGLIGENCIADAS

Introdução A PNCT&I/S e a ANPPS, aprovadas em 2004 duran-
te a II CNCT/S tornaram-se um arcabouço normativo-teórico 
de importância à compreensão do fomento à pesquisa, espe-
cialmente quando trata de temas como o das doenças negli-
genciadas (DNs). O estudo objetiva analisar o fomento público 
destinado às DNs e os produtos advindos decorrentes da cha-
mada pública Decit N° 40/2012 que contribuíram com a temáti-
ca. Objetivos Analisar a utilização do fomento público do país 
destinado às pesquisas das doenças negligenciadas (DNs) no 

13977 PORTAL ELETRÔNICO PARA AVALIAÇÃO DOS 
CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 
(PORTAL CEO): PROPOSTA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA 
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Introdução O Portal CEO foi um instrumento previamente 
idealizado e validado em pesquisa anterior o qual vem sendo 
utilizado em pesquisa de avaliação dos CEO de Pernambuco 
com vistas a melhoria de qualidade dos serviços participantes. 
Isto é fruto de aprofundamento científico na temática de ava-
liação em atenção secundária em saúde bucal do GestBucal 
(grupo de pesquisa). Objetivos Operacionalizar o Portal CEO 
induzindo a avaliação formativa em saúde com vistas à me-
lhoria da qualidade dos serviços em saúde bucal. Metodolo-
gia Realizou-se pesquisa avaliativa, quantitativa que avaliou a 
qualidade dos CEO de Pernambuco. O Portal CEO foi implan-
tado em dezembro de 2014 em Pernambuco, endereço ele-
trônico: www.gestbucal.com.br. Este programa computacio-
nal de auto processamento de dados, permite avaliação (via 
remoto) com módulo: Gerente CEO e Profissional. Fornece 
relatório avaliativo com notas e classificação dos componen-
tes de qualidade tomando como critério de classificação aos 
serviços a nota abaixo de 7,0=insatisfatório e igual ou superior 
a 7,0=satisfatório. Recurso adicional disponibilizado é carta de 
recomendações a partir das classificações obtidas para toma-
da de decisão. A participação para este estudo teve caráter 
voluntário. Representantes da gestão, gerência e profissio-
nais dos CEO foram capacitados para uso do Portal CEO. Os 
dados do Portal foram analisados de forma descritiva e na 
fase analítica as notas médias foram testadas em função de 
variáveis do serviço e do contexto. Resultados e Discussão O 
estudo com o uso do Portal CEO contribuiu ao fortalecimento 
da área de conhecimento em avaliação de programas e ser-
viços em saúde tanto pela introdução de inovação tecnoló-
gica, quanto pela ampliação à discussão de avaliações sobre 
atenção secundária em saúde bucal. Os resultados iniciais do 
estudo (nov-dez/2014), apontaram que 38 serviços foram ava-
liados de 51 credenciados no estado. A nota média obtida em 
Pernambuco pelo módulo gerente foi de 7,0 (satisfatória) e a 
nota média do estado pelo módulo profissional foi de 7,83 (sa-
tisfatória). No entanto, quando avaliados os componentes de 
qualidade separadamente houve maior concentração de no-
tas insatisfatórias aos relacionados ao processo de trabalho 
contrapondo-se as classificações quanto a estrutura que con-
cordam com outros estudos. Durante o processo avaliativo se 
constituiu uma rede colaborativa técnica e cientifica possibi-
litando o fortalecimento da avalição na cultura institucional. 
Estas ações, possibilitaram maior interação entre academia 
e serviço, resultando na constituição do “Observatório do 
CEO”, programa de extensão, com pesquisa e assessoramen-
to. Conclusões/Considerações Finais As avaliações de qualida-
de no estado de Pernambuco dos Centros de Especialidades 
Odontológicos foram na média classificados como Satisfató-
rios nos módulos: gerente e profissional. Conseguiram obter 
notas para condições mínimas de oferta de qualidade no ser-
viço. No entanto, como a nota esteve no limite, é pertinente 
que este resultado possa ser melhorado e que não se corra o 
risco de regressão. O Portal CEO, por gerar instantaneamente 
avaliação, recomendações para mudanças, ser de fácil manu-

seio e carecer de recursos tecnológicos mínimos (computador 
e internet) tem se constituído como ferramenta para gestão 
da informação que permite tomada de decisão imediata. Ade-
mais, podem prestar grande contribuição no apoio ao planeja-
mento/gestão à identificação de aspectos críticos do serviço, 
que prejudicam a qualidade, tendo forte potencial para servir 
como apoio institucional suplementar ao PMAQ/CEO. Iniciati-
vas como o Portal CEO devem ser estimuladas e difundidas 
para uso no âmbito do SUS. Referências Goes PSA, Figueire-
do N et al. Avaliação da atenção secundária em saúde bucal: 
uma investigação nos centros de especialidades do Brasil. 
Cad. Saúde Pública 2012; 28.supl: s81-s89. Tanaka OY, Tamaki 
EM. O papel da avaliação para a tomada de decisão na gestão 
de serviços de saúde. Ciência & Saúde Coletiva, 17(4):821-828, 
2012. Brasil. MS. Programa Nacional de Melhoria do Acesso e 
da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB): Manual Instru-
tivo. Brasília, 2013. Santos LX. Avaliação inicial do uso de uma 
ferramenta eletrônica webased para planejamento, gestão e 
monitoramento dos Centros de Especialidades Odontológicas 
(CEO) em Pernambuco, 2014. Recife. Dissertação [Mestrado 
em Saúde Coletiva] – Universidade Federal de Pernambuco; 
2015. Donabedian A. Criteria, norms and standards of quality: 
What do they mean? Am. J. Public. Health.1981; 71(4):409-
412. Donabedian A. The quality care. How can it be asseded? 
JAMA, 1988; 260:1743-8.
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14038 ANÁLISE DA CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA DE 
LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS OFICIAIS

Introdução A indústria farmacêutica brasileira inclui os labo-
ratórios farmacêuticos oficiais (LFO). A partir de 2003, com 
um novo ciclo de políticas industriais, iniciativas foram orien-
tadas para o setor farmacêutico e o fortalecimento dos LFO. 
Diante das mudanças institucionais ocorridas e dos desafios 
de sustentabilidade do SUS, torna-se oportuno analisar se os 
LFO adquiriram capacitação tecnológica. Objetivos Realizar 
um diagnóstico da capacitação tecnológica e da gestão das 
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação em LFO 
selecionados, em 2016. Metodologia Trata-se de um estudo 
transversal para análise da capacitação tecnológica e de ati-
vidades de P&D. Foi realizado inquérito em 7 LFO seleciona-
dos, por meio de entrevistas com questionário estruturado 
adaptado de Torres (2015) e Hasenclever et al (2008). O ques-
tionário envolveu componentes como: Pesquisa & Desenvol-
vimento (P&D); Inovação; Produção; Aspectos regulatórios; 
Gestão da propriedade intelectual; Distribuição e comerciali-
zação; Gestão de pessoas; Aprendizado tecnológico; Ambien-
te tecnológico e Política ambiental. A pesquisa foi aprovada 
pelo CEP/ENSP e o campo ocorreu no período de setembro de 
2016 a janeiro de 2017. Resultados e Discussão Como resulta-
dos preliminares, um total de 6 LFO participaram da pesqui-
sa. Quanto à natureza jurídica, 4 são públicos e 2 são mistos 
(público majoritário), com faturamento variando de R$ 500 
mil a R$ 500 milhões (5 LFO) e um acima desta faixa. Todos 
realizam atividades internas de P&D de maneira permanente, 
possuem setor específico, com ênfase em desenvolvimento 
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fragmentado, conduzindo a equipe de saúde a papéis ambí-
guos e conflituosos, trazendo implicações ao desempenho 
no trabalho, impacto negativo para a assistência prestada aos 
pacientes, aumento do absenteísmo e comprometimento dos 
trabalhadores para com as organizações, onde muitos traba-
lhadores encontram-se desesperançados e insatisfeitos com 
as condições de trabalho, que incluem longas jornadas, inten-
sa precarização, baixos salários, pouco investimento no de-
senvolvimento de pessoal, dentre outros, levando a estresse 
ocupacional e consequências indesejáveis para trabalhadores 
e organizações. Nesse contexto, compreender a relação entre 
as características do processo de trabalho da enfermagem na 
Clínica Pediátrica, da gestão e do comportamento dos traba-
lhadores, tem exigido uma aproximação dos gestores a teo-
rias e construtos no âmbito da gestão organizacional. Entre 
esses construtos, destaca-se o Suporte Organizacional como 
ferramenta apropriada para avaliação da gestão na Clínica 
Pediátrica, mediante a análise de diferentes fatores interve-
nientes no processo de trabalho em enfermagem. Objetivos 
Analisar a percepção de suporte organizacional de trabalha-
dores de enfermagem na Clínica Pediátrica, por meio de uma 
Escala de Percepção de Suporte Organizacional (EPSO) vali-
dada no Brasil. Metodologia Trata-se de um estudo analítico, 
com delineamento transversal, abordagem quantitativa. O 
instrumento de coleta de dados utilizado foi a Escala de Per-
cepção de Suporte Organizacional Reduzida. Para apuração 
dos resultados, sugere-se o cálculo da média aritmética dos 
itens em cada fator em: suporte material ao desempenho; 
promoção, ascensão e salário; carga de trabalho; e gestão 
de desempenho. Na análise dos dados, as médias podem ser 
interpretadas como suporte organizacional inadequado, per-
cepção mediana de suporte e percepção adequada (QUEIRO-
GA; BRANDÃO; BORGES- ANDRADE, 2015). A pesquisa foi de-
senvolvida em hospital público de nível terciário, em Fortaleza 
- CE. Os participantes foram enfermeiros, técnicos e auxiliares 
de enfermagem atuantes na Clínica Pediátrica, que exerciam 
função assistencial há pelo menos um ano na unidade, totali-
zando 21 profissionais que participaram da pesquisa. Resulta-
dos e Discussão O suporte organizacional é importante para 
determinação do comportamento dos funcionários. Diante 
disso, se percebe que as organizações que mantiverem suas 
políticas alinhadas com as propostas de percepção de suporte 
organizacional, tratamento justo, suporte da supervisão, re-
compensas organizacionais, condições favoráveis de trabalho 
e preocupação por parte da empresa com o bem-estar dos 
trabalhadores obterão melhores resultados (FERREIRA et al., 
2014). Observou-se dentre as médias referentes aos fatores 
da Escala de Percepção de Suporte Organizacional, que ne-
nhum resultado demonstrou uma percepção de suporte ade-
quada (média superior a 4,00). A média com maior valor foi a 
de prática de gestão do desempenho, seguida de suporte ma-
terial e carga de trabalho. Estas, por sua vez, recebem inter-
pretação referente à percepção de suporte mediana (médias 
3,0-3,9). O fator com menor média foi de promoção, ascensão 
e recompensa, com percepção de suporte inadequada, apre-
sentando média de 2,64. Os trabalhadores de enfermagem 
da Clínica Pediátrica investigada apresentaram percepção de 
suporte organizacional mediana, de acordo com a análise da 

escala em sua totalidade. Conclusões/Considerações Finais 
Os resultados apresentados contribuem com a literatura já 
existente sobre o tema, pois ainda representa uma pequena 
parcela dos estudos brasileiros referente ao suporte organiza-
cional dos trabalhadores de saúde, além de contribuir para um 
diagnóstico da satisfação e bem estar dos profissionais de en-
fermagem, alertando os enfermeiros gestores para práticas 
ao desenvolvimento de um adequado suporte organizacional, 
com melhor valorização dos profissionais de enfermagem e 
consequentemente melhor qualidade na assistência de saú-
de. Referências ABBAD-OC, G.; PILATI, R.; BORGES-ANDRADE, 
J.E. Percepção de suporte organizacional: desenvolvimento e 
validação de um questionário. Revista de Administração Con-
temporânea (RAC), Curitiba, v.3, n.2, p.29-51, maio/ago,1999. 
FERREIRA, M.V; et al. Suporte no trabalho: a percepção de do-
centes do ensino médio. Regae: Rev. Gest. Aval. Educ, Santa 
Maria, v. 3 n. 5, p. 33-49, Jan./jun, 2014. QUEIROGA, F; BOR-
GES-ANDRADE, J.E; BRANDÃO, H.P. Escala de percepção de 
suporte organizacional – versão reduzida In: PUENTE-PALA-
CIOS, K., PEIXOTO, A.L.A. Ferramentas de diagnóstico para or-
ganizações de trabalho: um olhar a partir da psicologia. Porto 
Alegre: Artmed, 2015, p.273 - 283.

Luanna Nayra Mesquita Alvarenga; Ilse Maria Tigre de Arruda 
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14733 SISDENGUE: UMA APLICAÇÃO COMPUTACIONAL 
PARA MONITORAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO DOS 
IMÓVEIS COM FOCO POSITIVO DO AEDES AEGYPTI

Introdução As doenças transmitidas Aedes aegypti são con-
siderados problemas de saúde pública Nesse sentido, consti-
tui-se como um problema de saúde pública caracterizado por 
epidemias imprevisíveis e por medidas restritivas de controle 
da infestação da doença. Visando o combate ao mosquito Ae-
des aegypti, a utilização de aplicações computacionais surge 
como ferramenta para auxiliar nessa tarefa. Objetivos Desen-
volver uma aplicação computacional para o gerenciamento e 
georreferenciamento de informações relacionadas aos imó-
veis com foco do mosquito Aedes aegypti detectados pelo 
serviço de controle de Zoonoses do município de Sobral – CE. 
Metodologia Trata-se de uma pesquisa de desenvolvimento, 
baseada na engenharia de software e fundamentada no ciclo 
de vida de desenvolvimento de sistemas. O estudo foi reali-
zado durante o ano de 2016 e teve como base o Serviço de 
Controle de Zoonoses do Sistema de Saúde do Município de 
Sobral – CE. Para a realização deste trabalho utilizou-se de en-
trevistas com profissionais do Centro de Zoonoses a fim de 
fazer o levantamento de requisitos para a desenvolvimento 
desta aplicação computacional. Nesse sentido, utilizou-se o 
banco de dados MySQL e a linguagem de programação PHP. 
Vale salientar que foram respeitados os aspectos éticos em 
pesquisa. Resultados e Discussão A aplicação computacional 
gerencia informações: focos confirmados, imóveis (visitados, 
tratados e positivos) e quantidade de larvicidas utilizados. 
Além disso, a aplicação possibilita o georreferenciaento dos 
imóveis positivos. A aplicação aperfeiçoou o trabalho dos 
agentes de combate às endemias, de forma que reduziu o 
tempo dispensado a partir da informatização dos processos. 

ano de 2012. Metodologia Estudo descritivo com abordagem 
quantitativa. O estudo teve como recorte temporal o ano 2012 
em virtude da publicação do Edital para DNs neste ano. Utili-
zou-se a base de dados presente no sítio eletrônico “Pesquisa 
Saúde”, ambiente virtual responsável por disponibilizar o re-
gistro das pesquisas fomentadas. Destes dados foram verifi-
cadas frequências científicas das seguintes variáveis: doenças 
negligenciadas, doenças tropicais negligenciadas, fomento à 
pesquisa, fomento à pesquisa em saúde e fomento público. O 
programa Microsoft Excel foi utilizado para análise e tabula-
ção dos resultados finais. Resultados e Discussão O recurso da 
chamada pública Decit N° 40/2012 foi de 18 milhões, lançado 
por fomento nacional em parceria entre o MCTI, o CNPq e o 
Decit. Este edital contemplou 76 projetos sobre a temática das 
DNs. Observou-se forte concentração das pesquisas contem-
pladas em instituições de pesquisa da região Sudeste do país. 
Nota-se que a maior parte desse montante não foi classificado 
em nenhuma sub-agenda da ANPPS. Cerca de 42% foram clas-
sificados em doenças transmissíveis. Observa-se que mais de 
50% do recurso não foi classificado em nenhuma sub-agenda. 
Conclusões/Considerações Finais O estudo retoma a impor-
tância da pesquisa em saúde no país, especialmente, quando 
trata de temas de grande valor mundial para a saúde pública, 
como é o caso das doenças negligenciadas. Essa temática é de 
relevância pois não configuram apenas um problema para a 
saúde mundial, mas uma barreira ao desenvolvimento huma-
no e econômico das nações.

Cecilia Andrade de Melo e Silva; Bruno Leonardo Alves de 
Andrade;

14331 BUSINESS INTELLIGENCE UMA FERRAMENTA 
DE DEMOCRATIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE DA 
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO 
SUL

Introdução O conhecimento gerado, a partir do conjunto de 
informações em saúde pública, vem sendo reconhecido como 
instrumento fundamental para o processo decisório. O De-
partamento de Gestão da Tecnologia da Informação-DGTI da 
Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, iniciou no 
ano de 2015 um processo de democratização do acesso à in-
formação com o desenvolvimento de um portal de Business 
Intelligence (BI). Integra inteligência humana e computacio-
nal para contribuir no processo de planejamento, monitora-
mento e avaliação em saúde. Esta mudança na gestão da in-
formação rompe com a lógica de fragmentação, com dados 
centralizados em especialistas, e estabelece uma nova cultura 
de integração e gestão eficiente da informação. Com o uso 
dessa tecnologia o gestor consegue ter um olhar amplo sobre 
o que acontece com a população em diferentes perspectivas 
temporais e espaciais. Diferentes cenários são compostos 
a partir de interfaces flexíveis e dinâmicas entre diferentes 
bases de dados. Objetivos Relatar a experiência acerca da 
incorporação de práticas de Business Intelligence, a partir da 
consolidação de diversos dados em um único repositório de 
informações, denominado de Portal BI da Saúde Metodolo-
gia Trata-se de um estudo descritivo acerca de uma análise do 
DGTI/SES-RS na criação de um Portal de Business Intelligence. 
O BI foi implementado por meio do software QlikView, está 

disponível na internet em dois formatos, um denominado BI 
gestão estadual de acesso restrito e outro com denominação 
BI gestão municipal de acesso público. São apresentadas in-
formações quantitativas, gráficos e tabelas que permitem a 
utilização de filtros como localidade, faixa etária, sexo e ano, 
por exemplo. É possível acompanhar a situação de saúde do 
estado, por região de saúde, região administrativa de saúde e 
por município, através do cenário atual e de séries históricas.. 
Os usuários podem compor consultas personalizadas, deter-
minando quais informações serão extraídas e de que forma 
vão compor o relatório que permite download em formatos 
em planilha excel e/ou PDF. Resultados e Discussão Atualmen-
te o ambiente BI Gestão Estadual conta com mais de 30 pai-
néis, agrupados por painéis operacionais, gerenciais e estra-
tégicos. Os painéis classificados como operacionais subsidiam 
a gestão com informações de mortalidade; nascidos vivos; 
acompanhamento do fundo estadual de saúde; vigilância da 
tuberculose, influenza, meningite, Zikavírus, Chikungunya, 
Dengue; sistema de internação hospitalar e produção ambu-
latorial; gestão de medicamentos. Os painéis gerenciais, per-
mitem o acompanhamento de diversos indicadores de saúde; 
apresentam os parâmetros assistenciais do SUS; imunizações; 
doenças e agravos não transmissíveis. Os estratégicos, pos-
sibilitam o monitoramento semanal de mortalidade infantil, 
fetal e materna. Assim como informações georreferenciadas 
sobre Aedes aegypti. Já no ambiente BI Gestão municipal, as 
informações estão disponíveis em 8 painéis denominados: 
pactuação de indicadores 2017-2021; atenção básica; infec-
ções sexualmente transmissíveis; assistência ambulatorial 
especializada e hospitalar; imunizações; doenças crônicas não 
transmissíveis; mortalidade semanal infantil, fetal e materna 
e meu município. Conclusões/Considerações Finais O Portal 
BI da Saúde, é um ambiente que permite a análise e relação 
entre os dados de diversas bases de dados em saúde, propicia 
uma visão mais profunda e análises mais avançadas sobre a 
situação de saúde da população gaúcha. A incorporação des-
sa tecnologia tem agregado na melhoria dos processos de 
trabalho em saúde, facilitando o monitoramento e avaliação 
da situação de saúde e investimentos financeiros mais acertá-
veis, com impacto direto e significativo na tomada de decisão 
da gestão estadual como municipal. Referências Ministério da 
Saúde. Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2016-2019. 
Fundação Nacional de Saúde, 2016. Recuperado em 05 de 
agosto, 2016, de http://datasus.saude.gov.br/images/0305_
PDTI.pdf. Lima, C.R.A. Gestão da qualidade dos dados e in-
formações dos Sistemas de Informação em Saúde: subsídios 
para a construção de uma metodologia adequada ao Brasil. 
Fio Cruz, 2010.
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14633 SUPORTE ORGANIZACIONAL: PERCEPÇÃO DOS 
TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE UMA CLÍNICA 
PEDIÁTRICA

Introdução O processo de trabalho em instituições hospita-
lares é caracterizado por ser complexo e paradoxalmente 
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constituem um importante nicho de mercado. No entanto, 
os altos preços dificultam o acesso da população e a previ-
são é de que constituam gasto catastrófico para as famílias 
(IMS, 2015). Uma importante parcela destes medicamentos 
tem sido registrada sob condições especiais como processo 
de registro acelerado, algumas vezes sem a finalização de to-
dos os estudos clínicos e, portanto, sem o estabelecimento 
de sua real eficácia e segurança (Hatswell et al, 2016; Carroll, 
2012; Ellenberg, 2011). Assim, a concessão do registro sanitário 
desses medicamentos é um dos instrumentos centrais para a 
disponibilidade adequada dos medicamentos, exigindo das 
autoridades sanitárias cuidadosa análise para garantia de se-
gurança e eficácia (Gava et al,2010; Wied e Leufkens, 2013). 
Objetivos Este estudo objetivou analisar os anticorpos mono-
clonais (mABS), em comercialização no Brasil, no ano de 2016, 
registrados para tratamento de câncer e comparar as princi-
pais características de registro desses produtos biológicos, no 
Brasil e nos Estados Unidos (EUA). Metodologia Estudo des-
critivo retrospectivo que teve como objeto de análise os an-
ticorpos monoclonais em comercialização no Brasil em 2016 
e que tinham o câncer como indicação clínica registrada. Para 
identificar os anticorpos, foi consultada a planilha da Câmara 
de Regulação do Mercado de Medicamentos no site Anvisa. 
Todos os medicamentos foram classificados de acordo com 
a Anatomical Therapeutic Chemical Classification. Foram con-
sultados nos sites do Diário Oficial da União, Anvisa e FDA, o 
histórico do registro do produto, a última versão de bula apro-
vada e o processo do medicamento a fim de se identificar as 
seguintes variáveis: antígeno-alvo; tipo de anticorpo; empre-
sa detentora do registro; data de solicitação e concessão do 
registro; tempo de análise do processo e indicações terapêu-
ticas. A data de registro no Brasil foi levantada no Diário Ofi-
cial da União. As informações foram organizadas e analisadas 
em Microsoft Excel®. Resultados e Discussão Identificou-se 
34 anticorpos, dos quais 14 tinham como indicação o câncer. 
Destes, 43% eram humanizados, 36% humanos e 21% quiméri-
cos. Verificou-se que há uma tendência ao aumento da huma-
nização dos anticorpos ao longo dos anos a fim de se tentar 
diminuir a resposta imune gerada pelos mABS quiméricos. Fo-
ram identificados 7 antígenos-alvos, sendo os principais EGFR, 
CD20 e HER 2. Os dados mostraram que o registro de novos 
mABS não representa necessariamente a descoberta de no-
vos alvos. As principais indicações foram: linfomas, leucemias 
e câncer de mama e colorretal. A empresa farmacêutica Ro-
che apareceu como a líder de mercado, detendo o registro de 
43% dos anticorpos no Brasil, o que evidenciou a existência de 
um oligopólio diferenciado. Em relação ao momento do regis-
tro, todos os mABS foram registrados primeiro na FDA, exce-
to o nimotuzumabe para gliomas infantis, apenas aprovado 
na Anvisa. O tempo de análise pela FDA (média de 6 meses) 
também foi inferior ao tempo gasto pela Anvisa (14 meses). 
Nos EUA, apenas 4 dos 13 anticorpos não foram submetidos 
a nenhum mecanismo de aprovação acelerada; 5 foram apro-
vados como accelerated approval e 4 tiveram revisão prioritá-
ria. Conclusões/Considerações Finais O registro sanitário pode 
apresentar características diferentes em diversos países. Esse 
estudo identificou, principalmente, diferenças de indicações 
clínicas e de tempos gastos pelas Agências para aprovação 
do registro. A diferença de tempo encontrada não reflete, ne-

cessariamente, uma maior morosidade da agência brasileira, 
assim como uma maior rapidez de análise pela FDA não sig-
nifica maior qualidade das decisões regulatórias. A FDA tem 
no processo de registro atividades de pré-submissão na qual 
se verifica a adequação da documentação apresentada pela 
empresa. No Brasil, de forma diferente, a contagem do tempo 
de análise se inicia no momento do requerimento do registro, 
antes da checagem da documentação, e sofre influência até 
mesmo do tempo gasto pelas empresas para realizarem os 
ajustes administrativos. Nesse sentido, pretende-se realizar 
uma análise futura que considere marcadores de segurança 
como a retirada de indicações clínicas da bula e alertas emi-
tidos pós-registro. Referências CARROLL, J. The accelerated 
approval debate: faster FDA drug approvals may mean less 
efficacy data. Biotechnol Healthc. 2012;9(2):6-7. ELLENBERG, 
S.S. Accelerated Approval of Oncology Drugs: Can We Do Bet-
ter? J Natl Cancer Inst. v.103, n.8, p.616-617 GAVA, C.M. et al. 
Novos medicamentos registrados no Brasil: podem ser consi-
derados como avanço terapêutico? Ciência & Saúde Coletiva. 
v.15, supl.3, p. 3403-3412, 2010. HATSWELL, A.J. et al, 2016 Re-
gulatory approval of pharmaceuticals without a randomised 
controlled study: analysis of EMA and FDA approvals 1999–
2014. BMJ.v.6., n.011666, 2016. IMS INSTITUTE FOR HEALTH-
CARE INFORMATICS. Global Medicines Use in 2020: Outlook 
and Implications. 47p, 2015. WIED, C.C.G, LEUFKENS, H.G.M. 
From molecule to market access: Drug regulatory science as 
an upcoming discipline. European Journal of Pharmacology. 
v.719, p.9-15, 2013.

Thaís Jeronimo Vidal; Vera Lúcia Edais Pepe; Tatiana Aragão 
Figueiredo;

14927 DEFINIÇÕES OPERACIONAIS DAS NECESSIDADES 
EM SAÚDE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS: REVISÃO 
INTEGRATIVA

Introdução Em relação as pessoas com deficiências -PcDs, 
observa-se um maior risco de necessidades de saúde não sa-
tisfeitas, associando-se a vários impactos negativos na saúde, 
tornando-as mais susceptíveis à agravos frente à condição 
exacerbada ou tornada permanente, além do risco de perda 
irrecuperável de suas funções. Objetivos Sintetizar na literatu-
ra os principais aspectos referentes às necessidades de saúde 
de pessoas com deficiência física, auditiva e visual, com vistas 
ao desenvolvimento de definições operacionais. Metodologia 
Realizou-se revisão integrativa da literatura nas bases de da-
dos CINAHL, LILACS, Pubmed/Medline e SCOPUS, utilizando 
os descritores indexados Disabled Persons, Health Services 
Needs and Demand, Comprehensive Health Care e o descritor 
não indexado Health Needs. A data inicial da busca deu-se de 
1º janeiro de 2006 a 31 de janeiro 2015, identificando-se nove 
artigos que atenderam aos critérios de inclusão. Resultados 
e Discussão Desenvolveram-se definições operacionais que 
contemplaram quatro domínios, a saber: tecnologias que au-
mentem ou prologuem a vida (sete definições), vínculo com 
um profissional ou equipe de saúde (quatro definições), res-
posta às más condições de vida (sete definições) e autonomia 
e autocuidado na escolha do modo de “andar a vida” (oito 
definições). Conclusões/Considerações Finais Evidenciou-se 
a convergência de estudos para o domínio necessidades de 

A partir dos relatórios e mapas produzidos identificou-se que 
os bairros com aglomerados de imóveis positivos do mosqui-
to são os bairros com menores condições socioeconômicos 
e com abastecimento de água irregular e que os focos eram 
predominante identificados nos domicílios em recipientes de 
armazenamento de água. Conclusões/Considerações Finais A 
aplicação permitiu subsídios para a tomada de decisões estra-
tégicas acerca do combate ao mosquito Aedes aegypti. Pon-
dera-se ainda, que utilização desta aplicação computacional 
constitui-se como uma potente ferramenta de qualificação 
dos processos de vigilância em saúde, de forma que contri-
buiu para o planejamento e avaliação das ações de saúde.

Marcos Aguiar Ribeiro; Igor A. G. Teles; George E. A. Pinto; 
Thiago R. Magalhães; Lorena Pereira da Ponte Pierre; Izabelle 
Mont’Alverne Napoleão Albuquerque; Fernando Daniel de 
Oliveira Mayorga; Ana Suelen Pedroza Cavalcante; Diógenes 
Farias Gomes;

14812 CRIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA 
GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE PROVISÃO NO 
RIO GRANDE DO NORTE.

Introdução A Tecnologia da Informação (TI) é uma área que 
vem crescendo bastante nos últimos anos, principalmente 
pelo novo modelo de gerenciamento que as informações vem 
sendo tratadas nos diversos setores (1). Os programas de pro-
visão, além do propósito de suprir as necessidades da popula-
ção, no que concerne à assistência e educação em saúde, tem 
também o papel de organizar e divulgar os dados produzidos 
(2). Nesse contexto, o Programa Mais Médicos (PMM), que 
teve início em julho de 2013, e tem como objetivo fortalecer 
a Atenção Primária em Saúde (APS), melhorar a distribuição 
e proporção de médicos em áreas carentes e contribuir para 
reestruturação dos serviços de saúde (3). O Rio Grande do 
Norte foi um dos Estados pioneiros na adesão do programa, 
que hoje conta com médicos brasileiros e estrangeiros, distri-
buídos em regiões de saúde, com o acompanhamento feito 
por supervisores e tutores acadêmicos ligados à Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte e a fim de permitir melhor 
organização das informações e facilitar a comunicação entre 
esses profissionais foi elaborado um sistema de informação 
e gestão para o PMM-RN. Objetivos Esse trabalho objetiva 
apresentar o sistema de informação (SIGPP) elaborado para 
o gerenciamento do Programa Mais Médicos no Estado do 
Rio Grande do Norte. Metodologia O SIGPP é um ambiente 
virtual de gestão e troca de informações entre tutores e su-
pervisores dos programas de provisão, que foi criado em 2015 
pelos profissionais envolvidos na gestão pedagógica do PMM 
no RN em parceria com o Laboratório de Inovação Tecnológi-
ca em Saúde (LAIS) e passou a funcionar em janeiro de 2016. 
A metodologia utilizada foi a Extreme Programming, que é 
apoiada para uso em projetos com pequenas equipes e alto 
nível de comunicação entre os envolvidos (4), objetivando o 
desenvolvimento ágil e incremental do sistema, de acordo 
com as necessidades da gestão. O SIGPP é baseado em tecno-
logias web com suporte a interfaces adaptáveis, tornando-o 
acessível em computadores, tablets, smartphones e demais 
dispositivos. Em termos de desempenho e manutenção, o seu 
núcleo foi desenvolvido através da linguagem de programa-

ção Python em conjunto com o framework Django, permitin-
do um desenvolvimento ágil e ampla flexibilidade (5). Resul-
tados e Discussão A página principal dispõe de recursos como 
uma biblioteca virtual que armazena conteúdos pedagógicos, 
tais como manuais de práticas clínicas, protocolos e diretrizes 
terapêuticas e conteúdos administrativos como formulários, 
tutoriais para relatórios e planos de trabalho. Existe também 
um espaço reservado às notícias, notificações e links úteis e 
a interface de entrada permite ainda a exploração de outras 
informações como serviços, legislação e canais de atendi-
mento ligados ao governo federal, de modo que podem ser 
acessados de forma rápida e prática com apenas um clique. 
O sistema possibilita aos supervisores acesso a materiais de 
apoio, conteúdo e planos de trabalho a serem desenvolvidos 
ao longo do mês, além de ser um ambiente de repositório 
de documentos obrigatórios mensais como os atestados de 
comparecimento e resumos de supervisão, com os quais os 
tutores podem tomar decisões diante de situações não explo-
radas nos relatórios de supervisão padronizados pelo próprio 
programa. Nesse sentido, também funciona como um elo 
entre as Referências Descentralizadas do Ministério da Saú-
de e a Tutoria do Programa na emissão e acompanhamento 
das notificações pedagógicas e administrativas. Conclusões/
Considerações Finais O SIGPP pode ser considerada uma fer-
ramenta de fácil manuseio e acesso rápido, que permite aos 
profissionais inseridos no programa acompanhar de forma 
dinâmica e independente as informações relevantes sobre o 
processo de supervisão. Sua interface flexível possibilita que 
os usuários naveguem através de computadores, tablets e 
outros dispositivos mais utilizados atualmente, como smart-
phones. A capacidade de compartilhamento das informações 
em mesmo nível com todos os atores envolvidos no PMM é 
um destaque do sistema que demonstra ser útil na gestão do 
trabalho desenvolvido pelo programa. Referências 1. Hannah 
KJ, Ball JM, Edwards MJA. Introdução à informática em en-
fermagem. 3a ed. Porto Alegre: Artmed; 2009 2. Brasil. Por-
taria Interministerial nº 1.369, de 8 de julho de 2013. Dispõe 
sobre a implementação do Projeto Mais Médicos para o Brasil. 
Diário Oficial da União 2013; 8 jul. 4. Soares MS. Metodologias 
Ágeis Extreme Programming e Scrum para o esenvolvimento 
de Software. Revista Eletrônica de Sistemas de Informação 
ISSN 1677-3071 doi: 10.21529/RESI, v. 3, n. 1, 2004. 5. DJANGO 
PROJECT (Comp.). Django Overview. Disponível em: <http://
djangoproject.com>. Acesso em: 27 jan. 2017.

Lyane Ramalho Cortez; Philippi Sedir Grilo de Morais; José 
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14824 REGISTRO SANITÁRIO DE ANTICORPOS 
MONOCLONAIS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE 
CÂNCER: UMA COMPARAÇÃO BRASIL E ESTADOS UNIDOS

Introdução O câncer, com incidência anual crescente, é um 
problema de Saúde Coletiva reconhecido, cujas opções te-
rapêuticas ainda se constituem importantes desafios para 
os Sistemas de Saúde. Nesse contexto, o desenvolvimento 
de medicamentos como os anticorpos monoclonais e a pos-
sibilidade de alvejar e matar seletivamente células tumorais 
aparecem como esperança de cura. Estes medicamentos 
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ficação. Todavia, 69% não apresentam planos de cargos, car-
reiras e salários institucionalizado. O componente demonstra 
que a satisfação do profissional é avaliada pela gerência em 
83,3% dos estabelecimentos. O regime de trabalho estatutá-
rio/CLT foi identificado em 47,6% dos serviços. Todos os CEO 
monitoram o cumprimento da carga horária: 88,1% o fazem 
através do livro de ponto e 4,8% utilizam o ponto eletrônico; 
os demais utilizam outras formas de monitoramento. Dos CEO 
avaliados, apenas quatro enviaram os dados todos os meses. 
Conclusões/Considerações Finais Observa-se fragilidade nos 
vínculos trabalhistas e a ausência de oportunidades de qua-
lificação e ascensão na carreira, caracterizando precarização 
profissional. Assim, deve-se dar continuidade nas ações de 
avaliação visando intervenções nos serviços para melhoria da 
gestão dos profissionais, consequentemente do cuidado ofer-
tado à população.

Cindy Avani Silva Ceissler; Nilcema Figueiredo; Gabriela da 
Silveira Gaspar; SILVIA CARRÉRA AUSTREGÉSILO RÊGO; Leila 
Christiane Lima Carneiro Batista; Juliana Peixoto da Silva; 
Cassiana Maria da Silva; Rafaela Cardoso Mendes Campelo da 
Paz; Samuel Rodrigo de Andrade Veras; Josevan de Souza Silva; 
Danilo Rodrigues de Souza Almeida; Jéssica dos Santos Alves 
Barbosa; THAIRLA NATANNY DA SILVA SOUTO;

15017 PERCEPÇÃO DE USUÁRIOS SOBRE SOFTWARE 
DE ENVIO DE RELATÓRIOS ELETRÔNICOS POR EQUIPES 
DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Introdução O uso de sistemas de monitoramento e gestão 
eletrônicos são mundialmente usados. A partir da necessi-
dade de desenvolver ferramentas computacionais de gestão 
local com caracterização qualitativa de preenchimento, di-
ferenciado dos sistemas oficiais vigentes, que se limitam ao 
preenchimento quantitativo, surgiu o desenvolvimento do 
“software protótipo quali-ABSUS”. Com a formatação de um 
sistema para uso local e caracterizando-se como instrumento 
auxiliar na condução de informações sobres atendimentos 
e rotinas em saúde pública. Objetivos Objetivou-se avaliar a 
percepção do uso do software protótipo quali-ABSUS duran-
te 30 dias em 02 unidades de saúde, verificando a sua eficiên-
cia no fortalecimento da comunicação entre as equipes da 
estratégia saúde da família e os gestores locais de atenção 
básica em saúde no município de Castanhal, estado do Pará/
Brasil, norte da Amazônia. Metodologia Durante 30 dias, oito 
participantes utilizaram o software quali-ABSUS. Foram 04 
enfermeiros e 04 gerentes da atenção básica do município, 
escolhidos com base nos critérios de inclusão, os quais rece-
beram capacitação em seus ambientes de trabalho sobre o 
funcionamento do software. O programa foi instalado nos 
computadores das UBS e da Secretaria Municipal de Saúde. 
Seguidamente os enfermeiros iniciaram o envio dos relató-
rios para os gerentes, com monitoramento diário pela equipe 
de pesquisa de modo a constatar o recebimento dos relató-
rios. Após o período estabelecido para o teste de envio de 
relatórios, foram feitas as entrevistas, previamente agenda-
das, seguindo roteiro validado que após o período de expe-
riência foi agendado a data e horário para cada participante 
responder sobre o uso do software quali-ABSUS. Resultados 
e Discussão Verificou-se a utilização frequente do software. 
Durante o período, foram enviados 87 relatórios para os ge-

rentes do nível central. Conforme a divisão das subjanelas de 
envio, obteve-se: 42 relatórios de atendimentos, 14 relatórios 
de atendimentos individuais, 27 relatórios de atividades cole-
tivas e 04 relatórios de problemas relevantes. Destaca-se as 
seguintes falas dos usuários: “Não tive dificuldade, aprendi 
logo a utilizar o programa. Qualquer dúvida que tinha aces-
sava o site de ajuda com o botão ajuda das telas”. “A rapidez 
com que posso informar os atendimentos é muito boa, gos-
taria de ficar utilizando o software no meu trabalho”. “Envio 
de informações de maneira rápida e com confiabilidade, nos 
garantindo a informação de maneira hábil e clara”. As suges-
tões dos participantes foram no sentido da criação de uma 
versão mobile, com o uso em celulares e tabletes para o soft-
ware e a opção do feedback para os profissionais redatores 
sobre as condutas a serem tomadas e decisões e sugestões 
encaminhadas pela gestão. Foi mencionado também com 
frequência a ausência ou dificuldade de acesso à internet 
nas unidades pesquisadas. Conclusões/Considerações Finais 
Foi observado que os participantes usaram com frequência 
o software, demonstrando, disposição em usar ferramentas 
que possam aprimorar suas tarefas e possibilitar uma agili-
dade maior, principalmente para enviar informações rápidas 
para a tomada de decisões. O uso da ferramenta mostrou-se 
de fácil aplicação e manuseio, com linguagem de rápido en-
tendimento para usuários que não são habituados com soft-
wares específicos para uso nos seus locais de trabalho. Com a 
sugestão dos participantes para a criação de uma versão mo-
bile para o uso em celulares e tabletes e outras observações 
feitas por esses usuários teremos como disposição seguinte 
a atualização do instrumento para um funcionamento mais 
abrangente e adaptado para as exigências dos seus usuá-
rios. Referências AVGEROU, C. Discourses on ICT and deve-
lopment. Information Technologies and International Deve-
lopment, Los Angeles, v. 6, n. 3, p. 1-18, 2010. CAVALCANTE, 
R.B; FERREIRA, M.N; SILVA, L.T.C; SILVA, P.C. Experiências 
de informatização em enfermagem no Brasil: um estudo bi-
bliográfico. J. Health Inform, 2011 Julho-Setembro; 3(3):130-4 
EVANGELIST, L. E. Implantação de Sistemas de Informação 
em Saúde: Transformando Métodos e Técnicas em resulta-
dos. CBIS, 2006. Disponível em: <www.sbis.org.br/cbis/arqui-
vos/886.doc> Acesso em: 24/Out/15. NETTO, J.A; CAMARGO, 
J.T.F. WINSAÚDE: Um software de apoio aos serviços de 
saúde. Rev. Interciência e Sociedade. São Paulo, 2012, pág: 
150-154. RIBEIRO, J.C; RUOFF, A. B; BAPTISTA, C.L.B.M. Infor-
matização da Sistematização da Assistência de Enfermagem: 
avanços na gestão do cuidado. J. Health Inform. 2014 Julho-
Setembro; 6(3): 75-80

Antônio Idalmir Rodrigues de Oliveira; Márcia Maria Bragança 
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15033 CUIDANDO DO NINHO DA CEGONHA: 
IMPLANTAÇÃO DA CADERNETA DA GESTANTE EM 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA

Introdução As taxas de mortalidade materna e infantil ainda 
são indicadores que maculam as estatísticas nacionais no que 
se refere à atenção à saúde da mulher e da criança. No Bra-
sil, o Ministério da Saúde adotou o Cartão da Gestante para 
acompanhamento do Pré-natal, o que não tem se mostrado 

tecnologias que aumentem ou prologuem a vida. Os demais 
domínios são abordados em menor proporção, considerando 
os aspectos históricos e sociais das necessidades.

Sâmara Sirdênia Duarte de Rosário; Francisco Arnoldo Nunes 
de Miranda; Izabella Bezerra de Lima Moura; Simone Regina de 
Carvalho; Herta Nadete Silva de Lucena;

14958 INFORMATIZAÇÃO DA TRIAGEM MÉDICA: 
INSTRUMENTO DE GESTÃO

Introdução Trabalho no setor de emergência de unidade 
hospitalar terciária em atendimento cardiopulmonar no Es-
tado do Ceará, onde a demanda de atendimento encontra-
se acima de nossa capacidade instalada. Nossa realidade não 
é diferente de outras unidades hospitalares, contando com 
corredores onde há pacientes internados. O processo da su-
perlotação é complexo e tem muitas origens que se interre-
lacionam, mas em todas elas há algo em comum que pode 
ser repensado, gerando grande impacto: melhoria da gestão. 
Mas para isso, é necessária informação. Não há como gerir 
ou administrar nada sem informação. Em nossa unidade, o 
sistema de informação adotado pelo hospital não gera dados 
pertinentes para essa gestão e nossa emergência ainda não 
conta com atendimento informatizado, sendo todo o aten-
dimento médico e de enfermagem registrado em papel, o 
que dificulda geração de dados. Diante desse cenário, nos 
perguntamos: há como adaptar o sistema para que possa ser 
util para gestão? Objetivos Geral: informatizar o atendimento 
da triagem médica e sua validação Específicos: - Identificar 
o perfil da população em atendimento - Elaborar requisitos 
para informatização do atendimento médico de triagem - 
Criar em conjunto com o setor de Tecnologia de Informação a 
ficha de triagem médica Metodologia Trata-se de um projeto 
de intervenção realizado de janeiro a dezembro de 2016, em 
unidade hospitalar terciária referência em atendimento car-
diopulmonar, dispondo de todos os procedimentos de alta 
complexidade nestas áreas e destacando-se no transplante 
cardíaco de adultos e crianças, a instituição é gerenciada pela 
Secretaria de Saúde do Ceará, e atende pacientes dos 184 
municípios do Ceará e das regiões Norte e Nordeste do país 
(SESA 2016). A estrutura física conta com três consultórios 
médicos, uma sala para raio X, uma sala para coleta de exa-
mes laboratoriais, sala para as categorias gerenciais, repouso 
médico e de enfermagem, sala para triagem e acolhimento 
com classificação de risco. Participaram diretamente do pro-
cesso os médicos que trabalham na triagem da emergência 
e profissionais do setor de tecnologia da informação – TI. 
Resultados e Discussão A construção da ficha informatizada 
de triagem médica foi um desafio e houve muitas barreiras a 
serem superadas: tecnológicas, necessidades e mudança. A 
maioria dos colegas médicos se mostrou insatisfeita com a 
mudança que iria ocorrer, pois estavam acostumados com o 
atendimento atual com registro em papel e a não entregarem 
uma contra-referência àqueles pacientes que não continua-
riam o atendimento em nossa unidade. Alguns, pela idade, 
não aceitavam a informatização com receio de não consegui-
rem utilizar a nova ferramenta e acreditarem que levaria mais 
tempo de atendimento. Em relação ao setor de Tecnologia 
de Informação - TI, a relação foi muito mais fácil e estavam 

abertos a ouvir nossas necessidades e as mudanças que de-
mandávamos, mas cada avanço era demorado, pois tudo que 
era criado seguia os passos de atualização na fonte, depois 
na ficha A, teste de conflitos do sistema e finalmente, teste 
em campo. Isso demandou muito tempo de planejamento e 
criação. Os testes em campo foram fundamentais para evi-
denciar lacunas deixadas no momento da criação e que ainda 
não haviam sido percebidas, até finalmente serem corrigidas 
e termos o produto final Conclusões/Considerações Finais A 
criação da ficha informatizada da triagem médica foi um pro-
cesso demorado, pois a maioria dos sistemas não são foca-
dos para a realidade daqueles que vão utilizá-lo, mas também 
enriquecedor pois trouxe uma melhor relação entre equipe 
de TI e médica, gerando uma importante ferramente de ges-
tão que é capaz de mostrar em multiplataforma dados de 
perfil epidemiológico dos pacientes, local de origem, se hou-
ve regulação médica, tipo de transporte até a emergência, 
sinais vitais e principais grupos de doenças atendidas, além 
de gerar ficha de contra-referência para encaminhamentos. 
Referências McDONALD, L.; BUTTERWORTH, T.; YATE, D.W. 
Triage: a literature review I985 - I993. Emerg Nurs Accid 1995, 
3:201-7 PIRES, P.S. Tradução para o português e validação de 
instrumento para triagem de pacientes em serviço de emer-
gência: “Canadian Triage and Acuity Scale” (CTAS). 2003. 
206p. Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo – Esco-
la de Enfermagem. São Paulo, 2003 Souza, C. C. d. Grau de 
concordância da classificação de risco de usuários atendidos 
em um pronto-socorro utilizando dois diferentes protocolos. 
(Dissertação - Mestrado). Escola de Enfermagem, Univer-
sidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009. 119 p 
Anziliero, F. Emprego do Sistema de Triagem de Manchester 
na estratificação de risco: revisão de literatura. (Trabalho de 
Conclusão de Curso). Escola de Enfermagem, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. 47 p
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14992 PORTALCEO: AVALIAÇÃO DO COMPONENTE DE 
QUALIDADE GESTÃO DE PESSOAS

Introdução O PortalCEO consiste em ferramenta eletrônica 
de auto processamento de dados de avaliação, planejamento 
e gestão das atividades dos Centro de Especialidades Odon-
tológicas. Idealizado e validado em pesquisa anterior, vem 
sendo utilizado em serviços de Pernambuco para melhoria 
de qualidade. Esta ferramenta considera seis dimensões de 
qualidade, incluindo Gestão de Pessoas. Objetivos Avaliar os 
CEO de Pernambuco em relação ao componente de qualidade 
Gestão de Pessoas por meio da ferramenta eletrônica Portal 
CEO. Metodologia Estudo avaliativo, exploratório e descritivo 
com delineamento transversal. Foram inclusos os 58 CEO de 
Pernambuco, dos quais gerentes de 42 destes serviços alimen-
taram mensalmente a plataforma no período de novembro de 
2014 a dezembro de 2015. Os serviços são classificados em Sa-
tisfatórios (≥7,0) e insatisfatórios (<7,0) de acordo com a nota 
gerada. Os dados foram tabulados no Microsoft Excel 2010 e 
analisados descritivamente por meio do software SPSS. Resul-
tados e Discussão A nota média do componente no período 
estudado foi 6,23, considerada insatisfatória. Em 52,4% dos 
CEO, os profissionais recebem algum tipo de incentivo/grati-
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bucal Cartoons in the wartoons in the waiting room: an oral 
health educacion tool Caracterização do cenário de pesquisa. 
v. 10, n. 1, p. 69–72, 2011. Tanuri A, Caridea E, Dantas MC, Mor-
gado MG, Mello DL, Borges S, et al. Prevalence of mutations 
related to HIV-1 antiretroviral resistance in Brazilian patients 
failing HAART. J Clin Virol. 2002.

Francisco Américo Micussi; Talita Maia Rego; Renackson 
Jordelino Garrido; Paula Yndihanara Monteiro Andrade; Mayara 
Márcia de Oliveira Melo;

15058 AMBIENTOTERAPIA COMO ESTRATÉGIA DE 
PROMOÇÃO À SAÚDE EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO

Introdução Ambientoterapia, proposta pelo Governo Fede-
ral, é o tratamento ao espaço físico -envolve espaço social, 
profissional e relações interpessoais) para atenção acolhe-
dora, resolutiva e humana. Baseia-se na PNH, com a indisso-
ciabilidade entre atenção e gestão, integralidade do cuidado 
e dos processos de trabalho; protagonismo, autonomia dos 
sujeitos, com corresponsabilidades no gerir e de cuidar. Obje-
tivos O presente estudo intenciona delinear um relato de ex-
periência acerca das práticas de Ambientoterapia realizadas 
por uma equipe interdisciplinar no setor de Saúde Mental do 
Hospital Universitário Walter Cantídio-UFC. Metodologia Tra-
ta-se de um relato de experiência de uma modalidade grupal 
relevante na instituição. Os encontros iniciam às 7:30h; usuá-
rios que aguardam consulta no ambulatório de Saúde Mental 
do HUWC são convidados a participar do grupo e se segue 
com estratégias de acolhimento e socialização. São propostas 
técnicas variadas, como relaxamento, respiração profunda e 
alongamento, a partir da constatação do alcance terapêutico 
e sob concordância do grupo. Há vivências com práticas coti-
dianas saudáveis (atividade física, alimentação saudável, orga-
nização do cotidiano, sono, etc.), alicerçados no aporte teóri-
co da Educação em Saúde e sob demanda grupal. Resultados 
e Discussão A inserção de uma equipe interdisciplinar (Resi-
dência Multiprofissional, equipe de saúde mental) favorece 
olhar integral sobre os sujeitos e contextos, a partir de uma 
relação horizontal. As estratégias de acolhimento e cuidado 
propostas são uma potência no que tange ao plano terapêuti-
co singular e tendem a otimizar relações entre os serviços de 
saúde e usuários, por meio da escuta qualificada e a partir da 
valorização de demandas pessoais e das experiências particu-
lares. A atuação interdisciplinar gera conhecimentos comuns 
a partir do compartilhamento, garantindo a especificidade de 
cada núcleo de saberes.Tem-se esta prática como expressão 
da reconfiguração dos paradigmas em saúde Mental. Conclu-
sões/Considerações Finais A Ambientoterapia oferece espaço 
de acolhimento para usuários e familiares no ambulatório de 
saúde mental-HUWC, com estratégias de promoção de saúde 
e prevenção de agravos (psíquicos e de saúde geral) em uma 
instituição terciária, para uma melhoria do autocuidado,fo-
mentando um estilo de vida mais saudável e funcional, com 
protagonismo dos sujeitos.

Ana Ney de Castro Feitosa; Ana Paula Brandão Souto; Lúcia 
Maria Sampaio de Pinto Pessoa;; Hilzanir Barbosa de Medeiros 
Machado; Luana Barreto de Araújo; Fabíola Benevides Bonfim; 
karine Benevides;

15108 A MONOTIPIA COMO INSTRUMENTO DE 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E DEMOCRATIZAÇÃO DE 
SABERES NA PESQUISA EM SAÚDE.

Introdução A pesquisa em saúde requer do pesquisador mais 
que uma intenção de “saber sobre”; uma implicação crítica, 
com a forma como se produz este saber na ambiência da 
pesquisa, com o lugar que ocupa o saber dos sujeitos nela 
inseridos, ao longo se sua construção, e sobretudo com os 
produtos resultantes da pesquisa, não apenas imediatamen-
te, mas ao longo da história que se constrói com os efeitos 
que ela provoca desde os primeiros contatos com tudo o que 
a envolve. Já que a ciência também pode reproduzir mecanis-
mos de dominação e de exclusão, e inclusive se colocar em 
subserviência ou em composição com esses processos, ou 
em oposição a eles. Com base nas críticas de Souza Santos 
ao que ele denominou de sociologia das ausências, e numa 
bricolagem entre a psicologia sócio histórica de Vygotsky e 
a Educação Popular proposta por Paulo Freire e Gadotti, o 
presente trabalho relata a utilização da Monotipia- uma técni-
ca, possivelmente milenar, como alternativa a instrumentos 
tradicionais da pesquisa científica, e discorre sobre o uso da 
técnica, numa pesquisa desenvolvida com homens envelhe-
centes e idosos em situação de rua, e sua potencialidade na 
mediação e produção de “saberes com”. Objetivos Apresen-
tar a pesquisa envelhece -Ser na rua - significados atribuídos 
ao viver na rua, modos de vida e atitudes de homens na faixa 
etária de 50 anos e mais, no cotidiano da vida na rua; Discor-
rer sobre a monotipia como técnica artística, e fundamentar 
sua apropriação como instrumento na pesquisa e educação 
em saúde; partilhar a experiência do uso da monotipia na 
pesquisa; sustentar a monotipia como instrumento de ino-
vação e democratização na produção de “saberes com” na 
pesquisa em saúde. Metodologia A monotipia é uma técnica 
artística utilizada por vários precursores da arte, e sobreviveu 
ao longo de vários anos, por sua capacidade de convocar à 
fala quem a realiza, já que provoca um exercício de constru-
ção /desconstrução/reconstrução de sentido na experiência 
e contato com ela. Por isso, em consonância com o suporte 
teórico da psicologia sócio histórica que afirma ser o homem 
e a sociedade có ( construtores, desconstrutores e recons-
trutores) de sua história na interação com as coisas e os ou-
tros homens, a atividade foi realizada com um grupo de 20 
homens, em duas tardes, de 15-17h. Os substratos sutilizados 
foram papelão e papel cartão de diversas cores que eram es-
colhidos pelos participantes, e sobre um desses substratos 
foram derramadas tinta guache nas cores básicas, de acordo 
com o desejo de cada pessoa. A segunda folha foi colocada 
sobre a primeira, e logo após, friccionada a gosto por quem a 
fez. Após isto foram abertas rodas de conversas sobre a ati-
vidade Resultados e Discussão A monotipia foi considerada 
pelos participantes da pesquisa, como uma das atividades de 
que mais gostaram. Entre os significados atribuídos à técni-
ca, no campo de fala dos idosos, apareceram os seguintes: 
“era uma coisa muito boa e bonita de fazer”, era “diferente 
daquelas perguntas chatas que os outros faziam”, “ajudou 
a distrair das coisas ruins da vida; era muito profunda e aju-
dava a pensar” “fez a gente se sentir importante” fez muita 
gente descobrir que podia fazer coisa boa e bonita ainda”, 

instrumento capaz de contribuir para a melhoria da qualidade 
dessa assistência. Objetivos Implantar a Caderneta da Gestan-
te na Unidade de Saúde da Família (USF) do Campo da Man-
gueira, no município de Macaíba/RN, Brasil, visando qualificar 
a atenção prestada à mulher quando no ciclo gravídico, parto 
e puerpério. Metodologia O projeto de intervenção teve por 
objetivo implantar uma Caderneta da Gestante visando o apri-
moramento ao atendimento à mulher no ciclo gravídico-puer-
peral. O método de construção da Caderneta da Gestante, ob-
jeto da intervenção aqui relatada, aproxima-se do método de 
construção do Projeto Terapêutico Singular, à medida que fa-
vorece o protagonismo e autonomia dos sujeitos que se trans-
formam, mutuamente. Dessa forma, adotamos a aplicação e 
o acompanhamento do uso da Caderneta da Gestante como 
ferramenta tecnológica de gestão do cuidado ao Pré-Natal em 
uma Unidade de Saúde da Família, no município de Macaíba/
RN. Resultados e Discussão Foram selecionadas e acompa-
nhadas 09 (nove) gestantes, na faixa etária de 19 (dezenove) 
a 30 (trinta) anos, sendo a média de idade de 24 (vinte e qua-
tro) anos e no período gestacional compreendido de 07 (sete) 
a 11 (onze) semanas durante abril a julho de 2014. No total fo-
ram realizadas 46 (quarenta e seis) consultas, dentre as quais 
27 (vinte e sete) pelo médico, 19 (dezenove) pela enfermeira, 
além dos atendimentos realizados pelo dentista, imunização e 
visitas domiciliares. O registro do processo de implantação da 
caderneta constou de anotações em prontuários e relatórios 
dos momentos de encontros com gestantes e com equipe de 
saúde. Conclusões/Considerações Finais Houve satisfação de-
monstrada pelas gestantes contribuindo dessa maneira para a 
adesão ao Pré-Natal - PN, maior estabelecimento de vínculos, 
melhora da autoestima das gestantes e na qualidade do PN. 
Contribuiu para mudanças nos modos de fazer a atenção ma-
terno-infantil, podendo ser recomendada para implantação 
na rede municipal.

Francisco Américo Micussi; Elizabethe Cristina Fagundes de 
Souza;

15044 HIVINHO: SUPERANDO COM MAGIA OS DRAMAS 
DO TRATAMENTO

Introdução Após três décadas dos primeiros relatos da Sín-
drome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), os avanços da 
terapia antirretroviral vêm proporcionando melhores condi-
ções de vida e de saúde para pessoas vivendo com HIV/AIDS, 
permitindo caracterizá-la como enfermidade crônica (Brasil, 
2008; Chen, Hoy & Lewin, 2007). A manutenção da boa ade-
são aos medicamentos antirretrovirais é considerada funda-
mental para a terapia de pacientes com HIV/Aids, pois falhas 
no seguimento da prescrição podem levar ao comprometi-
mento de toda a terapia (Tanuri et al., 2002). Nas crianças, a 
adesão torna-se mais relevante se forem considerados os di-
ferentes graus de maturidade do sistema imunológico. Desta 
forma, ampliar o fenômeno adesão é um desafio, devendo ser 
enfrentado com todas os recursos disponíveis e possíveis. As 
manifestações artísticas/literárias podem ser relevantes arti-
fícios para esta empreitada. Por sua vez, a História em Qua-
drinhos (HQ) se propõe, devido à sua peculiar articulação en-
tre texto-imagem (Helena et al., 2011), a ser uma motivadora 
forma de comunicação junto ao público infanto-juvenil (Dos 

Santos; Ganzarolli, 2011; Oliveira, 2008). Objetivos Aliar a prá-
tica profissional ao emprego de uma tecnologia educacional 
lúdica, a Historia em Quadrinhos, em um serviço especializado 
de atendimento a crianças e adolescentes vivendo com HIV/
AIDS, visando o aumento da adesão ao tratamento antirretro-
viral. Metodologia Dada a importância do uso de ferramentas 
alternativas no fortalecimento do tratamento, foi criada uma 
História em Quadrinhos (HQ), baseada na estória de vida de 
um fictício paciente do serviço, elencando seus anseios, lutas 
e paixões. Utilizou-se um enredo dinâmico que reflete a prá-
tica profissional do autor como Pediatra e Infectologista nos 
serviço de HIV/AIDS em um hospital público de doenças infec-
ciosas de Natal/RN, proporcionando uma visão crítica e pro-
funda da realidade desses pacientes. Devido a complexidade 
do assunto, optou-se pelo caráter lúdico como ferramenta 
teórica e operacional na construção de uma HQ com signos 
gráficos, imagens e escrita na concepção e execução de uma 
ideia que permita apreender os sentidos por meio das formas, 
encarando fenômenos de significação em sua realidade. Des-
se modo, o uso das HQ se mostra eficaz na transmissão de 
conhecimentos, pois ao se verem como os personagens to-
mam para si o cenário ali representado. Resultados e Discus-
são Uma tiragem de revistinhas (2.500) foi impressa no mês 
de outubro de 2016, sendo inicialmente distribuídas no Con-
gresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica, Fortaleza/CE, com 
objetivo de divulgar o projeto, bem como inspirar os congres-
sistas a implantar novos meios de melhorar a adesão e esta-
belecer laços mais fortes com as crianças acompanhadas em 
seus serviços. Houve boa receptividade do material por parte 
dos participantes e pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Em 
novembro, a HQ foi lançada no serviço de atendimento espe-
cializado no Hospital de Referência de tratamento de doenças 
infecciosas, no qual o público alvo de crianças e adolescen-
tes é atendido. No mês de Dezembro/2016 foram distribuídas 
revistinhas a todos os pacientes revelados e seus cuidadores 
(atendidos no mês), por sua vez, aos pacientes não revelados, 
distribuiu-se apenas aos seus cuidadores (atendidos no mês), 
com o intuito de a partir do mês Fevereiro de 2017 avaliar o im-
pacto do referido instrumento através de um questionário se-
mi-estruturado. Conclusões/Considerações Finais O uso da HQ 
como meio de difusão do conhecimento científico emerge, 
outrossim, sendo uma das técnicas de firmamento da adesão 
ao tratamento de crianças com HIV/AIDS, demonstrando que 
é possível, a partir de uma reflexão sistemática e aplicação pla-
nejada, ser um recurso viável e de grande potencial, mesmo 
sendo não-formal, para a educação em saúde. Destarte, pode 
ser coadjuvante para combater mitos, estigmas, medos, pre-
conceitos e vergonhas sofridas no cotidiano desses pacientes, 
proporcionando uma vivência com melhor qualidade de vida. 
Referências Brasil. Ministério da Saúde. Programa Nacional 
de DST e Aids (2008). Manual de adesão ao tratamento para 
pessoas vivendo com HIV e Aids. Brasília: Ministério da Saúde. 
Chen, L. F., Hoy, J., & Lewin, S. R. (2007). Ten years of highly 
active antiretroviral therapy for HIV infection. Medical Journal 
of Australia, 186(3), 146-151. Dos Santos, M. O.; Ganzarolli, M. 
E. Histórias em quadrinhos: Formando leitores. Transinforma-
cao, v. 23, n. 1, p. 63–75, 2011. Helena, L. et al. Histórias em qua-
drinhos na sala de espera: um método de educação em saúde 
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tação do Centro Regional de Referência (CRR) para Formação 
Permanente dos Profissionais que atuam nas Redes de Aten-
ção Integral à Saúde e de Assistência Social com Usuários de 
Crack e outras Drogas e seus Familiares’. Metodologia Subsi-
diado pela SENAD, foi desenvolvido em parceria com a UECE. 
A equipe foi composta por 5 facilitadores responsáveis pela 
concepção da ementa e aplicação da metodologia utilizada. 
A diversidade de olhares contemplou disciplinas como a psi-
cologia, enfermagem, medicina, farmácia, assistência social, 
pedagogia e arte terapia. O curso contou com 50 discentes, 
trabalhadores e profissionais (assistência social, bombeiros, 
instituições religiosas, educação, polícia, dentre outros), 
oriundos dos municípios que compõem a microrregião de 
saúde de Acaraú. Ocorreu em três módulos presenciais e um 
módulo de dispersão, perfazendo um total de 60 horas/aula. 
Os encontros aconteceram em forma de rodas de conversa, 
enriquecidas com dinâmicas de integração, leituras de artigos 
e livros em equipes, atividades de dispersão na comunidade, 
abordagens de casos reais, exibição de filmes e vídeos sobre 
a temática, exploração da música como recurso, além da arte-
terapia e terapia comunitária. Resultados e Discussão O enfo-
que do curso apoiou-se na resolutividade da atenção voltada 
para o atendimento nos serviços direcionados à população 
com problemas decorrentes do uso abusivo de álcool e outras 
drogas. A realidade no campo foi tomada como ponto de par-
tida para formulação de estratégias didático-pedagógicas que 
facilitaram a expressão, descrição, análise e crítica construtiva 
para uma melhor abordagem nas situações de riscos decor-
rentes do uso do crack. Em todos os módulos foram utiliza-
das metodologias ativas variadas, as quais foram capazes de 
elevar a autonomia dos participantes, empoderando-os no ge-
renciamento e corresponsabilidade pelo seu próprio processo 
de formação. A visita dos participantes ao território em busca 
de um caso especial para estudo, resultou na exploração de 
‘estudo de casos’ e correspondeu ao ponto alto da experiên-
cia, pois perpassou todos os conteúdos teóricos, refletindo 
um movimento de vai-e-vem entre teoria e prática. A elabora-
ção do Projeto Terapêutico Singular, trouxe à tona os desafios 
diários enfrentados pelos discentes ao lidar com a realidade, 
proporcionando atitudes reflexivas e proativas diante das re-
des formais e informais no enfrentamento da problemática. 
Conclusões/Considerações Finais As metodologias ativas se 
mostraram eficientes e necessária na condução dos proces-
sos formativos, especialmente por permitir a sensibilização 
e o compartilhamento de experiências e saberes diante do 
real vivido pelo coletivo. A opção por equipes de trabalho 
construídas a partir da diversidade de profissões, enriqueceu 
a metodologia por ampliar a visão de mundo dos participan-
tes. A proposta de sala de aula invertida aplicada em todos os 
cursos ministrados, permitiu ao docente agir como facilitador 
proporcionando o protagonismo dos discentes. Essas formas 
de Inovações Tecnológicas de ensino permitem a experiência 
da aprendizagem baseada em problemas, dignificando o terri-
tório a partir de situações significativas e contextualizadas no 
universo real. A avaliação realizada com todos os participante 
ao final do curso, revelou alto grau de satisfação com as meto-
dologias ativas utilizadas durante a experiência. Referências 
ARAÚJO, Verbena Santos; DIAS, Maria Djair; BUSTORFF, Lei-
la Alcina Correia Vaz. A instrumentalização da educação em 

saúde na atenção básica. Revista de Enfermagem Referência, 
n. 5, p. 7-17, 2011. BALLARIN, Maria Luisa Gazabim Simões et 
al. Metodologia da problematização no contexto das disci-
plinas práticas terapêuticas supervisionadas. Cad. Ter. Ocup. 
UFSCar, São Carlos, v. 21, n. 3, p. 609-616, 2013. http://dx.doi.
org/10.4322/cto.2013.063 CYRINO EG, TORALLES-PEREIRA 
ML. Trabalhando com estratégias de ensino-aprendizado por 
descoberta na área da saúde: a problematização e a apren-
dizagem baseada em problemas. Cad Saúde Pública 2004; 
20(3):780-788. FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes 
necessários à prática educativa. 21. ed. São Paulo: Paz e Terra, 
1996. 156 p. RICHARTZ, T. Metodologia ativa: a importância da 
pesquisa na formação de professores Revista da Universidade 
Vale do Rio Verde, Três Corações, v. 13, n. 1, p. 296-304, 2015.

Indara Cavalcante Bezerra; Maria Salete Bessa Jorge; Ana Paula 
Cavalcante Ramalho Brilhante;

15267 DESIGN DE INTERAÇÃO PARTICIPATIVO 
CENTRADO NO USUÁRIO: DESCRIÇÃO DE UM APLICATIVO 
VOLTADO PARA EDUCAÇÃO EM HIGIENE BUCAL

Introdução Segundo Moura (2012), conteúdos educacionais 
não se limitam mais a um computador pessoal. Estenderam-
se também às tecnologias móveis, proporcionando um novo 
panorama educacional, o mobile learning. O design de intera-
ção participativo centrado no usuário é um método próprio 
para o desenvolvimento de aplicativos. Destaca-se por contar 
com a participação contínua do pesquisador e por levar em 
conta as necessidades, capacidades e limitações dos usuários. 
Essencialmente consiste em desenvolver produtos interati-
vos que sejam fáceis e eficazes – sempre na perspectiva do 
usuário (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013). Segundo mesmos 
autores, este método envolve quatro atividades básicas: iden-
tificar necessidades e estabelecer requisitos, desenvolver de-
signs alternativos que preencham esses requisitos, construir 
versões interativas, de maneira que possam ser comunicados 
e analisados, e por fim, avaliação do processo. Três caracterís-
ticas-chave, quanto ao design de interação: os usuários estão 
envolvidos no processo, a usabilidade e as metas decorrentes 
da experiência do usuário devem ser identificadas, sendo a 
interação em todas as quatro etapas imprescindível (PREE-
CE; ROGERS; SHARP, 2013). Objetivos Descrever três etapas 
do design de interação participativo centrado no usuário de 
um aplicativo voltado para educação em higiene bucal, o Oral 
Health Kids. Metodologia A atividade de identificação de ne-
cessidades e estabelecimento dos requisitos ocorreu na pri-
meira etapa desta pesquisa, que incluiu uma revisão integrati-
va, confecção do Benchmark e foi complementada mediante 
reuniões com o desenvolvedor de software e usuários. O (re) 
design consistiu na análise das telas, personagens e customi-
zações por parte dos usuários e do fluxograma e diagrama de 
caso de uso por parte do programador junto ao dentista. A 
terceira etapa consistiu na elaboração de um protótipo com 
a finalidade de verificar se os requisitos propostos foram con-
templados. O design de interação se fundamenta no desen-
volvimento de um sistema pelo que se espera dele a partir de 
considerações dos usuários, com características direcionadas 
para experiência decorrente da interação do usuário com o 
sistema criado. Para que a avaliação seja bem-sucedida, o de-
sign precisa ser expresso de uma forma com a qual o usuário 

“deu esperança e vontade pra viver e sonhar de novo” “ “fez 
pensar que até com um papel velho a gente pode fazer arte e 
ainda vender pra granfinada” se até um papel véi pode ficar 
tão bunito, acho que a gente também pode, né? “A monoti-
pia produziu novas formas de saber com e sobre a realidade, 
por meio de um fazer interativo; Aproximou pesquisados e 
pesquisadores, e empoderou os sujeitos envolvidos, para 
criticar os instrumentos tradicionais da pesquisa e os luga-
res de saber/poder instituídos. A técnica possibilitou revelar 
potencialidades artísticas, culturais e afetivas nos idosos em 
situação de rua, e evidenciou-se como uma tecnologia leve, 
em contextos culturais diversos. Conclusões/Considerações 
Finais A política, planejamento e gestão em saúde requer re-
flexão incansável sobre os processos utilizados para a pro-
dução de novos saberes. Se é um desafio construir um dis-
curso coerente e teorizar sobre esses temas, mais desafiador 
é implementar ações concretas que sustentem um pensar /
agir cotidiano que reduza o risco de reproduzir formas de do-
minação e de exclusão nos modos de pensar e agir em saú-
de. Sendo a pesquisa o instrumento que subsidia processos 
decisórios na gestão da saúde, é mister que possamos criar 
novas tecnologias no processo de apreender realidades da 
saúde em seus mais diversos contextos. A inexistência de sa-
beres e pessoas se deve principalmente a produção de uma 
cultura e um saber hegemônico do qual a ciência é um câno-
ne, como afirma Boaventura Souza Santos.Na pesquisa apre-
sentada, a monotipia se mostrou um instrumento capaz de 
fazer emergir o saber-poder dos participantes e fomentar a 
integralidade. Referências SOUZA SANTOS, Boaventura de.A 
crítica a Razão indolente: contra o desperdício da experiên-
cia; porto, Afrontamento,2000 MARTÍ José, obras comple-
tas, La Habana, Editorial de cuba, 1963 FREIRE, Pedagogia do 
Oprimido,São Paulo,Editora Paz e Terra, 2011 SOUZA, Jessé, 
CRACk e exclusão Social, Ministério da Justiça e Cidadania, 
2016; AGAMBEN, Giorgio, Homo Sacer: o poder soberano e a 
vida nua. Belo Horizonte, Editora UFMG,2002; ARIÉS Philippe 
“ A família e a Cidade” In: Velho, Gilberto, 2000 FOUCAULT, 
Michel. A história da Loucura. São Paulo, perspectiva, 2010, 
b; GIDDENS, Antony. A transformação da intimidade. Sexua-
lidade, amor e erotimo nas sociedades modernas. São Paulo, 
Editora da Universidade Estadual Paulista, 1991; ELIAS, Nor-
bert. Os estabelecidos e outsiders. rio de Janeiro, zahar,2000; 
BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. A construção Social da 
realidade. Petrópolis Vozes, 1973.

Geisa Maria Emilia Lima Moreira; Maristela Costa Andrade; 
Lucia Resende Valadares;

15126 A PECUÁRIA E A MICROCEFALIA ESTÃO 
ASSOCIADAS?

Introdução Embora não haja dúvidas quanto à participação 
do ZIKV na microcefalia, a sua epidemiologia não está escla-
recida. Na dengue a infestação pelo Aedes e a densidade po-
pulacional são os principais determinantes para a epidemia. 
No RN a prevalência de microcefalias foi maior nos municípios 
menores, os casos confirmados acompanharam as bacias hi-
drográficas do estado, e se associaram à pecuária. Objetivos 
Demonstrar a predominância da prevalência da microcefalia 
em pequenas cidades e a sua distribuição espacial no RN que 

acompanhou as bacias hidrográficas. Calcular a associação en-
tre a pecuária e a microcefalia para os estados do RN, Ceará e 
Paraíba. Metodologia A Prevalência de microcefalias foi calcu-
lada dividindo o número de casos pelo de Nascidos Vivos do 
último período disponível no DATASUS. O número de cabeças 
de gado bovino e suíno foi dividido pela população residente 
e dividido pela área de cada município gerando uma densida-
de per capita de animais. As variáveis foram colhidas para os 
estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Os mapas 
hidrográficos e a distribuição espacial dos casos confirmados 
foi analisada. Resultados e Discussão A associação entre a Pre-
valência de Microcefalias e a densidade per capita de animais 
variou de moderada a forte nos três estados selecionados e 
na soma das variáveis para todos. A predominância da micro-
cefalia nos pequenos municípios após um ano de epidemia 
assumiu padrão exponencial com r2 = 0,7121. A distribuição 
espacial dos casos respeitou a hidrografia do Rio Grande do 
Norte. No conjunto os achados são coerentes entre si, o que 
reforça no plano da lógica biológica a associação encontrada 
entre a pecuária e as microcefalias. A ruralidade demonstra-
da para a doença aponta para uma possível participação de 
outros agentes coadjuvantes na gênese da microcefalia. Con-
clusões/Considerações Finais Tanto o ZIKV quanto o BVDV po-
dem infectar animais da criação e já foram encontrados em 
tecidos fetais acometidos pela microcefalia. O ZIKV aumenta 
a permeabilidade placentária e pode fortalecer o potencial te-
ratogênico do BVDV normalmente restrito a animais. Novos 
estudos etiológicos são obrigatórios.

Ion Garcia Mascarenhas de Andrade;

15166 PROCESSOS FORMATIVOS E INOVAÇÃO 
EM SAÚDE: METODOLOGIAS ATIVAS COMO 
POTECIALIZADORAS DO CONHECIMENTO

Introdução O acesso aos serviços de saúde e a integralidade 
do cuidado no SUS desafiam a capacidade dos profissionais e 
gestores de saúde, o que torna essencial repensar os proces-
sos formativos e as práticas cotidianas de cuidado. Métodos 
ativos de ensino e aprendizagem estimulam a capacidade críti-
ca e autonomia dos sujeitos, além de promover a transforma-
ção de situações vivenciadas em conhecimento, permitindo a 
expansão da perspectiva de tomada de decisões e a constru-
ção de uma atitude mais reflexiva. Estes aspectos têm garan-
tido a existência de uma perspectiva de ensino-aprendizagem 
que procura abranger dimensões pessoais, sociais, cognitivas, 
técnicas e éticas (BALLARIN, 2013). Há uma lacuna do conhe-
cimento de produções que utilizam este tipo de abordagem 
metodológica na formação permanente de profissionais em 
atuação. Portanto, a necessidade de difusão de experiências 
exitosas nesse âmbito enquanto metodologias inovadoras 
no processo de formação, se faz necessária para o aprimora-
mento da educação permanente em diversas áreas. Assim, o 
presente trabalho relata a experiência da utilização de meto-
dologia ativa na formação de profissionais da educação, assis-
tência social e saúde. Objetivos Relatar a experiência com me-
todologias ativas de dos facilitadores do ‘Curso de Formação 
Permanente para Trabalhadores e Articuladores das Redes de 
Atenção Integral aos Usuários de Crack e outras Drogas para a 
Região de Itapipoca e Acaraú’, oriundo do ‘Projeto de Implan-
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conexões entre as Ciências da Saúde, Educação e Tecnologias 
da Informação e Comunicação, e sua aplicação pedagógica, 
revela uma área com amplo potencial a ser explorado. Mas 
não se trata apenas de criar aplicativos. Ciência só se faz com 
métodos robustos e comprovados. Portanto, é necessário 
que ao se criar uma nova tecnologia essa esteja amparada 
por uma forte metodologia científica. Referências ARAUJO, 
I. Materiais educativos e produção dos sentidos na interven-
ção social. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006. FILHO, J. et al. Um 
jogo sério de apoio ao tratamento odontológico de crianças 
especiais. In: XIII SBGames , 13, 2014. Porto Alegre. SBC – Pro-
ceedings of SBGames. Porto Alegre, 2014. HERPICH, F.; NU-
NES, F. B.; JARDIM, R. R.; VOSS, G. B.; SILVA, R. F.; MEDINA, R. 
D. Jogos Sérios na Educação: Uma Abordagem para Ensino-
-Aprendizagem de Redes de Computadores (Fase I). Nuevas 
Ideas en Informática Educativa TISE 2013, Porto Alegre, pp. 
617-20. MORAIS, A. M.; MACHADO, L. S.; VALENÇA, A. M. G. 
Serious Games na Odontologia: Aplicações, Características e 
Possibilidades. In: XII Congresso Brasileiro de Informática em 
Saúde, 12, Porto de Galinhas, 2010. RICCIARDI, F.; DE PAOLIS, 
L. T. A Comprehensive Review of Serious Games in Health 
Professions. International Journal of Computer Games Tech-
nology. V. 2014, p. 11.

Emanuel Rodrigues Morais;

15277 PROJETO SAÚDE NA PRAÇA: O NÚCLEO 
DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA APROXIMANDO A 
POPULAÇÃO DAS PRÁTICAS EM SAÚDE NO MUNICÍPIO 
DE MERUOCA/CEARÁ

Introdução O município de Meruoca, situado no estado do 
Ceará, possui uma população estimada em 14.674 habitan-
tes. Em 2015, a equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF) idealizou o Projeto Saúde na Praça com o intuito de 
aproximar as ações de saúde à população, atuando fortemen-
te no campo da promoção e prevenção da saúde de acordo 
com a demanda de cada área adscrita. Objetivos Apresentar 
a experiência do Projeto Saúde na Praça, no município de 
Meruoca/CE. Metodologia As atividades e serviços de saúde 
foram ofertados mensalmente em tendas multiprofissionais 
distribuídas em praças do município, nos anos de 2015 e 2016. 
No planejamento, levou-se em consideração o princípio da 
equidade, no que se concerne ao local para realização do 
projeto. Os serviços de saúde ofertados foram: prevenção ao 
câncer de boca, educação em saúde voltada para escovação, 
aferição de pressão, atualização do cartão de vacina, edu-
cação em saúde voltada à prevenção de doenças crônicas, 
orientações nutricionais, estimulação psicomotora e de lin-
guagem; atividades recreativas; avaliação postural e práticas 
corporais. Resultados e Discussão Percebeu-se uma adesão 
significativa da comunidade ao projeto, o que possibilitou a 
aproximação da comunidade com a equipe do NASF e um for-
talecimento dos vínculos com a Equipe de Saúde da Família. 
Houve um estímulo à participação social com o envolvimento 
das lideranças comunitárias na ação, além de ter sido possível 
uma aproximação da equipe com outras secretarias munici-
pais. O Projeto “Saúde na Praça” teve como principais fun-
damentos a universalização da oferta de serviços de saúde e 

a descentralização das ações, resultando na diminuição das 
barreiras geográficas, facilitando a acessibilidade e o acesso 
da comunidade aos serviços de saúde. Conclusões/Conside-
rações Finais Este projeto buscou aproximar a comunidade 
às práticas de vida saudável, com o rompimento do binômio 
saúde-doença, visamos expandir os cuidados para além dos 
consultórios, das receitas médicas e dos medicamentos, mo-
tivando o protagonismo dos sujeitos e das comunidades.

Rafaela Bezerra Façanha Correia; Thaisa Quixadá Fontenele; 
Ian Luc Santhiago Vasconcelos; Thiago Carvalho Freitas; Ranon 
Rodrigues Albuquerque;

15306 MAPEAMENTO DAS INICIATIVAS SOCIAIS 
APLICADAS À ZIKA, DENGUE E CHIKUNGUNYA, E A 
SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA (SCZ)

Introdução Diante da expansão das arboviroses (Zika e 
Chikungunya), e das manifestações neurológicas apresenta-
das pelos acometidos do Zika vírus, inúmeras pesquisas es-
tão desenvolvendo mecanismos para romper algum elo da 
cadeia epidemiológica. Ainda existem lacunas que precisam 
ser respondidas, e buscar informações em iniciativas sociais 
exitosas é fundamental para incrementar o enfrentamento 
a essa doença. Objetivos Mapear as iniciativas envolvidas 
em práticas e/ou experiências exitosas e Tecnologias Sociais 
relacionadas direta ou indiretamente às arboviroses, Zika, 
Dengue e Chikungunya no Brasil nas organizações da socie-
dade civil na região nordeste do Brasil. Metodologia Levan-
tamento de projetos e/ou experiências por meio de artigos 
científicos, sites de instituições e movimentos sociais na 
área de saúde e desenvolvimento social. A busca por artigos 
científicos foi na base de dados do Google Acadêmico, com 
palavras-chave definidas (Zika, Microcefalia, Dengue, Chikun-
gunya, Aedes aegypti, ONG, Movimentos sociais, Inovação, 
Organizações sociais, Tecnologia Social, Iniciativas). Os dados 
foram exportados para planilhas e categorizados de acordo 
com as características de cada iniciativa encontrada (informa-
ções da organização responsável, características do projeto 
desenvolvido, publico alvo e resultados obtidos). Resultados 
e Discussão Foram mapeadas 48 iniciativas sociais com temas 
relacionados aos direitos sexuais e reprodutivos, equidade de 
gênero e raça, reabilitação de crianças com microcefalia/SCZ, 
meio ambiente, saneamento, educação, assistência, contro-
le do vetor. Em sua maioria são iniciativas estruturadas, com 
metodologias, cronogramas, metas e resultados definidos. 
Algumas ONGs trabalham em conjunto para obter êxitos e 
abranger um quantitativo maior de público, com formação 
de mobilizadores comunitários, materiais para campanhas de 
prevenção, distribuição de insumos, arrecadação de donati-
vos, participações me audiências públicas e até mudanças em 
ações e serviços de saúde. Conclusões/Considerações Finais 
Esse mapeamento é uma forma de prospectar o futuro possi-
bilitando o aprimoramento das práticas existentes por meio 
de redes de colaboração, que será o próximo passo deste ma-
peamento. A disseminação das inovações facilitará de uma 
forma mais robusta, a adaptação e utilização em outros con-
textos, e na tomada de decisões para a saúde pública.

Fernanda machiner; Wagner de Jesus Martins;

possa interagir (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013). Resultados 
e Discussão A construção de versões interativas se torna uma 
das maneiras mais eficazes de interação com os usuários. Com 
este propósito em mente, foi elaborada uma versão do Oral 
Health Kids. Esta etapa contou com os conhecimentos de en-
genharia de software e se caracterizou por ser bastante par-
ticipava, uma vez que trouxe a possibilidade de revelar novas 
necessidades de ajustes, redefinição ou até mesmo ampliação 
do constructo. Identificar as necessidades dos usuários signi-
fica conhecer o contexto em que se inserem. Portanto, um 
sistema muito eficiente permite aos usuários alcançar seus 
anseios e oferecer um ambiente adequado para um aprendi-
zado eficaz. A estes aspectos descritos denominam-se metas 
de usabilidade e metas decorrentes da experiência do usuá-
rio. Quanto à segunda etapa, o design e redesign, um protó-
tipo foi elaborado, construído a partir do que foi suscitado na 
primeira atividade e do estabelecimento dos requisitos. Como 
a finalidade é educacional, foi necessário priorizar aspectos 
pedagógicos (ROSA; MATOS, 2015). Finalizando assim a ter-
ceira etapa. Conclusões/Considerações Finais O design de in-
teração participativo centrado no usuário é uma importante 
estratégia para desenvolvimento de aplicativos. A aplicação 
desta metodologia, advinda da interação humano-computa-
dor (IHC), visa compreender melhor a relação entre usuário 
e aplicativo. De posse dessa compreensão, softwares são de-
senvolvidos com o propósito de educar. As necessidades dos 
usuários se constituem no foco principal desse processo de 
desenvolvimento de softwares. A participação ativa do usuá-
rio nas etapas do desenvolvimento possibilita abordar temas 
de educação em saúde de interesse do usuário. Tal abordagem 
torna o aprendizado mais prazeroso e eficaz. A popularidade 
dos dispositivos móveis e diversidade de funções e de aplicati-
vos existentes descortinam um cenário de novos paradigmas 
pedagógicos, que tanto podem ser explorados no ambiente 
escolar como no doméstico, individual ou colaborativo, onde 
busca-se desenvolver a criatividade e senso crítico dos usuá-
rios. Referências MOURA, Adelina. Geração Móvel: um am-
biente de aprendizagem suportado por tecnologias móveis 
para a “Geração Polegar”. In: VI Conferência Internacional de 
TIC na educação. Porto, 2009. Disponível em:<http://adelina-
mouravitae.com.sapo.pt/gpolegar.pdf>. Acesso em: 10 fev. 
2017 PREECE, J.; ROGERS, Y.; SHARP, H. Design de interação: 
além de interação homem-computador. 3. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2013. ROSA, J.; MATOS, E. Considerando aspectos 
culturais no (re)design da interação de Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem. In: XXVI Simpósio Brasileiro de Informática na 
Educação, 26., 2015. Porto Alegre. Anais do XXVI Simpósio Bra-
sileiro de Informática na Educação (SBIE 2015). Porto Alegre: 
UFRS 2015. Disponível em < http://www.br-ie.org/pub/index.
php/sbie/article/view/5376/3737> Acesso em 07 jan. 2017

Emanuel Rodrigues Morais; Clarice Maria Araújo Chagas 
Vergara;

15268 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: UMA ABORDAGEM 
VOLTADA PARA USO DE JOGOS SÉRIOS NA EDUCAÇÃO E 
SAÚDE BUCAL

Introdução A educação em saúde, especialmente no tocante 
à adequação aos recursos educativos, tem recebido destaque 
nos últimos anos (ARAUJO, 2006). Considerando que os ma-

teriais educativos apresentam limitações entre o que se pre-
tende informar e o desenvolvimento da autonomia dos su-
jeitos, é importante que os órgãos de saúde pública estejam 
atentos ao que se é produzido, pelo fato destes apoiarem as 
ações pedagógicas da saúde, sendo um recurso valioso na 
construção do conhecimento. Atualmente constata-se o uso 
acentuado das tecnologias digitais e a escola é considerada 
um dos principais agentes responsáveis por essa realidade. 
A educação e a saúde, portanto, estão diante de um novo re-
cinto para estudos e pesquisas que merece a devida atenção: 
o uso adequado dessas tecnologias. Objetivos O objetivo do 
presente trabalho é apresentar uma revisão narrativa de li-
teratura no tocante aos recursos digitais para dispositivos 
móveis voltados para educação e saúde bucal. Metodologia 
Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, permitindo 
construir análise ampla da temática, abordando inclusive dis-
cussões sobre métodos e resultados. A seleção da amostra 
deu-se por meio do acesso às bases de dados: LILACS, SciELO 
e PubMed. Foram usados os descritores controlados combi-
nados com operadores booleanos: saúde bucal, vídeo game 
e promoção da saúde. O processo de seleção dos estudos se 
deu com a avaliação dos títulos e resumos a fim de reduzir o 
risco de não detecção de artigos de interesse. Após essa tria-
gem, cópias integrais dos artigos foram lidas na íntegra. Fo-
ram incluídos na revisão artigos completos relacionados ao 
objeto de pesquisa, sem restrição de idioma, originados de 
periódicos nacionais e internacionais, no período de janeiro 
de 2010 julho de 2016. Resultados e Discussão Os jogos sérios 
possibilitam educar e treinar estudantes em simulação de si-
tuações reais, respeitando o tempo cognitivo do educando. 
Estudos confirmam que jogos sérios são ferramentas tecno-
lógicas úteis para a educação e treinamento dos profissionais 
da saúde (RICCIARDI; DE PAOLIS, 2014). Neste contexto, os 
jogos sérios surgem como tecnologia educacional por meio 
de softwares interativos que tem como objetivo simular os 
ambientes reais (HERPICH et al, 2013). Predominantemente 
há dois grupos: jogos sérios voltados para ensino de conteú-
dos e os voltados para o público infantil. Segundo Morais et 
al (2010), 79% dos jogos sérios destinam-se ao público infantil. 
Por exemplo, o Dental Space Odyssey e o Tooth Brush Patch 
que por meio de ambientes lúdicos ensinam quanto a alimen-
tação e higiene bucal. Outro exemplo é o PEPE, como apoio 
ao tratamento odontológico, entretenimento e estímulo a hi-
giene oral da criança com Paralisia Cerebral. O aplicativo pro-
posto foi avaliado durante o tratamento odontológico de 20 
crianças visando averiguar a eficiência enquanto facilitador 
do processo de escovação, tendo apresentado resultados po-
sitivos (FILHO et al, 2014). Conclusões/Considerações Finais A 
introdução das tecnologias como ferramenta na promoção 
da saúde bucal surge como resposta a demanda de novas cul-
turas organizacionais, formativas e de práticas pedagógicas 
inovadoras que integram educação e saúde. Não se trata da 
simples utilização da tecnologia como um método para en-
treter ou motivar. Essas tecnologias estão inseridas como 
parte indissociável da sociedade de hoje. Elas representam 
um sistema que conecta o conhecimento com o contexto so-
cial que possibilita ambiência para uma nova forma do indiví-
duo pensar, enxergar-se e relacionar-se. Entender as novas 
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através da construção de uma plataforma gerencial sendo um 
canal de comunicação e de relações que valorizem os espaços 
produtores de trabalho e a saúde da comunidade. Objetivos 
Construção de um programa de apoio à gestão da educação 
para as CIES Regionais, a partir de programa pedagógico 
mesclando tecnologias inovadoras. Sua construção terão os 
seguintes eixos orientadores: 1) Gestão democrática; 2) Ges-
tão da Informação e da Comunicação; 3) Relação educação-
trabalho. Metodologia Foi elaborado a proposta educativa re-
sultando em uma série de conteúdos específicos distribuídos 
em 3 eixos: 1 - Gestão da educação; 2 - Gestão da informação 
e comunicação; 3 – Relação Educação Trabalho. A partir de 
então utilizando a técnica de Consenso que possibilita a pro-
dução de um grande número de ideias em um período relati-
vamente breve, reuniremos especialistas das áreas do quadri-
látero. Uma nova rodada de trabalho deverá ser realizada pela 
equipe para incorporar e validar o modelo de Unidades de 
Aprendizagem que irá contribuir com a superação do modelo 
de gestão tradicional com vista à reestruturação e consolida-
ção de novas linhas de ação, novas formas de configuração 
interna das CIES e nas relações interinstitucional. Resultados 
e Discussão O projeto Práticas Inovadoras da Educação Per-
manente em Saúde em Mato Grosso conquistou o primeiro 
lugar do Prêmio INOVASUS, 2015, na região Centro-Oeste. Um 
dos objetivos é contribuir com a gestão da educação, e para 
isso será necessário desenvolver as seguintes ações: definir 
o conteúdo programático do programa educativo, construir 
as estratégias tecnológicas e pedagógicas e material didático, 
realizar oficinas de trabalho com momentos de imersão e dis-
persão e construir os produtos esperados e realizar avaliação 
final. Essas ações serão importantes porque garantirão a parti-
cipação efetiva dos membros das CIES na construção coletiva, 
seguindo a perspectiva da interação dialógica. Através dessas 
ações contribuiremos com o aprimoramento do papel das 
CIES em suas regiões, como protagonistas na efetivação das 
ações de educação permanente e as suas atribuições. A pers-
pectiva é que a ferramenta de gestão seja capaz de auxiliar 
o compartilhamento das experiências e ações educativas de-
senvolvidas pelas CIES- regionais, através de um sistema infor-
matizado acessível a todos do estado que tenham interesse 
na temática da Educação Permanente em Saúde. Conclusões/
Considerações Finais Pretendemos fortalecer o papel das 16 
CIES-regionais contribuindo com ferramentas que auxiliem no 
enfrentamento do isolamento delas, sobretudo que assumam 
a posição de corresponsáveis na construção das tecnologias 
que construam cenários de aprendizagem-trabalho capazes 
de transformar a prática em consonância com os princípios 
norteadores do SUS. Referências BRASIL. Ministério da Saú-
de. Portaria nº 1996/GM/MS, de 20 de agosto de 2007. Dispõe 
sobre as diretrizes para a implementação da Política de Educa-
ção Permanente em Saúde. Brasília, 2007. BRASIL. Ministério 
da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 
Saúde. Departamento de Gestão da Educação em Saúde. Polí-
tica Nacional de Educação Permanente em Saúde / Ministério 
da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação 
na Saúde, Departamento de Gestão da Educação em Saúde. 
– Brasília: Ministério da Saúde, 2007. CECCIM, Ricardo Burg. 
Educação Permanente em Saúde: descentralização e dissemi-
nação de capacidade pedagógica na saúde. Ciênc. saúde co-

letiva [online]. 2005, vol.10, n.4, pp. 975-986. ISSN 1413-8123. 
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232005000400020.

Juliane Ferreira Andrade da Fonseca; Neuci Cunha dos Santos; 
Weslen Santana Padilha; Fagner Luiz Lemes Rojas; Natacha 
Lorrana Silva Santos; Josiéd Marprades Cunha; Késia Marisla 
Rodrigues da Paz;

15521 A IMPORTÂNCIA DA INTERDISCIPLINARIDADE 
NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

Introdução A interdisciplinaridade consiste em um modelo pe-
dagógico interativo com distintos ambientes de aprendizagem 
físicos, sociais e virtuais que tem como finalidade produzir co-
nhecimento construído coletivamente com a inclusão e a inte-
gração dos saberes tradicionais, culturais e científicos através 
da promoção de atitudes, hábitos e formas interativas entre 
seus integrantes. Objetivos O objetivo é demonstrar que o 
processo de ensino interdisciplinar compreende estruturas de 
aprendizagem que estimulam estudantes a analisar e refletir 
sobre questões políticas, sociais e culturais ampliando as fron-
teiras cognitivas e metodológicas. Metodologia Esta pesquisa 
foi desenvolvida junto aos discentes do curso de bacharelado 
interdisciplinar em saúde, da Universidade Federal do Sul da 
Bahia - UFSB. Onde procedeu a uma observação no processo 
de ensino aprendizagem, tanto em sala de aula, quanto no 
campo/prática, o qual se justifica pela busca em preencher im-
portante lacuna no que concerne à formação interdisciplinar 
de base humanística, artística e científica no campo da saúde. 
E um levantamento bibliográfico da literatura científica que 
faz parte dos componentes curriculares do curso. Resultados 
e Discussão Aprender implica produzir e compartilhar conheci-
mentos saberes e práticas com a finalidade de tornar cidadãos 
plenos, profissionais competentes, dotados de consciência 
política e responsabilidade socioambiental. Na formação em 
saúde na UFSB é possível perceber como este processo de 
aprendizagem é importante fazendo uso de vários recursos es-
senciais na prática interdisciplinar. Há observações em campo, 
escutas e comunicação com profissionais de saúde da Atenção 
Básica e com a comunidade visando compreender a situação 
de saúde no município, incentivar as conexões entre saberes e 
práticas acadêmicos/profissionais e populares, o senso crítico 
e reflexivo na formulação de novos desafios. Conclusões/Con-
siderações Finais Assim, a interdisciplinaridade acrescenta, aos 
alunos da UFSB, a capacidade de adquirir conhecimento das 
reais situações na área da saúde através do olhar multifatorial, 
proporcionado pela multiplicidade de ambientes de aprendiza-
gem, práticas e saberes com o intuito de formar profissionais 
que optem por princípios éticos, equidade e solidariedade.

Rosa Maria Bonella Lauer; Amanda Ferreira dos Santos; Bruna 
Evandra Resende Silva; Cecilia Gianini Muniz Alvarenga; Lina 
Rodrigues de Faria;

15566 PRODUÇÃO DE UM CD COM USUÁRIOS DO CAPS 
AD DE HORIZONTE/CE, A PARTIR DE COMPOSIÇÕES 
MUSICAIS COLETIVAS E TERAPÊUTICAS

Introdução Cotidianos, subjetividades e comportamentos hu-
manos podem ser influenciados pela música, pois é capaz de 
retratá-los e integrá-los. Nesse sentido, tanto a música pode 
induzir o uso de drogas, como o contrário, reduzir de danos 

15343 IMPACTOS DE PESQUISAS SOBRE MORTALIDADE 
MATERNA E MORBIMORTALIDADE NEONATAL 
FINANCIADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO BRASIL

Introdução O sistema nacional de pesquisa em saúde vem 
fortalecendo-se de forma progressiva no Brasil devido, prin-
cipalmente, aos investimentos governamentais nos seus 
componentes de capacidade institucional e de pessoal, e de 
implantação de programas de financiamento à pesquisa. Po-
rém, a utilização dos resultados da pesquisa e a avaliação do 
impacto da pesquisa -componentes centrais deste sistema- 
são, ainda, pouco estruturados pelas instituições públicas 
e privadas e agências de fomento no país. Assume-se que a 
identificação das complexas necessidades do sistema de saú-
de pode favorecer um ambiente de oportunidades para apri-
morar a capacidade dos pesquisadores de oferecer respostas 
para a compreensão dos determinantes da saúde e os efeitos 
na equidade, e o desenvolvimento de novas e melhores inter-
venções para prevenir e tratar doenças e agravos em grupos 
populacionais e contextos sociais e políticos diversos. De-
monstrar os benefícios dos investimentos e dos resultados da 
pesquisa em saúde torna-se fundamental para formuladores 
de políticas, agências de fomento e pesquisadores em respos-
ta às demandas da sociedade. Objetivos Analisar o impacto 
das pesquisas sobre mortalidade materna e morbimortalidade 
neonatal financiadas pelo Ministério da Saúde nas dimensões 
avanços no conhecimento, capacidades de pesquisa, tomada 
de decisão informada e benefícios para a saúde; Analisar a 
aplicabilidade da matriz de avaliação da pesquisa em saúde da 
Academia Canadense de Ciências da Saúde (Matriz-CAHS) na 
experiência governamental brasileira. Metodologia Adaptou-
se a metodologia da Matriz-CAHS e definiu-se nas dimensões 
escolhidas um conjunto de categorias e indicadores classifica-
dos em: aplicados (descritos na Matriz-CAHS original), adap-
tados (descritos na Matriz original e modificados segundo as 
fontes de dados) e incluídos (não presentes na Matriz e de 
coleta viável com as fontes de dados nacionais). Utilizaram-se 
bases bibliométricas e bibliográficas, sites institucionais e aná-
lise dos relatórios das pesquisas. O estudo foi aprovado pelo 
CEP da Faculdade de Ciências da Saúde, da UnB. As categorias 
foram: na dimensão avanços no conhecimento: Qualidade da 
pesquisa e Atividade de pesquisa; na dimensão capacidade 
de pesquisa: Capacidades, habilidades e pessoal de pesquisa, 
equipes de pesquisa, financiamento a partir da pesquisa; na 
dimensão tomada de decisão informada: tomada de decisão 
para a saúde, tomada de decisão para a pesquisa, público em 
geral; na dimensão benefícios para a saúde: Desempenho do 
sistema de saúde. Resultados e Discussão Na dimensão avan-
ços no conhecimento foram identificados 59 artigos científi-
cos em 25 pesquisas. A média de artigos por pesquisa foi 2,36. 
O período médio de anos para a publicação foi 2,9; 20 artigos 
foram publicados em 17 periódicos internacionais. O fator de 
impacto de 29 periódicos indexados no Scopus foi menor que 
3.0; 42 artigos receberam 506 citações até outubro de 2014, 
com média de 12 citações por artigo. Publicaram 127 resumos 
e artigos em anais de eventos científicos; 35 dissertações e 12 
teses. Apresentaram 178 trabalhos em 106 eventos científicos 
e em 19 seminários de políticas de pesquisa e de saúde. Na 
dimensão capacidades em pesquisa treinaram-se 147 estu-
dantes; 43% deles concluíram o curso de graduação, 70% dos 

mestrandos e 59% de doutorandos. Na dimensão tomada de 
decisão informada doze projetos tiveram impactos positivos; 
dois avaliaram protocolos clínicos; um definiu método técni-
co; seis produziram materiais educativos; e quatro apoiaram 
a elaboração de programas de saúde. Na dimensão benefícios 
para a saúde em oito investigações foram identificados indica-
dores de aceitabilidade, adequação e continuidade do cuida-
do. Conclusões/Considerações Finais Este estudo demonstra 
evidências empíricas dos impactos da pesquisa de morbimor-
talidade materna e neonatal financiadas pelo MS e parceiros 
institucionais. Diversos impactos nas dimensões avanços no 
conhecimento e construção de capacidades de pesquisa fo-
ram identificados. Modestos impactos na dimensão tomada 
de decisão informada. Na dimensão benefícios para a saúde 
poucos impactos no desempenho do sistema de saúde. Essa 
avaliação pode contribuir com o aprendizado institucional de 
órgãos governamentais do setor saúde e de ciência e tecno-
logia para desenvolver a gestão efetiva no planejamento, im-
plementação e acompanhamento dos programas de fomento 
aplicando a metodologia da Matriz adaptada; e valorizar o 
processo participativo para a utilização da pesquisa pela so-
ciedade, com potencial repercussão na tomada de decisão 
nas práticas e políticas de saúde, e no fortalecimento da pro-
dução e capacidade científica. Referências Canadian Academy 
of Health Sciences (2009) Panel on return on investment in 
health research. Making and impact: A preferred framework 
and indicators to measure returns on investment in health re-
search. Ottawa, ON, Canada: CAHS. Klautzer, L. et al. (2011) 
`Assessing Policy and Practice Impact of Social Science Re-
search: The Application of the Payback Framework to Assess 
the Future of Work Programme´, Research Evaluation, 20/3: 
201-9. Nason, E. et al. (2011) `Evaluating Health Research Fun-
ding in Ireland: Assessing the Impacts of the Health Research 
Board of Ireland´s Funding Activities´, Research Evaluation, 
20/3: 193-200.

Antonia Angulo-Tuesta; Leonor Maria Pacheco Santos;

15412 PLATAFORMA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE 
EM SAÚDE EM MATO GROSSO: A TECNOLOGIA NA 
CONSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE COGESTÃO E 
TERRITÓRIOS DE APRENDIZAGEM-TRABALHO

Introdução A educação permanente em Saúde (EPS) deve 
passar pelo desejo de aprender, e se tornar significativa e as-
sim se transformar em significado lógico para o sujeito. Uma 
das estratégias é promover o “aprende a aprender” na pers-
pectiva de se ter indivíduos autônomos e capazes de tomar 
decisões para que desenvolvam capacidades de atuar em si-
tuações complexas. Para Ceccim (2005) a EPS é uma função 
gerencial e traz o devir da educação, no que diz respeito a 
condução das aprendizagens, construção do conhecimento, 
compartilhamento de experiências de problematização, orga-
nização de práticas educativas, produção do desenvolvimen-
to por desafios sócio-interacionistas, o fazer emergir de novos 
saberes e fazeres pela exploração problematizadora dos sa-
beres e fazeres vigentes, entre outros processos próprios das 
relações de ensino-aprendizagem. Nesta perspectiva preten-
demos fortalecer as Comissões Regionais de Integração En-
sino Serviço (CIES-regionais) com a utilização de tecnologias 
inovadoras e processo político pedagógico de capacitação 
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ra crítica do material selecionado, se preocupou com a com-
preensão das barreiras e iniquidades ao acesso a inovações 
em saúde, para o que se utilizou da categorização propos-
ta por Howitt (HOWITT, 2012). Após, investigou o papel das 
políticas para a geração de inovações em saúde orientadas 
socialmente. Na sequência levantou as principais estratégias 
adotadas para promoção da inovação em saúde no Brasil 
adotadas a partir dos anos 2000. Por fim, procurou identificar 
os resultados alcançados pelas iniciativas nacionais. Resulta-
dos e Discussão O crescente agravamento das iniquidades 
é causado, ao menos em parte, pelo acesso irregular às tec-
nologias disponíveis e não se limita a restrições econômicas 
à aquisição de produtos disponíveis. A questão é complexa, 
possui condicionante diversos, dentre os quais o fato da in-
dústria da saúde privilegiar investimentos capazes prover o 
melhor retorno econômico possível, o que não é o caso do 
tratamento de doenças que afligem populações socialmen-
te vulneráveis (WHO, 2001; MORAN, 2016; YAMEY e MOREL, 
2016). Nesse cenário, o Estado tem a importante missão de 
frear a adoção de práticas abusivas e de influenciar o direcio-
namento de investimentos, de forma a induzir a geração de 
inovações capazes de introduzir melhorias das condições de 
saúde e da expectativa de vida da população. Entretanto, a 
efetividade dessas políticas é limitada aos poucos países aon-
de estão instalados o núcleo decisório das grandes empresas 
globais, o que não é o caso do brasileiro. Nesse contexto, a 
baixa capacidade inovativa da indústria nacional trouxe de-
safios adicionais à sustentabilidade de um sistema de saúde 
que se propõe a atender as necessidades de uma população 
de mais de 200 milhões de habitantes. Conclusões/Considera-
ções Finais A superação das desigualdades nas condições de 
saúde implica em reconhecer que o acesso iníquo é frequen-
temente motivado por um processo de geração de inovações 
que prioriza investimento nos segmentos capazes de propor-
cionar o melhor retorno financeiro possível, desconsideran-
do as necessidades de saúde das populações mais vulnerá-
veis (BUSS et al., 2016). No Brasil, as políticas recentemente 
adotadas para superar esses limitantes ainda ainda não fo-
ram suficientes para libertar o país de um perfil pouco inova-
dor. Enquanto isso não ocorrer, a insuficiente influência do 
interesse público na definição de prioridades de investimen-
tos em atividades de P&D é fator que perpetua iniquidades 
de acesso e gera riscos à sustentabilidade do SUS. Referên-
cias BUSS, P. M. et al. Development, health, and international 
policy: the research and innovation dimension. Cadernos de 
Saúde Pública, v. 32, n. Suppl.02, 2016. COSTA, L. S. Inovação 
nos serviços de saúde: apontamentos sobre os limites do co-
nhecimento. Cadernos de Saúde Pública, v. 32, 2016. HOWITT, 
P. et al. Technologies for global health. The Lancet, v. 380, n. 
9840, p. 507–535, 4 ago. 2012. MORAN, M. The Grand Conver-
gence: Closing the Divide between Public Health Funding and 
Global Health Needs. PLOS Biology, v. 14, n. 3, p. e1002363, 
3 fev. 2016. WHO. Macroeconomics and health: investing in 
health for economic development. Geneva: Commission on 
Macroeconomics and Health. World Health Organization, 
2001. YAMEY, G.; MOREL, C. Investing in Health Innovation: A 
Cornerstone to Achieving Global Health Convergence. PLOS 
Biology, v. 14, n. 3, p. e1002389, 3 fev. 2016.

Patrícia Seixas da Costa Braga; Lais Silveira Costa; Ligia Bahia;

15745 GESTÃO DE REDES DE PESQUISA NA FIOCRUZ 
SOBRE POLÍTICAS DE SAÚDE E MODELOS DE GESTÃO DO 
SUS: DESAFIOS INSTITUCIONAIS

Introdução Este trabalho aborda apenas as redes de pesquisa 
coordenadas pelo Programa de Desenvolvimento e Inovação 
Tecnológica em Saúde Pública (PDTSP) e pelo Programa de 
Políticas Públicas e Modelos de Atenção e Gestão de Saúde 
(PMA), ambos da FIOCRUZ. Essas redes se caracterizam por 
serem necessariamente científicas, participativas e de inter-
venção, além de induzir a aplicação dos resultados para o 
SUS. Objetivos Este trabalho objetiva apresentar o processo 
de planejamento e gestão das redes de pesquisas colabora-
tivas no âmbito do PDTSP e PMA. A gestão da Rede trabalha 
para que os resultados possam ser produzidos e levados de 
forma articulada ao poder público Metodologia Este relato 
de se baseia em análise dos dados e dos documentos pro-
duzidos pela gestão e pelos grupos de pesquisas participan-
tes das redes. O modelo de gestão adotado está apoiado na 
literatura internacional elaborada pelos órgãos de fomento 
e suporte à pesquisa, tais como: Canadian Istitute of health 
Research (Canadá), e National Co–coordenation Public Enga-
gement e Vitae Reserach Development Fremework (UK). A 
gestão das Redes, está relacionado ao fomento à pesquisa, o 
trabalho colaborativo em rede, fluxo de informações e orga-
nização de atividades e produtos, mecanismos de controle, 
supervisão e interação com os participantes da rede Resul-
tados e Discussão Um dos principais resultados alcançados 
pelas Redes é a integração entre pesquisadores da Institui-
ção. Podemos destacar também como resultado os proces-
sos que o aprendizado relacionado a : i) processo de plane-
jamento da comunicação das ações de articulação em rede 
e ii) gerenciamento dos diversos resultados produzidos pe-
los grupos de pesquisa e pela rede, para que sejam voltados 
para a sociedade brasileira e os diferentes públicos-alvo. Ou-
tro resultado são produtos não previstos no escopo original 
do projeto, que foram tomando vulto ao longo do processo 
de integração de ações e atividades de pesquisas, no decor-
rer das redes. Além do esforço para ao desenvolvimento de 
produtos da pesquisa para o SUS. Conclusões/Considerações 
Finais Observa-se a necessidade de aprimoramento e diversi-
ficação das tecnologias de comunicação para além das ferra-
mentas tradicionais, no sentido de fortalecer a comunicação. 
Acreditamos que a sistematização, o debate e a divulgação 
do processo e dos resultados dessa gestão que busca a tradu-
ção do conhecimento contribua no aprendizado para outras 
experiências semelhantes.

Roberta Argento Goldstein; Isabela Soares Santos; Juliana 
Fernandes Kabad;

15805 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: 
IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE ORÇAMENTÁRIO E 
FINANCEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
NATAL-RN

Introdução O presente trabalho trata da problemática or-
çamentária e financeira na Secretaria Municipal de Saúde 
do Natal, especificamente, referente a descontinuidade na 

e viabilizar novas possibilidades no tratamento. Incorpora-la 
às terapias em um CAPS AD pode favorecer o protagonismo 
dos sujeitos, compondo/recriando a vida com arte. Objetivos 
Baseado em tudo isso, o grupo terapêutico do CAPS AD(Ho-
rizonte-CE) tem-se focado na reabilitação psicossocial numa 
discussão coletiva/artística/afetiva de temas/eventos emble-
máticos no enfoque familiar/social com vistas de promover 
qualidade de vida. Metodologia Nomeado pelos participantes 
de “RecrIativo”, em menção a recriação da vida criativamen-
te, o grupo encontrou em composições musicais coletivas 
uma forma de (auto)expressão/produção artística baseada 
em debates, mediados pela enfermeira, apreciadora dessa 
arte. Preparando as festividades carnavalescas, os usuários 
decidiram publicizar o produto das discussões sobre o tema 
em forma de música. A escolha do tema, chuva de ideias afins, 
organização destas, letra, ritmo, melodia e título, indagados 
pela facilitadora, foram as etapas da criação a qual seguiu um 
itinerário terapêutico/espontâneo sem exigir conhecimentos 
intelectuais dos criadores. Resultados e Discussão O conteú-
do da música descreveu a condição que se encontravam antes 
do tratamento no CAPS AD, no tratamento e sobre o futuro. 
“Vida Nova”, um axé, foi apresentada para usuários/familia-
res/profissionais/convidados no “Carnaval da Paz”. Um ano 
depois, compuseram uma marchinha - “Não vamos deixar o 
carnaval morrer” e, pelo aniversário do CAPS AD, um pop rock 
- “Ser guerreiro”. Posteriormente, as músicas foram gravadas 
pelos usuários e profissionais da unidade. Lançadas num com-
pact disc intitulado de “Depender de Drogas, nunca mais” du-
rante o aniversário de quinze anos do serviço de saúde mental 
do município, o álbum foi distribuído para representações da 
comunidade e diversos órgãos municipais. Conclusões/Consi-
derações Finais Observa-se que o processo de compor/cantar 
a vida alcançou terapeuticamente pessoas em uso danoso de 
drogas que outras linguagens não conseguiram. Trata-se de 
um resultado terapêutico/cultural/artístico/político, já que a 
música pode modificar, além do seu criador, quem a escuta 
e a realidade social/pessoal em que/sobre a qual é cantada.

Renata Salviano Araruna; Denise Raquel Souza Cruz; Ana 
Caroline Leite de Aguiar; Lorena Falcão Lima; Mabel Melo 
Sousa;

15655 PROPOSTA DE SISTEMATIZAÇÃO DE REDE DE 
APOIO MATRICIAL À SAÚDE MENTAL NO MUNICÍPIO DE 
NATAL-RN

Introdução O Apoio Matricial é entendido como o comparti-
lhamento do cuidado e co-responsabilização entre equipes 
de saúde e a rede de atenção básica, oferecendo retaguarda 
assistencial e suporte técnico-pedagógico. Reconhecendo a 
importância dessa ferramenta frente à crescente prevalência 
de transtornos mentais, fez-se a proposta de sistematizar a 
rede de assistência à Saúde Mental no Município de Natal-RN. 
Objetivos Projeto piloto de sistematização da rede de assis-
tência à Saúde Mental no Município de Natal-RN através da 
implantação efetiva do apoio matricial, a fim de mapear a rede 
de serviços de saúde, pactuar fluxos e reorganizar o processo 
de trabalho. Metodologia Ao longo dos anos de 2015 e 2016 
foram realizadas capacitações e oficinas junto aos serviços de 
saúde ligados a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande 

do Norte (SESAP), Secretaria de Saúde do Município de Natal 
(SMS) e o Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). Inicial-
mente 25 unidades de saúde de 5 distritos sanitários, e 11 ser-
viços de apoio matricial foram escolhidos para fazer parte do 
projeto piloto. Além disso, desenvolveu-se um aplicativo de 
celular como ferramenta de auxílio do Apoio matricial. Resul-
tados e Discussão O Apoio Matricial foi proposto como melhor 
ferramenta para oferecer retaguarda assistencial e suporte 
técnico-pedagógico às equipes de atenção primária, além de 
potencializar o acesso a rede assistencial. Observou-se maior 
participação dos profissionais envolvidos na ESF através do 
compartilhamento do cuidado, com discussão do conceito de 
projeto terapêutico individualizado e possibilidade de maior 
facilidade de acesso especializado caso necessário, isto sendo 
feito no território dos usuários, proporcionando maior adesão 
ao tratamento, garantia de direitos e prevenção contra o es-
tigma das doenças mentais. Conclusões/Considerações Finais 
A proposta de trabalho integrado da ESF e a Saúde Mental, 
através do matriciamento, tem potencializado o cuidado inte-
gral, assim como facilitado a integração dos diferentes servi-
ços componentes da rede de atenção psicossocial da cidade 
de Natal.

Tayrine Herika Lopes; Hugo Sailly Moura Bezerra; João Paulo 
Maia de Oliveira; Dinarte Alexandre Prietto Ballester; Maria 
Elizabete Carvalho Freitas; Emerson Arcoverde Nunes;

15702 INIQUIDADES DE ACESSO A TECNOLOGIAS DE 
SAÚDE: CAUSAS E ESTRATÉGIAS DE SUPERAÇÃO

Introdução Inovações para a prevenção, o diagnóstico e o 
tratamento de doenças podem gerar impactos positivos para 
saúde da população. Todavia, o que se observa para além das 
melhorias e por vezes iatrogenias, é o crescentemente agra-
vamento das iniquidades e dos riscos à sustentabilidade dos 
sistemas universais de saúde (COSTA, 2016). A compreensão 
dessas desigualdades demanda investigar as razões que res-
tringem o acesso a inovações, assim como aquelas que defi-
nem a adoção de uma determinada trajetória tecnológica. Na 
promoção do equilíbrio de forças e conciliação dos contradi-
tórios interesses que coexistem na arena da saúde, a atuação 
do Estado é imprescindível, sem o que não há como assegu-
rar o desenvolvimento de inovações capazes de atender as 
demandas das parcelas menos favorecidas da população. 
Entretanto, em países com baixa capacidade de geração de 
novas tecnologias, como o Brasil, o alcance das iniciativas do 
Estado é limitado. Neste cenário, é necessária a superação 
de um padrão de inovação incipiente, sem o que persistirá 
um arquétipo iníquo de acesso a tecnologias de saúde, além 
de que ficará comprometida a sustentabilidade do SUS. Ob-
jetivos O presente trabalho tem com objetivos: 1) Investigar 
as causas do acesso desigual a inovações de saúde, tomando 
por base a classificação proposta por Howit. 2) Aprofundar 
o entendimento sobre a importância das políticas nacionais 
na promoção de inovações que sejam geradas em razão das 
demandas de saúde da população. 3) Identificar as estraté-
gias adotadas pelo Brasil visando garantir um acesso univer-
sal, igualitário e integral à saúde em um país dependente de 
tecnologias geradas no exterior Metodologia O trabalho foi 
realizado a partir de uma revisão bibliográfica. Após a leitu-
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da aplicabilidade e eficácia e indicando usos muito exitosos 
principalmente sobre acessibilidade, rapidez e efetividade 
dos cursos. Referências Brasil. Portaria nº 198/GM/MS, de 13 
de fevereiro de 2004. Institui a Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde como estratégia do Sistema Único de 
Saúde para formação e do desenvolvimento de trabalhado-
res para o setor e dá outras providências. Diário Oficial da 
União 2004; 14 fev. GADOTTI, MOACIR. Perspectivas atuais 
da educação. São Paulo Perspec., São Paulo , v. 14, n. 2, p. 
03-11, June 2000 . MEZZARI, Adelina. O uso da Aprendizagem 

Baseada em Problemas (ABP) como reforço ao ensino pre-
sencial utilizando o ambiente de aprendizagem Moodle. Rev. 
bras. educ. med., Rio de Janeiro , v. 35, n. 1, p. 114-121, Mar. 
2011 . SILVA, Adriane das Neves et al . Limites e possibilidades 
do ensino à distância (EaD) na educação permanente em saú-
de: revisão integrativa. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , 
v. 20, n. 4, p. 1099-1107, Apr. 2015 .

Fernanda Maria Duarte Severo; Pérolla Melo Goulart-Gomes; 
Ana Sílvia Lemos; Natália Regina Vaz Martins;

aquisição dos produtos de bens e serviços, que estão em 
grande maioria atrelado à má instrução processual relacio-
nado as informações orçamentárias e financeiras. Objetivos 
Dessa forma, o trabalho discorre sobre a implantação de um 
software de acompanhamento orçamentário e financeiro na 
Secretaria Municipal de Saúde do Natal, visando qualificar a 
gestão dos recursos orçamentário e financeiro. Metodologia 
Para tanto, utilizou da peça orçamentária da saúde, a qual 
foi possível extrair elementos essenciais para compor o sis-
tema, no intuito de contemplar todos os departamentos da 
instituição. Além disso, foi construído indicadores que possi-
bilitem informar sobre determinados atributos e dimensões, 
sendo possível analisar o desempenho de um sistema a ser 
implantado. Resultados e Discussão O presente software 
está sendo construído pelo Setor de Gestão de Tecnologia 
de Informação e Comunicação da SMS do Natal e almeja-se 
que seu funcionamento contribua na qualificação da instru-
ção processual nos aspectos orçamentários, possibilite aos 
servidores compreender o ciclo orçamentário e financeiro, 
bem como colaborar para a prática do monitoramento dos 
recursos financeiros dos diferentes blocos de financiamento, 
fontes e atividades orçamentárias utilizados pelos departa-
mentos da SMS do Natal. Além disso, se caracteriza como 
uma ferramenta de alto poder de uso e transferência de 
tecnologia. Conclusões/Considerações Finais É imaginável o 
ganho que a SMS do Natal terá com a implantação do softwa-
re, uma vez que possibilitará a gestão municipal conhecer a 
realidade da execução orçamentária e financeira por unidade 
departamental, além de identificar os maiores gargalos e agir 
com celeridade através de ações estratégicas.

Douglas Ferreira Enedino Albino;

15926 TECNOLOGIAS WEB PARA EDUCAÇÃO 
PERMANENTE NA SAÚDE: PROSPECÇÕES DE 
EXPERIÊNCIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

Introdução O cenário atual do exercício da Saúde demanda 
permanente capacitação de seus profissionais em todos os 
lugares do mundo. Faz-se necessário haver processos ágeis 
e acessíveis, que permitam ao trabalhador aumentar seu re-
pertório técnico e aprimorar suas competências subjetivas 
de forma eficaz; destaca-se também a importância de fazê-lo 
sem faltar a suas funções, pois tal ausência é fonte de difi-
culdades tão importantes ao serviço que chegam a justificar 
o impedimento da capacitação. Assim, o uso da web como 
mediadora destes processos de formação aparece como so-
lução interessante, pois possibilita a interação entre os par-
ticipantes com a mobilidade e rapidez desejada. Ainda mais: 
estão disponíveis diversas ferramentas neste âmbito EaD, 
o que permite aos educadores a adequação das estratégias 
de ensino e compartilhamento a respeito do que precisa ser 
desenvolvido. Porém, trata-se de um formato novo de educa-
ção, e sabe-se que há muitos questionamentos e desafios a 
serem compreendidos. Cabe, portanto, observar o que tem 
sido experienciado no Brasil e no mundo a respeito da EaD 
em Saúde. Objetivos Procurando localizar experiências atuais 
inovadoras sobre as tecnologias web na formação dos profis-
sionais em saúde, a presente pesquisa prestou-se a mapear 

as Experiências Exitosas contemporâneas na área, e também 
a realizar uma prospecção nesta com vistas a subsidiar possí-
veis desdobramentos com informações atualizadas sobre o 
estado da arte da EaD, configurando um processo cumula-
tivo e contínuo de construção dos resultados. Metodologia 
A pesquisa realizou-se em ciclos reflexivos, numa busca sis-
temática em que os resultados de uma etapa fomentavam 
desdobramentos subsequentes. Iniciou-se pela prospecção 
de textos fundamentais para a elaboração de palavras-cha-
ve em português, que foram combinadas e submetidas aos 
instrumentos de busca avançada da BVS, e também dos 
Anais do Congresso Nacional da Rede Unida e do Congres-
so Internacional de Educação à Distância. Os termos foram, 
então, traduzidos e adaptados para o inglês e o espanhol, e 
passaram pela mesma pesquisa. Utilizou-se como critérios de 
inclusão: relatos de experiências realizadas a termo, publica-
dos entre 2006 e 2016, voltados especificamente à formação 
em todos os níveis (técnico, graduação e pós-graduação) dos 
profissionais de Saúde dedicados à Assistência. Os resulta-
dos foram então catalogados e analisados qualitativamente 
sob a perspectiva ético-político-pedagógica prevista na Polí-
tica nacional de Educação Permanente (2015). Resultados e 
Discussão Os resultados apontam diferenças entre o âmbito 
brasileiro e o internacional. Nas buscas nacionais o volume de 
achados é reduzido, em consonância com a pouca variedade 
de experiências descritas: estas são, principalmente, relatos 
de processos-piloto que refletem sobre qualidade e pertinên-
cia do uso das ferramentas EaD para capacitação na Saúde. 
Ainda,menções frequentes ao Telessaúde, que sobre o qual 
não há consenso de tipificação como EaD. As exceções mais 
expressivas nesse repertório estão nos Anais do Ciaed, onde 
viu-se exploração apropriada de estratégias web em variados 
processos; há experimentos de combinação de instrumen-
tos, considerando suas distintas potencialidades para contri-
buição às necessidades dos profissionais. Na busca interna-
cional, pesa o aumento expressivo de locus de experiência; 
ainda assim, é relevante o maior resultado quantitativo de 
achados pertinentes aos critérios da pesquisa. Neste cenário, 
observa-se principalmente a ponderação acerca do desempe-
nho dos instrumentos e das possibilidades de inserção destes 
nas diferentes demandas. Nota-se um manejo diferenciado 
dos recursos, indicando um distinto contexto técnico e cul-
tural de inserção da lógica EaD. Conclusões/Considerações 
Finais As ferramentas web são uma realidade nos processos 
de formação contemporâneos. Entretanto, a EaD abarca vá-
rias modalidades, com potencialidades e desafios específicos 
quanto ao que oferecem aos participantes, exigindo conhe-
cimento da ferramenta e do cenário em que será inserida. 
Além das questões técnicas, é importante também conside-
rar o contexto sociocultural de tal inserção, pois a estrutura 
de hardware é tão relevante quanto a percepção do público 
interessado ao processo. As experiências brasileiras denotam 
que a Saúde pouco tem se apropriado destas estratégias; so-
bre isso, é provável a influência da concepção cultural onde 
EaD consiste em processo de baixa qualidade e que não con-
segue tocar aspectos subjetivos de desenvolvimento dos 
estudantes. Outros países apresentam um manejo diferente 
do tema, explorando as tecnologias web com a perspectiva 
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4. REDES DE ATENÇÃO E GESTÃO DO CUIDADO EM SAÚDE.

14796 MOVIMENTAR-SE É VIDA! É SAÚDE DOS PÉS A CABEÇA! DANÇA, RELAXAMENTO E ALEGRIA: MOVIMENTO 
VITAL EXPRESSIVO E LIAN GONG COMO PRÁTICA DE SAÚDE

https://www.youtube.com/watch?v=wHEAzhJqnpA&t=51s https://www.youtube.com/watch?v=yxOSXxuHyhY&t=236s https://
www.youtube.com/watch?v=gounJBNehss&t=1Movimentar se é vida É saúde dos pés a cabeça Dança relaxamento e alegria 
Movimento Vital Expressivo e Lian Gong como prática de saúde.pdf

Tania Duque Lopes; Valquiria Miquelino de Oliveira; Larissa Ferreira Trigueros; Silvia Serrano Tristao; Nadja Oliveira Vasconcelos 
Notaro; Raquel Mandu; Gislene Caires;

15834 FORMAÇÃO DE GRUPOS DE AUTO CUIDADO COMO ESTRATÉGIA DE CONTROLE DA HANSENÍASE, A 
EXPERIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA-PE.

https://youtu.be/McbmZlvkgrIFORMAÇÃO DE GRUPOS DE AUTO CUIDADO COMO ESTRATÉGIA DE CONTROLE DA HANSENÍAS1.pdf

Jaqueline Ricardo Lopes Pessoa; Rafael Ferreira de França; Renata Rosal Lopes da Cruz;

7. RELAÇÕES FEDERATIVAS E REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE.

14162 PASSAGENS. ESPAÇOS DE LATÊNCIA DE USUÁRIOS-PASSAGEIROS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

https://www.youtube.com/watch?v=999orwf1Ct4Passagens-Ricardo Lubisco e Tatiana Gerhardt 2015.pdf

Tatiana Engel Gerhardt; Ricardo Lubisco;

10. COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO NA GESTÃO EM SAÚDE

14401 10 ANOS DO UNIDOS PELA CURA

https://www.youtube.com/watch?v=_dRP89EyQhwautorizações uso imagem ABRASCO 2017.pdf

Gisela Ramos Pereira; Evelyn Kowalczyk dos Santos; Laurenice PIres;

14406 FLUXO DO UNIDOS PELA CURA

https://www.youtube.com/watch?v=gHJApN49k-s&t=19sautorizações uso imagem ABRASCO 2017.pdf

Gisela Ramos Pereira; Evelyn Kowalczyk dos Santos; Laurenice Pires;

15046 SUAPE: DESENVOLVIMENTO PARA QUEM?

https://www.youtube.com/watch?v=xargRbGpSqI https://www.facebook.com/Suapedesenvolvimentoparaquem/?fref=tsAuto-
rizo a comissão de organização do III Congresso Brasileiro de política planejamento.pdf

Mariana Olívia Santana dos Santos; Isaltina Maria de Azevedo Mello Gomes; Aline do Monte Gurgel; Lia Giraldo da Silva Augusto;

11. CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE

15368 TERAPIA COMUNITARIA

https://www.youtube.com/watch?v=TK8P4GeJoVkRoda e Prosa.pdf

Andria Maria Catto Menin; Izamara da Luz; Tereza Lopes Miranda;

15930 NOSSO DIA A DIA NA ENFERMARIA DE PEDIATRIA

https;//youtu.be/NuSNn4TzJQwnosso dia a dia na enfermaria congresso ABRASCO.pdf

Roberta Ribeiro Nunes; Genitaria Maria de Medeiros dos Santos; Marcela de Oliveira Silva; Francisco Americo Micussi; Maria Tereza 
Freire da Costa; Manuella Brandão Marques; Maria Viviane Paiva M. Cunha;
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